
Ministerie van Justitie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden

Bij beantwoording de
datum en ons kenmerk
vermelden. Wilt u slechts
één zaak in uw brief
behandelen.

ϕ1

Hierbij ontvangt u antwoord op de vragen van het lid De Roon (PVV) over een grote advertentie van
de rechtbank Leeuwarden (ingezonden 20 april 2007, onder nummer 2060713030).

De Minister van Justitie,

Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3 70 79 11
Fax (070) 3 70 79 00

Datum 11 mei 2007
Ons kenmerk 5483996/07
Uw kenmerk 2060713030

Bijlage(n) 1
Onderwerp beantwoording kamervragen inzake advertentie van de rechtbank

Leeuwarden



2/3 

 

5483996/07/11 mei 2007

Antwoorden van de Minister van Justitie op vragen van het lid De Roon (PVV) over een grote
advertentie van de rechtbank Leeuwarden (Ingezonden
20 april 2007, onder nummer 2060713030). 

Vraag 1
Hebt u kennisgenomen van de in het Algemeen Dagblad verschenen oproeping van
verkeersovertreders, die niet door de Justitie bereikt kunnen worden omdat van hen geen woon- of
verblijfplaats bekend is, om te verschijnen ter terechtzitting van de kantonrechter te Leeuwarden? 1)

Antwoord 1
Ja.

Vraag 2
Is deze oproeping ook in andere dagbladen gepubliceerd?

Antwoord 2
Nee.

Vraag 3
Welke kosten zijn aan deze oproeping verbonden?

Antwoord 3
De kosten van een dergelijke advertentie bedragen circa € 35.000,=.

Vraag 4
Hoeveel geld is aan dergelijke oproepingen de laatste vijf jaren uitgegeven?

Antwoord 4
Over de periode van 2002 tot en met 2006 is een bedrag van circa € 2.200.800,= uitgegeven aan
dergelijke advertenties. Gelet op de hoogte van deze uitgaven heb ik de opdracht gegeven -
uiteraard met inachtneming van de wettelijke waarborgen - een goedkopere vorm van
openbaarmaking te ontwikkelen.

Vraag 5
Hoeveel van de op een dergelijke wijze opgeroepen verkeersovertreders verschijnen na de
oproeping via de kranten alsnog ter zitting?

Antwoord 5
Per advertentie verschijnen gemiddeld vijf opgeroepenen ter zitting. De advertenties vormen soms
ook aanleiding voor opgeroepenen om telefonisch dan wel schriftelijk contact te zoeken met de
griffie.
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Vraag 6
Bent u bereid om de wet zodanig te veranderen dat met naam en toenaam bekende
verkeersovertreders zelf verantwoordelijk worden gesteld voor de bekendmaking van hun woon- of
verblijfplaats aan de justitiële autoriteiten, zodat de belastingbetaler niet langer voor de kosten van
dit soort advertenties hoeft op te draaien?

Antwoord 6
Nee. Op basis van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bestaat voor een
ieder al de verplichting tot bekendmaking van woon-of verblijfplaats. Overheidsorganen, waaronder
ook het CJIB, maken gebruik van de gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie. Indien op
basis van de gemeentelijke basisadministratie iemands daadwerkelijke woon- of verblijfplaats niet
kan worden vastgesteld, dan blijft voor de toepassing van het dwangmiddel gijzeling ten aanzien van
personen die een aan hen op basis van de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften (WAHV) opgelegde administratieve sanctie niet (volledig) hebben betaald,
geen ander middel over dan openbare oproeping. In artikel 28, tweede lid, van de WAHV is immers
bepaald dat op de vordering van de Officier van Justitie om gemachtigd te worden om het
dwangmiddel gijzeling toe te passen niet wordt beslist dan nadat de betrokkene door de
kantonrechter is gehoord, althans behoorlijk is opgeroepen. Als de betrokkene geen bekende woon-
of verblijfplaats heeft, dan dient de vordering gijzeling te worden ingesteld bij de rechtbank te
Leeuwarden. Zij worden derhalve door middel van een openbare oproeping door de griffie
opgeroepen om te worden gehoord. Dit wordt al sinds juni 1997 maandelijks gedaan. Eens per
maand is er ook een zitting waarbij de vorderingen tot gijzeling van het Openbaar Ministerie door de
rechtbank Leeuwarden worden behandeld. Zoals hiervoor aangegeven heb ik opdracht gegeven een
minder kostbare vorm van openbaarmaking te zoeken.

1) Algemeen Dagblad, 19 april 2007


