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26-05 | OPROEP – “Kabinet, zet een streep door 
alle coronaboetes!” 
 
AMERSFOORT – De ‘coronaboete’ is actueel. Inmiddels hebben circa 20.000 mensen een forse 
boete opgelegd gekregen vanwege een vermeende overtreding. Al deze burgers hebben 
vooralsnog een aantekening op hun ‘strafblad’. Advocaat Jan Visscher (SERV Advocaten) en tech-
ondernemer Onnick Jessayan (Oxygen Digital) hoorden de soms bizarre verhalen met stijgende 
verbazing aan. Nu bundelen de Amersfoortse ondernemingen hun krachten. Ze komen met een 
oproep aan het kabinet én een eenvoudig platform om je ‘coronaboete’ zelf aan te vechten: 
CORONABOETE.NU. 
 
‘Coronaboete’ onder vuur 

De ‘coronaboete’ kan worden opgelegd als een burger een overtreding begaat van één van 
de 25 noodverordeningen die gelden in de desbetreffende veiligheidsregio’s. Vaak gaat het 
om situaties waarbij sprake zou zijn van groepsvorming of onvoldoende afstand, iets wat in 
de noodverordening in verband met COVID-19 aan banden is gelegd. De boetes zijn hoog 
(vanaf 18 jaar €390,-) en leiden tot een aantekening op de Justitiële Documentatie (het 
‘strafblad’). 
 
De kritiek op deze ‘coronaboetes’ neemt hand over hand toe. Steeds meer en vaker komen 
bizarre verhalen van burgers naar buiten die in de veronderstelling waren dat zij zich aan de 
regels hielden. De regels zijn vaak onduidelijk, zelfs voor de politie, BOA’s of handhavers. 
Deskundigen stellen dat de regelgeving illegaal en in strijd met de Grondwet is. Hoogleraar 
algemene rechtswetenschap Jan Brouwer zei in het radioprogramma “Dit is de Dag” dat 
burgers de boete ‘zeker niet’ moeten betalen. Kortom: chaos alom waarvan veel 
goedwillende burgers de dupe van zijn.  
 
Oproep 
Tegen die achtergrond komen Visscher en Jessayan, via het platform, met een duidelijke 
oproep aan het kabinet: seponeer alle coronaboetes! De coronaboete deugt juridisch niet en 
de regels zijn in veel gevallen volstrekt onduidelijk. Dat leidt tot willekeur en onterechte 
bestraffing van burgers. Dat is schadelijk, kostbaar en onwenselijk. 
 
Visscher: Het meest kwalijke aan de ‘coronaboete’ is dat het gaat om een juridisch gedrocht 
waarvan we bij voorbaat weten dat burgers onterecht bestraft worden. Daar komt nog eens 
bij dat vooralsnog enkel mondige of financieel draagkrachtige burgers via een advocaat de 
boete durven aan te vechten. Veel mensen hebben die middelen niet terwijl gefinancierde 

https://www.nporadio1.nl/binnenland/24017-hoogleraar-rechten-over-aanpak-corona-dit-nooit-meer
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rechtsbijstand evenmin mogelijk is. De coronaboetes zijn daarmee opnieuw een tekenend 
voorbeeld van een rechtsstaat die in verval raakt. 
 
Jessayan: “Al die juridische dingen zegt mij natuurlijk wat minder, maar ook ik verbaas mij 
iedere keer weer. Het gebeurt zo vaak dat de overheid met brakke, niet werkende regels op 
de proppen komt. Je ziet het nu rondom ‘corona’, veel regels zijn extreem onduidelijk. Je zie 
het vaker bij andere projecten die wij doen. Ik vind het ontzettend gaaf dat we met 
CORONABOETE.NU een platform hebben ontwikkeld waarmee we hopelijk de ‘coronaboete’ 
kunnen stoppen. 
 
Vooralsnog heeft het kabinet vrijwel niet gereageerd op de kritiek van diverse deskundigen. 
Visscher en Jessayan hopen dat er op hun oproep wel gereageerd zal worden, maar hebben 
daar de nodige twijfels bij.  
 
Visscher: “Hoewel je zou verwachten dat een Minister van Rechtsbescherming als Sander 
Dekker zeer alert is op dit soort ontwikkelingen, maakt het recente verleden wel duidelijk dat 
daar niet direct de prioriteiten liggen. Jessayan: “Is het niet een idee om een filmpje te 
maken, dat werkt bij sommige mensen vaak beter.” 
 
Ga in verzet! 
Beiden vonden het te mager om alleen te volstaan met een oproep die iedereen kan 
steunen via de website. In de samenwerking ontwikkelden ze daarom een zogenaamde 
‘verzet-generator’ waarbij iedere burger die een coronaboete heeft gekregen snel in vier 
eenvoudige stappen een verzetschrift kan opstellen wat voldoet aan alle eisen. Binnen 10 
minuten heb je een kant en klare PDF in je e-mail. Tegen meerprijs is uiteraard altijd 
persoonlijk advies van een advocaat mogelijk.  
 
Op deze manier heeft iedereen de gelegenheid om zijn ‘coronaboete’ aan te vechten bij het 
Openbaar Ministerie. Zo is er toch een beetje meer recht voor iedereen! 
 
www.coronaboete.nu  
 
 

 
Coronaboete.nu is een initiatief en service van SERV Advocaten in Amersfoort (www.serv.nl). 
De service zelf is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Oxygen Digital 
(www.oxygendigital.nl).  
 
Meer inlichtingen zijn verkrijgbaar via mr. J. (Jan) Visscher op telefoonnummer 06-12877812 
of via visscher@serv.nl. 
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