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Rechter halveert reeks boetes
VERKEER Overtreders die beroep aantekenden tegen bon te lang in onzekerheid gehouden

door Paul Bots

SITTARD/BEEGDEN – Tientallen
Limburgse verkeersovertreders
krijgen de helft van hun boete te-
rug. Ze krijgen korting omdat ze
meer dan een jaar moesten wach-
ten tot de rechter hun bezwaar
tegen de boete afhandelde.

Het gaat in alle gevallen om lichte-
re overtredingen zoals te hard,
door rood of over de vluchtstrook
rijden. Op de ernstigste overtredin-

gen in de reeks staat een maximum-
boete van 340 euro.

De lange vertraging bij de afhan-
deling van de zaken is het gevolg
van capaciteitsproblemen bij de
rechtbank Maastricht, stelt Cle-
mens Meerts met het gelijknamige
Beegdense adviesbureau dat na-
mens de tientallen bekeurden in be-
roep ging. Halverwege vorige
maand deed de kantonrechter van
Sittard-Geleen uitspraak in deze
procedures. Volgens Meerts heb-
ben ook de kantonrechters in Maas-

tricht en Heerlen inmiddels boete-
bedragen verlaagd in zaken die te
lang op de plank hebben gelegen.
De wachttijden worden overigens
mede door Meerts zelf veroorzaakt,
erkent hij. De Beegdenaar diende
honderden zaken bij de rechtbank
in en claimt dat hij in een derde
van de gevallen de boete onderuit
kan halen. Volgens hem begint de
rechtbank de achterstand wel in te
lopen.

Persrechter Patrick Brandts ont-
kent dat er sprake is van een struc-

turele achterstand bij de rechtbank
Maastricht. „Het is geen trend,
maar we hebben recent een hele-
boel oude zaken op zitting gehad.
Deze mensen hebben lang in onze-
kerheid gezeten zonder dat ze er
zelf iets aan kunnen doen, daar
heeft de rechter rekening mee ge-
houden.”
Zo kon het gebeuren dat een auto-
mobilist uit Linne 103 euro terugge-
stort krijgt op zijn rekening. Dat is
de helft van de bon van 206 euro
die hij kreeg toen hij in 2007 met

157 kilometer per uur op de teller
werd geflitst op de A2 bij Beek.

Het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens zegt dat za-
ken binnen een redelijke termijn
moeten worden afgehandeld. De
grens is bij de genoemde lichte ver-
keersovertredingen gelegd bij een
jaar.

In Noord- en Midden-Limburg
is volgens Meerts geen sprake van
achterstand. Zaken worden afge-
handeld in de regio waar de overtre-
ding is begaan.


