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INFORMATIE VOORAF 

 

Mag ik u even bellen?  

U bent altijd welkom om een vraag te stellen, maar gelet op het grote aantal dossiers 

verzoeken wij u om eerst de onderstaande vragen en antwoorden door te nemen en 

eventuele resterende vragen zoveel mogelijk per email te stellen via 

verkeersboetes@meerts.nl.  

 

 

Mag ik u even een boete komen brengen?  

Gelet op het grote aantal dossiers verzoeken wij u om de boetes zo veel mogelijk via 

email, fax of post aan te leveren. Indien u een toelichting op de boete wil geven, kan dat 

ook via de email, fax of brief waarmee u de boete aanlevert. In bijzondere gevallen is 

persoonlijk contact uiteraard toch mogelijk.  

 

 

Heeft het zin om een boete aan te laten vechten?  

Ja, want de procedure moet eerst worden gestart, voordat blijkt of er een redelijke kans 

op succes bestaat. Lever daarom élke boete bij ons aan. De kans van slagen is zeer 

verschillend. Voor één cliënt konden we 42 van 43 boetes laten vernietigen. Een andere 

cliënt had geen enkele keer geluk met 10 boetes. Of een boete onderuit gaat is 

afhankelijk van veel factoren, waarbij bijvoorbeeld belangrijk zijn: het soort overtreding, 

de gebruikte apparatuur en de nauwkeurigheid van de opsporingsinstantie.  

 

 

Kosten  

Ingeval van een beschikking verrekenen wij onze kosten met een vergoeding van de 

overheid, zodat het u per saldo niets kost.  

 

Ingeval van een strafbeschikking, transactievoorstel of kennisgeving, beoordelen wij de 

zaak ook per saldo kosteloos voor u. Als u vervolgens besluit om de zaak door de rechter 

te laten behandelen, maken we op dat moment financiële afspraken op maat, indien u 

door ons het verweer wil laten voeren.  

 

Ingeval van een naheffingsaanslag parkeerbelastingen verrekenen wij onze kosten met 

een vergoeding van de overheid, zodat het u per saldo niets kost. Alleen bij de 

naheffingsaanslag parkeerbelastingen is bij voortzetting van de procedure na de 

bezwaarfase bij de gemeente griffierecht aan de rechtbank verschuldigd. Zodra we in de 

procedure voor die keuze komen te staan, nemen wij contact met u op. 

 

 

Buitenlandse verkeersboetes  

Buitenlandse verkeersboetes behandelen wij niet, omdat het rechtsstelsel inzake 

verkeersboetes per land verschilt. Wel zijn wij bereid een buitenlandse boete op de 

technische aspecten te controleren, mits u de stukken zelf in het buitenland opvraagt. 

 

 

Algemene voorwaarden  

Ook op onze diensten inzake verkeersboetes zijn de algemene voorwaarden van Meerts 

Belastingadvies en Rechtsbijstand B.V. van toepassing. Voorts heeft Meerts niet de 

verplichting om elke opdracht inzake verkeersboetes te aanvaarden en kan een eenmaal 

ingezet beroep tegen een boete niet naar believen van de cliënt wordt gestaakt of 

voortgezet. Bij intrekking van de opdracht dient alsnog tegen het normale uurtarief te 

worden afgerekend. 
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