Wat zijn de mogelijkheden voor betrokkene?
1. Administratief beroep bij de Officier van Justitie
Tegen de beschikking met daarop vermeld het boetebedrag staat
administratief beroep bij de Officier van Justitie open gedurende 6 weken na
verzenddatum. De betalingsverplichting wordt hiermee opgeschort.
2. Beroep bij de kantonrechter
Tegen de beslissing van de OvJ kan betrokkene binnen 30 dagen eveneens
beroep aantekenen. Dit beroep dient bij de kantonrechter. Het beroep is
alleen ontvankelijk als betrokkene een borgsom stort (bij het CJIB) ter hoogte
van het boetebedrag. Dit noemt men zekerheid stellen.
Als het beroep door de kantonrechter wordt afgewezen, dan wordt de borg
direct doorbetaald aan het CJIB; hiermee is de boete dan voldaan.
Bij toewijzing van het beroep wordt de borg terugbetaald aan betrokkene.
3. Hoger beroep
Tegen de beslissing van de kantonrechter staat gedurende 30 dagen hoger
beroep open bij het Gerechtshof Leeuwarden. Het boetebedrag moet dan wel
hoger zijn dan €70,-.
Wanneer de opgelegde boete uiteindelijk onherroepelijk wordt, maar betrokkene
betaalt deze niet, dan kan de OvJ een aantal stappen zetten.
1. Verhaal (zonder dwangbevel) op inkomsten, uitkeringen en banktegoeden
Betrokkene en de betreffende instanties (bijvoorbeeld werkgever,
pensioenverstrekker etc.) krijgen hiervan bericht. Als na 2 maanden nog niet
of niet geheel is betaald, dan gaat de OvJ over tot stap 2.
1. Verhaal met dwangbevel op goederen
Met behulp van een deurwaarder worden goederen in beslag genomen en
verkocht. Als ook dit niets of niet voldoende oplevert, zal de OvJ overgaan tot
dwang.
2. Dwang
Dwang wordt in een bepaalde volgorde toegepast.
- Het voertuig waarmee de bekeurde gedraging is gepleegd wordt
tijdelijk buiten gebruik gesteld en eventueel verkocht.
- Het rijbewijs van betrokkene wordt tijdelijk ingenomen.
- Betrokkene wordt gegijzeld.
De OvJ mag inname van het voertuig en het rijbewijs zelfstandig regelen.
Voor het toepassen van het dwangmiddel gijzeling moet de OvJ echter een
vordering instellen bij de kantonrechter. Betrokkene wordt vervolgens ter
zitting opgeroepen.

