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Inzake: Innen boetes diplomaten
De gemeenteraad

Het raadslid de heer R. de Mos heeft een brief met daarin één vraag aan de voorzitter van de
gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vraag als volgt.
Uit de beantwoording van eerdere vragen van Groep de Mos (RIS 260702) blijkt dat onze
burgervader een volleerd brievenschrijver is, maar dat er nog steeds tienduizenden euro's aan
diplomatenpoen geïnd moeten worden. Tevens blijkt dat u niet over wil gaan tot een wielklemtraktatie
bij auto's van diplomaten die lak hebben aan onze lokale regels.
1. Hoe gaat u het openstaande bedrag innen en kunt u daarbij een tijdspad aangeven?
Het overgrote deel van de diplomaten betaalt netjes voor et parkeren bij de parkeermeter. Wel is het zo
dat een klein deel van de diplomaten parkeert zonder daarvoor te betalen. In die gevallen wordt
gehandhaafd. De parkeercontroleur schrijft dan een naheffingsaanslag parkeerbelasting uit. Over een
periode van 5 jaar is circa 60% van de uitgeschreven naheffingsaanslagen niet betaald.
Het college vindt het belangrijk dat wie belasting is verschuldigd, ook werkelijk belasting betaalt. Dat
geldt ook voor diplomaten. De overgrote meerderheid van de diplomaten betaalt ook netjes hun
belastingen. Maar, er is een kleine minderheid die dit stelselmatig weigert. In die gevallen doen we
alles wat binnen het Verdrag van Wenen en de landelijke regelgeving is toegestaan om ook hén de
belastingen te laten betalen. Wat echter juridisch niet kan, doen we ook niet. De grenzen daarvan
worden bepaald door de landelijke overheid en de gezamenlijke internationale verdragspartners.
Allereerst schrijven we de ambassades aan. In januari 2010 heeft de burgemeester van Den Haag de
ambassades met openstaande belastingschulden aangeschreven. In 2011 en 2012 zijn er aanmaningen
verzonden. In april van dit jaar heeft de directeur Belastingzaken de betreffende ambassades een brief
gezonden. Op verzoek van de gemeente Den Haag heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken op
17 juli2013 deze ambassades aangeschreven. Na deze zomer volgt een brief van de burgemeester van
Den Haag. Ook daarna blijven we de ambassades met openstaande belastingschulden aanschrijven.
Naast aanschrijving snijdt het Ministerie van Buitenlandse Zaken dit onderwerp aan in de gesprekken
met de betrokken ambassadeurs. Ook wij nemen dit mee in de gesprekken met de ambassadeurs.
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Het college onderzoekt samen met het Ministerie van Buitenlandse zaken de maatregelen die in andere
landen zijn genomen overigens nog nader, inclusief de effecten daarvan op het betalingsgedrag. Op
basis daarvan gaan we na welke aanvullende mogelijkheden er zijn om het betalingsgedrag van deze
kleine groep diplomaten te verbeteren. Het college zal de raad over de ontwikkelingen informeren.
Inmiddels heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken in overleg met de gemeente Den Haag besloten
om voortaan een top 10 van wanbetalende ambassades openbaar te maken als het gaat om boetes van
bijvoorbeeld CJIB. Het college zal dat voortaan ook gaan doen voor Haagse parkeerboetes. Het
miniserie en de gemeente zullen daarbij monitoren of dat een effectief instrument blijkt.
Hierbij treft u de top 10 van de gemeente aan:
1. Rusland, 2. China, 3. Azerbaijan, 4. Egypte, 5. Tunesië, 6. Wit-Rusland, 7. Oekraïne,
8. Indonesië, 9. Bosnië-Hercegovina en 10. Koeweit
Met deze acties zetten we maximaal in op het innen van de gemeentelijke belastingen bij een kleine
groep diplomaten.
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