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Overtreder draait voortaan zelf 
op voor verwerkingskosten bij 
verkeersovertredingen 
Sinds 23 augustus 2021 wordt er een administratieve 
toeslag geheven op het grootste deel van de ‘boetes’ die 
via het Crossborder-platform worden geïnd. Met de 
inkomsten van de toeslag worden de verwerkingskosten 
gefinancierd die verbonden zijn aan de justitiële 
afhandeling van de vastgestelde overtredingen. Door een 
administratieve toeslag op te leggen wil de wetgever 
overtreders responsabiliseren en de onkosten niet 
langer afwikkelen op de gemeenschap. Lees het artikel 
vanaf p. 6.
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