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 Onderwerp 

 Initiatiefvoorstel ter instemming van het raadslid de heer Torn van de VVD, getiteld: 
‘Meer boetes innen met pinnen!’ en kennisnemen van de bestuurlijke reactie 
 
Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare 

besluiten wordt 

gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien het initiatiefvoorstel van het raadslid de heer Torn van de VVD, getiteld: ‘Meer 
boetes innen met pinnen!’, 
 
Mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de 
raadscommissie voor Infrastructuur en Duurzaamheid; 
 
besluit: 

  
I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; 

 
II. het college van burgemeester en wethouders op te dragen: 

- Alle afvalhandhavers uit te rusten met mobiele pinapparatuur, zodat 
overtreders voortaan direct hun boete kunnen pinnen bij de handhaver;  

- De kosten voor het aanschaffen en het gebruik van pinapparaten te dekken 
uit de extra middelen die beschikbaar zijn gemaakt voor handhaving en/of 
uit de hogere boeteopbrengsten. 

III. kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel. 
 
Wettelijke grondslag 

 Gemeentewet art. 147a, lid 1 
 
Initiatiefvoorstel 

  
De VVD wil dat afvalhandhavers worden uitgerust met mobiele pinapparatuur, zodat 
afvalovertreders hun boete voortaan direct kunnen pinnen waardoor afvalbekeuringen 
efficiënter, vaker en sneller worden geïncasseerd.  
 
Momenteel zijn niet alle handhavers uitgerust met mobiele pinapparatuur. De boetes 
die zij uitschrijven kunnen daardoor niet direct worden betaald. In plaats daarvan 
worden de boetefacturen nog per post naar overtreders toegestuurd. Dit leidt tot extra 
administratie, hetgeen ten koste gaat van de handhavingscapaciteit. Ook ondervindt 
de gemeente moeite met het incasseren van boetes bij niet-Nederlanders, zoals 
toeristen. Het innen van boetes over de grens is namelijk een juridisch ingewikkeld, 
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administratief tijdrovend en daardoor duur proces. Het risico bestaat dat veel  van 
deze boetes nooit wordt betaald, net zoals dat nu het geval is bij parkeerboetes die 
worden uitgeschreven aan buitenlandse bezoekers.1 De gemeente loopt zo een hoop 
geld mis. Dit is zonde en bovendien past het niet in het lik-op-stuk-beleid dat nodig is 
om de stad schoon te krijgen. Het vaker beboeten van afvalovertreders heeft namelijk 
op den duur ook een preventief effect.   
 
De nieuwste generatie mobiele pinautomaten is licht van gewicht en kan daardoor 
gemakkelijk worden gebruikt door handhavers op straat. Bij handhaving in het verkeer 
en het openbaar vervoer is het al lang gebruikelijk dat boetes voor te hard rijden of 
zwartrijden direct kunnen worden gepind. Daarnaast heeft wetenschappelijk 
onderzoek uitgewezen dat het effect van boetes sterker is als deze in een kortere 
tijdspanne wordt betaald. Direct betalen optimaliseert dus het effect van de sanctie. 
 
De VVD vindt het daarom een logische stap dat afvalhandhavers worden uitgerust 
met mobiele pinapparatuur. Met name het team dat volgend jaar de pilot ‘Handhaving 
in burger Damgebied’ gaat uitvoeren zal naar verwachting veel boetes uitschrijven 
aan toeristen die de binnenstad vervuilen. De VVD wil dat deze boetes ook 
daadwerkelijk worden betaald. Handhavers kunnen overtreders weliswaar niet 
verplichten hun boete direct te pinnen, maar de optie om gelijk af te rekenen kan het 
incasseringspercentage aanzienlijk vergroten.  
 
Ook past het pinnen van boetes in de voorgenomen groei en versterking van 
handhaving en toezicht, waarvan het college de urgentie heeft benadrukt in de 
Voorjaarsnota 2017.2 Hiervoor zijn extra middelen beschikbaar gemaakt. Als het aan 
de VVD ligt gebruikt het college een deel van deze middelen om alle afvalhandhavers 
te voorzien van mobiele pinautomaten. Zo worden boetes niet alleen vaker 
uitgeschreven, maar ook betaald.  
 
Kortom, het laten pinnen van bekeuringen versterkt de handhavingscapaciteit, 
vergroot het incasseringspercentage, helpt het behalen van de taakstelling en past in 
het lik-op-stukbeleid bij afvalhandhaving. Dus wat de VVD betreft gaat de gemeente 
meer boetes innen met pinnen! 
 

 Stukken 

  Meegestuurd <7> 
Ter inzage gelegd n.v.t. 

 
Het lid van de gemeenteraad van Amsterdam 
 

R.K. Torn 
 

 
 
 

                                                   
1 https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/27/buitenlanders-betalen-de-boetes-niet-miljoenstrop-9799966-

a1560303  
2 https://www.amsterdam.nl/publish/pages/96325/voorjaarsnota_2017.pdf (bladzijde 58 en 59) 
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* De sterretjes worden door de Griffie ingevuld 
In te vullen door het raadslid/de fractie: 
1. naam/namen van raadslid/-leden; 

2. datum van indienen; 

3. titel initiatiefvoorstel; 

4. naam raadscommissie waarin het initiatiefvoorstel 

is behandeld 

5. formulering besluit; 

6. tekst initiatiefvoorstel; 

7. eventuele meegestuurde bijlagen; 

8. naam/namen van raadslid/-leden incl. initialen. 

 
 


