Verkeersboetes 2017
Snelheid
Voor snelheden hanteert justitie de volgende correcties
- Gemeten snelheid 0 t/m 100: correctie 3 km/h
- Gemeten snelheid 101 t/m 130: correctie 4 km/h
- Gemeten snelheid 131 t/m 165: correctie 5 km/h
- Gemeten snelheid 166 t/m 200: correctie 6 km/h
- Gemeten snelheid 201 t/m 230: correctie 7 km/h

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de
bebouwde kom
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Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de
bebouwde kom bij wegwerkzaamheden
€450
€400
€350
€300
€250
€200
€150
€100
€50
€0

Overschrijding aantal kilometers per uur

TrackJack Europe BV
Leeuwenhoekweg 20
2661 CZ Bergschenhoek

T: 010 8200 190
info@trackjack.nl
www.trackjackeurope.com

KvK: 27344434 / BTW.nr.: NL820792688B01
IBAN: NL26ABNA0460532715
BIC: ABNANL2A

Op alle onze producten en diensten zijn de Algemene Voorwaarde van TrackJack Europe van toepassing welke u terug kunt lezen op bovenstaande website.

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen een erf
€450
€400
€350
Boete

€300
€250
€200
€150
€100
€50
€0

Overschrijding aantal kilometers per uur

€450
€400
€350
€300
€250
€200
€150
€100
€50
€0
1 km/h
2 km/h
3 km/h
4 km/h
5 km/h
6 km/h
7 km/h
8 km/h
9 km/h
10 km/h
11 km/h
12 km/h
13 km/h
14 km/h
15 km/h
16 km/h
17 km/h
18 km/h
19 km/h
20 km/h
21 km/h
22 km/h
23 km/h
24 km/h
25 km/h
26 km/h
27 km/h
28 km/h
29 km/h
30 km/h
31 km/h
32 km/h
33 km/h
34 km/h
35 km/h
36 km/h
37 km/h
38 km/h
39 km/h
40 km/h

Boete

Overschrijding van de maxiumumsnelheid buiten de
bebouwde kom

Overschrijding aantal kilometers per uur
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Algemene boetes
Overtreding:
Rijden terwijl de geldigheidsduur van het
rijbewijs niet meer geldig is
Als 17-jarige bestuurder en deelnemer aan
het experiment begeleid rijden een
motorrijtuig besturen zonder een in de
begeleiderspas vermelde begeleider
Bumperkleven
Onnodig links blijven rijden
Rechts inhalen
Een kruispunt blokkeren
Geen voorrang verlenen aan bestuurders
van rechts
Geen voorrang verlenen aan bestuurder
van een tram
Als weggebruiker een militaire colonne
doorsnijden
Afslaan zonder richting aan te geven
Bij het afslaan niet het tegemoet komend
verkeer voor laten gaan
Met een motorrijtuig rijden terwijl het
kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is
Met een motorrijtuig rijden terwijl het
kenteken niet behoorlijk leesbaar is
Buiten noodzaak stilstaan op de
vluchtstrook of vluchthaven
Passagiers die bij een tram of autobus
willen in- of uitstappen daartoe geen
gelegenheid geven
Geen gevaren driehoek plaatsen bij een
obstakel (stilstaan motorvoertuig of
aanhangwagen)
Geen autogordel dragen
Als bestuurder tijdens het rijden een
mobiele telefoon vast houden
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Boetes omtrent parkeren
Overtreding:
Een voertuig op een zodanige wijze laten
staan waardoor op de weg gevaar
wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel
het verkeer wordt/kan worden gehinderd
Als bestuurder een voertuig laten stilstaan
op een kruispunt

Boete:
€ 140

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan
op een fietsstrook
Als bestuurder een voertuig parkeren bij
een kruispunt op een afstand van minder
dan vijf meter daarvan
Een voertuig dubbel parkeren

€ 90

Parkeren op plaatsen die voorzien van een
blauwe streep, zonder dat er een
parkeerschijf in de auto aanwezig is
Parkeren zonder parkeermeter in werking
te stellen/dan wel parkeertijd is
verstreken

€ 90

€ 140

€ 90

€ 90

€ 90

Boetes omtrent verlichting
Overtreding:
Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht
binnen de bebouwde kom
Geen dim-of grootlicht voeren bij nacht
buiten de bebouwde kom

Boete:
€ 90

Geen dim- of grootlicht voeren bij slecht
zicht overdag
Het hinderen van tegenliggers door groot
licht
Achterlichten die niet branden bij nacht
buiten de bebouwde kom
Achterlichten die niet branden bij nacht
binnen de bebouwde kom
Achterlichten die niet branden bij dag bij
slecht zicht
Onnodig mistlicht voeren

€ 140
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