
Bezwaar tegen verkeersboete  
  

Heb je met je camper een lichte verkeersovertreding begaan dan krijg je een 
beschikking van het CJIB. Deze lichte verkeersovertredingen worden ook wel 
Mulderzaken genoemd. Ben je het niet eens met de beschikking van het CJIB dan 
kun je hiertegen bezwaar maken. Daarvoor kun je de onderstaande brief gebruiken. 
  
Tips voor gebruik 

 

● Controleer altijd voor gebruik of dit document geschikt is voor jouw situatie. De juristen van 

NKC juridische helpdesk helpen je hier graag bij en zijn bereikbaar op 033-4342986 (lokaal 

tarief). 

● Verstuur brieven altijd aangetekend en bewaar het aantekenbewijs en een kopie van de 

verstuurde brief. 

● Laat overeenkomsten altijd door alle partijen ondertekenen en zet een paraaf op alle pagina’s. 

● Bewaar altijd een origineel exemplaar van de getekende overeenkomst. 

● Heb je opmerkingen of suggesties over dit document? Laat het ons weten.  

 

Wij doen ons best voor jou! 

 

Wij hebben ons best gedaan om dit voorbeelddocument zoveel mogelijk te controleren op inhoud en 

actualiteit. Indien er toch nog fouten of onjuistheden in zouden staan, kan de NKC niet aansprakelijk 

worden gesteld, ook niet voor de eventuele negatieve gevolgen daarvan. Je gebruikt dit document dus 

geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. 

Hulp nodig? Bel de NKC juridische helpdesk 033-4342986 

 

Dit document dient als voorbeeld. Het kan goed zijn dat je in jouw situatie een afwijkend document 

nodig hebt. Heb je hulp nodig bij het invullen, controleren of het gebruik van dit document, neem dan 

contact op met de NKC juridische helpdesk. Onze juristen staan voor je klaar en kunnen ook een 

document speciaal voor jouw situatie opstellen. 

 

Met vriendelijke groet, 

NKC juridische helpdesk   



Naam 
Adres  
Postcode + woonplaats  
Geboortedatum + geboorteplaats 
Rekeningnummer 
 
Centrale verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) 
Afdeling Mulder 
Postbus 50.000 
3500 MJ Utrecht 

 
 

Plaats, datum  
 
Betreft: bezwaar tegen beschikking ….. [beschikkingsnummer]  
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
Het CJIB heeft mij een beschikking gestuurd met nummer ….. [nummer beschikking]. Ik ben het met 
die beschikking niet eens. Ik maak daarom middels deze brief bezwaar. 
 
Volgens de beschikking zou ik op ….. [datum overtreding] om ….. [tijdstip] op de ….. [plaats/weg] 
in de gemeente ….. [naam gemeente] ….. [aantal km] km/u hebben gereden. De constantering dat 
ik te hard heb gereden, is onjuist, omdat ….. [reden aangeven waarom beschikking onterecht is, 
bijvoorbeeld: 
 

● ik niet in de buurt was van de aangegeven plek. Om dit te bewijzen stuur ik u ….. 
[bijvoorbeeld: een bewijs dat u op de genoemde tijd en plaats ergens anders was]. 

● het genoemde voertuig niet van mij is. Dat blijkt uit ….. [bewijs waaruit dit blijkt]. 
Tevens zou ik bij de behandeling van dit bezwaarschrift als belanghebbende gehoord willen worden.  
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
................................... 
[Handtekening] 
 
 
 
..................................... 
[Naam] 
 
 
 
 
Bijlage: kopie van de beschikking  

 

 

 

 

Nuttige tips 

 



● De termijn waarbinnen bezwaar moet worden gemaakt is 6 weken, gerekend vanaf de datum 

vermeld op de beschikking. Wanneer het bezwaar te laat binnen is, wordt het niet meer in 

behandeling genomen. 

● Met dit voorbeeldbezwaar zorg je in ieder geval dat op tijd bezwaar gemaakt wordt en 

voorkom je dat je niet-ontvankelijk verklaard wordt omdat de termijn voor bezwaar gemist is. 

Als jouw zaak wat ingewikkelder is en je juridische bijstand wenst, doe je er goed aan om jouw 

bezwaar aan te laten vullen door een jurist. 

● De officier van justitie moet binnen een bepaalde termijn reageren op het bezwaar. Die termijn 

kan nog verlengd worden, maar als de officier van justitie echt te laat is kun je in beroep bij de 

kantonrechter. 

 


