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in het verkeer een rechtstreekse rit naar huis en niet via 
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» Afgelopen voorjaar is via diverse media bericht dat transportbedrijven en chauffeurs op grote schaal
Ad Blue niet meer gebruiken en daardoor op kosten besparen. Een op de vijf vrachtauto’s waarbij gebruik
van Ad Blue verplicht is zou dit negeren. Veelal bij voertuigen afkomstig uit Oost-Europese landen.
Inmiddels zijn er Kamervragen over gesteld en staat het politiek op de agenda. Zijn kosten het enige
wat speelt of is er meer aan de hand? En zo ja, wat is er dan tegen te doen?

BINNENKORT PRAKTISCHE WERKINSTRUCTIE EN VOORBEELD-PV

Afsluiten Ad Blue, wat is daar nu
eigenlijk verkeerd aan?

Gezamenlijke controle in Denemarken met Deense collega’s. Hierbij bleek dat bij selectief controleren er bij meer dan een op de 
vijf gecontroleerde voertuigen werd gefraudeerd.
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Al tientallen jaren wordt geprobeerd de uitstoot van giftige
gassen via het uitlaatsysteem te reduceren. Afhankelijk van
het soort motorbrandstof zijn hiervoor rendement verbete-
rende ontwikkelingen aan de motor zelf toegepast, een soort
naverbrander in de uitlaat gemonteerd of filters aangebracht.
De bekendste zijn een katalysator en een roetfilter. 

Via cameraregistratie
Voor dieselmotoren wordt vanuit de overheid een zoge-
naamde Euronorm opgelegd. Vanaf 2014 geldt de meest
recente en dat is Euronorm VI. Deze ontwikkelingen 
worden gestimuleerd door belastingvoordeel (subsidie).
Gemeenten stellen steeds vaker een norm waarbij voer -
tuigen tot een bepaalde Euronorm niet meer in binnensteden
of andere gebieden mogen komen. Zo geldt er voor de
Maasvlakte een geslotenverklaring indien niet wordt voldaan
aan de Euronorm VI. Ontheffing is mogelijk. In het kenteken-
register wordt de norm getoond. Via cameraregistratie 
of fysieke handhaving wordt gecontroleerd of er wordt
voldaan aan dit via bord C7 kenbaar gemaakte verbod.

Wat is Ad Blue en wat doet het
Ad Blue op zich is een handelsnaam voor een 32,5% ureum
oplossing in water en staat niet gerubriceerd als een
gevaarlijke stof.Toch moet contact met de huid wel worden
vermeden omdat irritaties kunnen ontstaan. Bij -11 graden
gaat Ad Blue over in vaste toestand (het bevriest). Het
kan gewoon aan de (meeste) pompen worden getankt of
uit jerrycans worden geschonken in een apart tankje in 
de buurt van de gewone brandstoftank herkenbaar aan
een blauwe dop. Het verbruik van Ad Blue is rond de 5%
van het dieselverbruik van een vrachtauto en het kost in
Nederland per liter ongeveer 1,20 euro.

Verbetering van rendement en verlaging van schadelijke
uitstoot door aanpassingen aan de dieselmotor zelf waren
op een gegeven moment uitgeput. Omdat Euronorm V en
VI voornamelijk als oogmerk had om een verlaging van
stikstofoxide (NOx) te bereiken, hebben fabrikanten geko-
zen voor het zogenaamde SCR systeem (Selective Catalytic
Reduction). Hiertoe wordt vlak voor een katalysator in de
uitlaat Ad Blue ingespoten/verneveld. Dit vormt vervolgens
een ammoniakachtig gas. Dit wordt vermengd met het uit-
laatgas en door de reductiekatalysator geleid. Als gevolg
van een chemische reactie wordt het NOx omgezet in het
onschadelijke water(H2O) en stikstof(N2).

Uitschakelen betekent milieudelict
Gaat men nu de Ad Blue installatie uitschakelen door de
pomp uit te zetten door bijvoorbeeld de stekker of de
zekering te verwijderen, dan voldoet men per direct niet
meer aan de Euronorm V of VI en pleegt daarmee feitelijk
een milieudelict. Vervolgens zijn er allerlei devices in de
handel die op het CAN-bus systeem worden aangesloten om
storingen en foutmeldingen te voorkomen. Dit manipuleren
is nodig om te voorkomen dat het motormanagement de
motor in een noodloop zet en garagebezoek afdwingt.

Wat is reden om Ad Blue uit te schakelen?
Zoals gezegd de kosten van Ad Blue zelf. Voor Internationaal
ingezette vrachtauto’s levert dit ongeveer een besparing
van 1500 euro per jaar per auto op. Daarnaast blijkt Ad
Blue in Oost-Europa (nog) niet overal gemakkelijk verkrijg-
baar te zijn. De voornaamste reden is echter het besparen
op hoge onkosten als gevolg van bijvoorbeeld defecte
sensoren of het regelapparaat NOx-sensor. Deze storingen
schijnen bij voertuigen uit Oost-Europese landen vaker voor
te komen omdat de brandstof daar kennelijk van een
mindere kwaliteit is waardoor het reinigingssyteem ‘harder
moeten werken’ om de emissie waarden te halen en daar-
om storingsgevoeliger is. Reparatiekosten van sensoren
en/of het regelapparaat lopen snel in de duizenden euro’s.

Wat kunnen we er tegen doen
In overleg met het functioneel parket is een strafbaarstelling
geformuleerd. Europese regelgeving verbiedt het gebruik van
manipulatie-instrumenten die de doelmatigheid van emissie-
controlesystemen verminderen. Op grond van artikel 7 van
EU verordening (EG) Nr. 595/2009 is het verboden dat

    

Tekening van de basisonderdelen van het SCR-systeem.

Bingo! Een device die ergens tussen de bedrading op het CAN-bus
systeem wordt aangesloten om storingen en foutmeldingen te
voorkomen.



fabrikanten, reparateurs en gebruikers van de voertuigen
systemen manipuleren die met een middel als Ad Blue
werken. 

Economisch delict
Gebruikers mogen niet met gemanipuleerde voertuigen 
rijden. Dat verbod vloeit in Nederland voort uit artikel 3,
eerste lid, onderdeel d, van het Besluit typekeuring
motorrijtuigen luchtverontreiniging, dat is gebaseerd op
artikel 9.5.1 van de Wet milieubeheer en op grond van
artikel 1a, onder 2, van de Wet op de economische delicten
is overtreding van dat verbod een strafbaar feit en aan -
gemerkt als economisch delict. Het verkopen en/of aan-
brengen van een device op zich is (nog) lastig qua straf-
baarheid omdat de regelgeving rond de Euronorm niet
van toepassing is buiten de EU en daar dus legaal zonder
Ad Blue gereden mag worden. Om zich te ‘verschonen’
geven leveranciers en installateurs die boodschap uiteraard
nadrukkelijk mee.

Vaststellen fraude
Probleem was echter nog hoe we onomstotelijk vast kunnen
stellen dat Ad Blue opzettelijk niet wordt gebruikt. Er zijn
tal van indicaties die nader onderzoek rechtvaardigen. Van
ammoniakgeur tot kapotte zekering en van EOBD uitlezen
tot de stand van de Ad Blue–meter. Een tweetal medewer-
kers van de Landelijke Eenheid team TMC hebben de
afgelopen zomer getracht om met eenvoudige middelen
onomstotelijk aan te tonen dat Ad Blue – of beter gezegd –
het SCR systeem, was uitgeschakeld en gemanipuleerd.
Dit is gelukt, niet in het minst dank zij Deense collega’s
die al veel ervaring hebben opgedaan met Ad Blue-fraude. 
Een aantal Nederlandse collega’s hebben in Denemarken

deelgenomen aan een aantal controles en daar bleek dat
bij selectief controleren er zelfs bij meer dan een op de
vijf gecontroleerde voertuigen werd gefraudeerd. Sommige
bedrijven/chauffeurs manipuleren al op voorhand, zodat in
het systeem ook nog een aan/uit schakelaar gemonteerd
kan worden. De meesten manipuleren echter pas als zich
storingen voordoen om dure reparaties te besparen.

Praktische werkinstructie en voorbeeld-PV
In Nederland hebben controles tot nu geresulteerd in 
een vijftal zaken waarvan proces verbaal is opgemaakt.
Naast het proces-verbaal volgt uiteraard ook een maatregel:
uitbouwen van de manipulatie apparatuur en herstel van
het SCR systeem. Nu het Functioneel Parket de tenlaste-
legging heeft vastgesteld, kunnen de zaken voor de rechter
worden gebracht. Dezelfde collega’s van TMC zijn nu bezig
een praktische werkinstructie en een voorbeeld-pv te maken
waarmee de handhaver kan optreden tegen deze vorm van
fraude en milieuvervuiling.

Als dit gereed is zal het worden gecommuniceerd en 
verspreid. Daarnaast is er nu onder de vlag van Tispol/ECR
het samenwerkingsverband ‘Ad Blue manipulatie’ opgericht
dat vanuit Nederland wordt gecoördineerd. Er doen nu al
zeven landen aan mee. Een mooie stap voorwaarts om
krachten en kennis te kunnen bundelen. De werkinstructie
zal daarom een levend document zijn. «

Hielke de Haan
OSA techniek en beladingseisen TMC
Landelijke Eenheid
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Dashboard met een Ab Blue niveau-meter.

Ad Blue tankje onder vrachtwagen. Altijd herkenbaar aan de 
blauwe dop.

Er zijn inmiddels ook al diverse personenauto’s met een aparte 
Ad Blue tank, zoals hier op de foto de aparte Ad Blue vulopening
bij een VW Passat Diesel uit 2015.
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Medewerkers van Rijkswaterstaat handelen steeds meer
incidenten op rijkswegen zelf af. Door heroriëntering bij
de politie blijft politiële inzet bij incidenten op rijkswegen
in een aantal gevallen achterwege. De weginspecteur van
Rijkswaterstaat is dan steeds vaker de eerste hulpverlener
op de plaats van het incident. Bij ernstiger incidenten,
waarbij inzet van bijvoorbeeld brandweer of ambulance
gewenst is, treedt de weginspecteur op in coördinatie met
die diensten en richt zich met name op het veilig stellen van
de plaats van het incident en het regelen van het verkeer.

Steeds vaker eerste hulpverlener
Omdat de weginspecteur steeds vaker als eerste hulpver-
lener op de plaats incident arriveert en omdat het veilig-
stellen door de weginspecteur van de plaats incident
noodzakelijk is om (verdere) aanrijdingen te voorkomen,
is onder omstandigheden sprake van het verrichten van
een dringende taak die het gebruik van optische en
geluidssignalen rechtvaardigt. Het zo spoedig mogelijk ter
plaatse komen van de weginspecteur draagt in belangrijke
mate bij aan het voorkomen van gevaar voor de gestrande

» Bestuurders van motorvoertuigen in gebruik bij politie, brandweer, ambulance en van motorvoertuigen
van andere door de Minister van Infrastructuur en Milieubeheer aangewezen hulpverleningsdiensten,
mogen op grond van artikel 29, eerste lid, van het RVV 1990 blauw zwaai- flits- of knipperlicht en een
tweetonige hoorn voeren als zij een dringende taak vervullen. Wat een dringende taak is, is nader 
uitgewerkt in artikel 2 van de Regeling optische en geluidssignalen 2009. Een motorvoertuig dat blauw
zwaai-, flits- of knipperlicht en een tweetonige hoorn voert, is een voorrangsvoertuig als bedoeld in 
artikel 1 van het RVV 1990. Weggebruikers moeten op grond van art. 50 van het RVV 1990 bestuurders
van een voorrangsvoertuig voor laten gaan.

MET OPTISCHE EN GELUIDSSIGNALEN GEMIDDELD 20 PROCENT
SNELLER BIJ INCIDENT

Aanwijzing Rijkswaterstaat als 
hulpverleningsdienst

Een weginspecteur is door het gebruik van optische en geluidssignalen gemiddeld 20% sneller ter plaatse bij een incident.
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verkeersdeelnemer(s) en de andere weggebruikers.
Daarnaast moet Rijkswaterstaat de beschikbare capaciteit
van de weginspecteurs zo goed mogelijk inzetten om het
hele rijkswegennet adequaat te kunnen bedienen. Met
kortere aanrijtijden kan deze capaciteitsverdeling worden
geoptimaliseerd. Vanwege het hedendaagse verkeersbeeld,
verkeersgedrag en gebruik van de weg kan de incident -
afhandeling vaak pas later beginnen dan wenselijk is.

Gemiddeld 20% sneller ter plaatse
Dit was aanleiding om met ingang van 1 september 2015
Rijkswaterstaat voor de duur van twee jaar aan te wijzen
als hulpverleningsdienst zoals bedoeld in artikel 29, eerste
lid, van het RVV 1990. Rijkswaterstaat heeft deze tijdelijke
aanwijzing laten evalueren door een externe partij. De uit-
komst van deze evaluatie geeft aan dat een weginspecteur
met het gebruik van optische en geluidssignalen gemiddeld
20% sneller ter plaatse komt bij een incident. Voor wat
betreft de noodzaak tot het inzetten van optische en
geluidssignalen en gelet op de aard van incident stelt 
de evaluatie vast dat er voor 10% van de inzetten geen
bruikbare data beschikbaar was, maar dat er in ieder geval
in 90% van alle inzetten was voldaan aan de criteria voor
een inzet in de zin van de Regeling optische en geluidssig-
nalen 2009. Gezien dit resultaat kan worden geconcludeerd
dat het gebruik van optische en geluidssignalen door Rijks -
waterstaat bijdraagt aan de vervulling van een dringende
taak zoals genoemd in artikel 2 van de Regeling optische
en geluidssignalen 2009.

Richtlijn voertuigen Rijkswaterstaat 
Daarom is Rijkswaterstaat definitief aangewezen als hulp-
verleningsdienst. Rijkswaterstaat heeft een richtlijn opgesteld
voor het gebruik van optische en geluidssignalen door
voertuigen van Rijkswaterstaat. Die richtlijn voldoet aan
dezelfde eisen als de zogenoemde brancherichtlijnen van
politie, brandweer en diensten voor spoedeisende medische
hulpverlening. Die eisen zijn vastgelegd in artikel 3, derde
en vierde lid, van de Regeling optische en geluidssignalen
2009.

Speciale instructie vooraf
De medewerkers van Rijkswaterstaat die daadwerkelijk
voorrangsvoertuigen mogen besturen, dienen door Rijks -
waterstaat te worden aangewezen en dienen vooraf een
speciale instructie te volgen (artikel 4, eerste en tweede
lid, van de Regeling optische en geluidssignalen 2009).

De door voertuigen van Rijkswaterstaat te voeren optische
en geluidssignalen moeten voldoen aan de in artikel 5
van de Regeling optische en geluidssignalen 2009 aan 
die signalen gestelde eisen. «

Redactie

(Bron: Staatscourant nr. 49607, jaargang 2017)

Bezoek ook het gratis IM symposium op 
woensdag 22 november in Zwolle, 10.00 - 15.00 uur,
Nieuwe Buitensociëteit of op maandag 27 november in
Nieuwegein, 10.00 - 15.00 uur, NBC
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De nieuwe regeling vervangt een eerdere regeling uit 2010.
Op basis daarvan mochten elektrische voertuigen tot een
maximum gewicht van 7,5 ton met een B-rijbewijs worden
bestuurd. Deze regeling is op 1 januari 2016 geëindigd. 
TLN heeft zich destijds hard gemaakt voor een overgangs -
regeling voor bestaande voertuigen, maar dat verzoek is
afgewezen.

Volledig elektrisch
Voor een nieuwe regeling was toestemming van de
Commissie nodig. Die is er nu. Dit betekent dat Nederland
bepaalde elektrische voertuigen die zwaarder zijn dan
3.500 kg mag uitsluiten van de rijbewijsregelgeving. Een
B-rijbewijs is voldoende om deze voertuigen, die vanwege

de benodigde accu's een hoger gewicht hebben dan gewone
voertuigen, te mogen besturen. Het gaat hier om volledig
elektrisch aangedreven motorvoertuigen, bestemd voor
het vervoer van goederen, zonder aanhangwagen.

Maximaal 4.250 kg
Het besluit mag geen impact hebben op de verkeers -
veiligheid. Daarom is er een aantal voorwaarden aan de
vergunning verbonden. Zo is de maximum massa van 
de voertuigen beperkt tot 4.250 kg. De ontheffing is 
ook alleen binnen Nederland van kracht en deze geldt tot
uiterlijk 31 december 2022. Een belangrijk punt is verder
dat de bestuurder van het voertuig een speciale opleiding
van minstens 5 uur moet hebben gevolgd voor het besturen

» Er komt een nieuwe vrijstellingsregeling voor het gebruik van zwaardere, elektrisch aangedreven
bestelauto's voor het goederenvervoer. Een verzoek om deze voertuigen met een B-rijbewijs te mogen
besturen, is door de Commissie goedgekeurd. De nieuwe regeling zal naar verwachting in de loop van
2018 in werking treden.

STRAKS ALLEEN NOG MAAR ELEKTRISCH IN DE BINNENSTAD?

Elektrische bestelauto tot 4.250 kg 
te besturen met alleen B-bewijs

Toekomstbeeld? Als de diverse bedrijven de handen ineen slaan, hebben we met een beetje geluk straks alleen nog maar bezorgingen in
het centrum met elektrische bestelauto’s.
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van een elektrisch voertuig van meer dan 3.500 kg.
Nederland moet daarnaast aan de Commissie verslag 
uitbrengen over het verloop van de nieuwe regeling.

Medio 2018 gereed
Het ministerie van IenM heeft aangegeven ongeveer 9 à
10 maanden nodig te hebben om tot een nieuwe regeling
te komen. Het streven is om deze medio 2018 gereed te
hebben. Hiervoor moet onder meer de rijbewijsregelgeving
worden aangepast. Ook zal er de komende tijd afstemming
zijn over de invulling van de opleiding en de wijze van
monitoring en verslaglegging van de nieuwe regeling. 
TLN is daar nauw bij betrokken. 

Vanuit de politie
Als politie zullen we de gevolgen van deze ontwikkeling
zeker tegen komen. De toegestane maximum massa en
eventueel de aslasten zullen in het kentekenregister even-
eens moeten worden opgehoogd. Deze voertuigen zullen
tevens tachograaf plichtig worden. Of die 750 kilogram
vermeerdering geheel voor accu’s en andere aanpassingen
nodig is valt te betwijfelen, waarmee een verkapte verhoging
van het laadvermogen voor de branche mooi meegenomen
zal zijn.

Waar we ook rekening mee moeten houden, is dat bestel-
auto’s massaal omgebouwd zullen gaan worden naar elek-
trische aandrijving. Daarvoor moet een voertuig opnieuw

(goed)gekeurd worden bij de RDW. Mar bij calamiteiten 
of zware schade na ongevallen blijft het toch een punt
van aandacht, omdat ze als zodanig niet snel herkenbaar
zijn. En het risico van hoge spanning valt nooit voor
100% uit te sluiten, evenals het gevaar van accubrand
wanneer deze in een extreem geval beschadigd zouden
raken. 

Groei online shopping
Het vervoer met dergelijke voertuigen zal zondermeer een
grote vlucht nemen met de uitbreiding van de bezorg -
diensten als gevolg van de toename van online-shopping. 
Dat branche en overheid de schadelijke uitstoot van deze
voertuigen die met name ook veel in woonwijken zullen
rijden wil tegengaan valt te prijzen. Dergelijke ontwikkelingen
zijn positief, maar ze moeten handhaafbaar zijn. Dat lijkt
met dit fenomeen wel het geval. En gelet op de ontwikke-
lingen zal het hier niet bij blijven. We blijven u informeren. «

Hielke de Haan 
Operationeel specialist A, LE/TMC
Landelijke Eenheid

Toekomstbeeld dat dichterbij is dan de meesten denken: Laadpalen voor elektrische bestelauto’s die als enige nog de stad in mogen
voor het leveren van goederen in winkels, warenhuizen en bij particulieren.
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Code 80 is een beperking die betekent dat het rijbewijs
alleen geldig is voor het rijden op een driewielig motor -
rijtuig. Zonder die beperking is dit een volwaardig motor-
rijbewijs. Beginnende motorrijders kunnen er vanaf nu voor
kiezen om het rijbewijs voor het driewielig motorrijtuig 
te halen in twee categorieën, namelijk A1 (<15kW) en 
A onbeperkt (>15kW).

Concrete gevolgen
Op basis van gewijzigde wetgeving (artikel 5, onder e en
e1, artikel 16a en artikel 20 lid 2 Reglement rijbewijzen, zijn

dit de concrete gevolgen van deze aangepaste wetgeving:
A1: Start met rijlessen op je 17e, examen op je 18e met 
een tweewielige motorfiets <11kW

• Je ontvangt na je examen het rijbewijs A1 waarmee
je mag rijden op een motor van de categorie A1 
en een driewielig motorrijtuig met een maximum -
vermogen van 15kW.

• Na twee jaar kun je examen doen voor je A2 
motorrijbewijs en vervolgens na weer twee jaar 
voor rijbewijs A, het onbeperkt motorrijbewijs. 

» Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een opmerkelijke wetswijziging doorgevoerd rondom
motorrijbewijzen. Nadat het ministerie vanuit Europa op de vingers is getikt heeft het een aanpassing
moeten doen door de ‘Categorie A met code 80' (beperking driewielig motorrijtuig) toe te voegen aan
de reeds bekende categorieën.

MINISTERIE INFRASTRUCTUUR EN MILIEU VANUIT EUROPA 
OP DE VINGERS GETIKT

Opmerkelijke wetswijziging 
motorrijbewijzen
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A: Start met rijlessen en examen vanaf 21 jaar
• Als je examen hebt gedaan krijg je naast A met

code 80 ook A1 en A2 conform art. 20 Rr.
• Als je na 2 jaar nog niet de leeftijd van 24 jaren

hebt bereikt en je gaat je rijbewijs vernieuwen, zal
de code 80 komen te vervallen op het rijbewijs op
basis van 2 jaar ervaring op A2. Ga je het rijbewijs
niet vernieuwen en heb je code 80 op het rijbewijs
dan mag je tot je de leeftijd van 24 jaren hebt
bereikt alleen driewielige motorvoertuigen van 
meer dan 15 kW besturen. 

• Wil je niet op een driewielig motorrijtuig rijden dan
blijft staan dat je of op je 22e verjaardag examen
mag doen voor het rijbewijs A mits twee jaar in 
het bezit van een rijbewijs A2 en anders op je 
24e verjaardag.

LET OP:
Ben je nog geen 24 jaar en ga je rijonderricht aanvragen
voor de rijbewijscategorie A, dan dien je in het bezit te
zijn van de volgende documenten:

• Een geldig rijbewijs A2, of
• Bij het ontbreken van een rijbewijs A2, een niet ouder

dan 1,5 jaar geldige verklaring dat je bent geslaagd
voor je theorie-examen voor de rijbewijscategorie A.

Bevoegdheden:
Na het succesvol afleggen van een ‘rechtstreeks’ A examen
(dus zonder in bezit van A2 te zijn) krijg je de volgende
bevoegdheden:

• Rijden op elke motorfiets (2 of 3 wielen) die je met 
een A1 rijbewijs mag rijden;

• Rijden op elke motorfiets (2 of 3 wielen) die je met 
een A2 rijbewijs mag rijden;

• Rijden op elke motorfiets (op 3 wielen) die je met 
een A rijbewijs mag rijden.

Na twee jaar of op je 24ste wordt de beperking in de derde
bullit opgeheven en mag je dus ook op tweewielige
motorfietsen van de A-categorie rijden.

Mocht je op 21 jarige leeftijd examen doen voor de 
A categorie en was je al in het bezit van het rijbewijs A2
(dat kan vanaf je 20e) dan kun je twee jaar na afgifte van
het rijbewijs A2 een aanvraag doen voor afgifte van een
rijbewijs A zonder deze beperkende codering. In de meest
gunstige situatie zou je dus een bestuurder van 22 jaar
kunnen aantreffen die een rijbewijs A overhandigt zonder
beperkende codering. 

Indien je op 21 jarige leeftijd examen hebt gedaan voor 
de A categorie en was je niet in het bezit van een rijbewijs
A2 dan krijg je dus een rijbewijs A met code 80. Volgens 
artikel 16a RR kan je na afgifte van dit rijbewijs na twee

jaar een verzoek indienen voor een rijbewijs A zonder deze
beperkende codering. Hierover zijn in het land verschillende
gedachten. Volgens mij biedt artikel 16a RR de gemeende
de bevoegdheid om een rijbewijs A zonder deze beperking
af te geven. Het enige dat zij hoeft te doen is de beperking
te laten vervallen. Anderen menen echter dat artikel 104a RR
hierin niet voorziet en dat de gemeente in dat geval geen
rijbewijs A onbeperkt zal afgeven. 

Met betrekking tot rijonderricht voor deze categorie zit 
er in mijn en andere ogen een omissie in de wettekst.
Artikel 2, lid 4 onder a ten 1ste RR geeft aan dat voor het
besturen van motorrijtuigen van de rijbewijscategorie A,
door een bestuurder die nog geen 24 jaar is, geen rijbewijs
vereist is gedurende het rijonderricht in de zin van de 
Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 mits:

• De bestuurder beschikt over een geldig rijbewijs A2;
• Of, indien de bestuurder niet beschikt over een rijbewijs

voor de categorie A2, een niet langer dan een jaar en
zes maanden tevoren afgegeven verklaring dat de
bestuurder is geslaagd voor het theorie-examen voor
de rijbewijscategorie A.

In artikel 7, lid 2 onder g ten 1ste RR wordt aangegeven
over welke documenten de bestuurder moet beschikken
bij het krijgen van rijonderricht voor de rijbewijscategorie A.
Indien de bestuurder de leeftijd van 24 jaar nog niet
heeft bereikt dient hij over de volgende documenten te
beschikken:

• Een geldig rijbewijs A2;
• Of, indien de bestuurder niet beschikt over een 

rijbewijs voor de categorie A1 of A2, een niet langer
dan een jaar en zes maanden tevoren afgegeven 
verklaring dat de bestuurder is geslaagd voor het 
theorie-examen voor de rijbewijscategorie A.

De toevoeging van categorie A1 bij artikel 7 RR is een
onbegrijpelijke. 

Volgens artikel 15 lid 7 RR mag je in Nederland met een
aanhangwagen rijden achter de categorieën A1, A2 en A.

Rijbewijs-App aangepast
De Politieacademie heeft de Rijbewijs-App aangepast.
Deze app is niet voorzien van een inlogcode en is dus
door iedereen te raadplegen. De link naar de app is:
https://webapps.politieacademie.nl/naslagwerk/rijbewijs «

Harry de Pater
C-docent Politieacademie Rotterdam
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EERST VTB-OPLEIDING, DAARNA ANGELA MERKEL BEGELEIDEN

Deze zomer stond collega Don van der Stoep oog in oog
met haar en schudden zij elkaar hand. Dat Don van der
Stoep en Angela Merkel even heel close waren, vindt zijn
oorsprong in de G-20 top die dit jaar in juli in Hamburg
werd gehouden. 

Wereldleiders en relschoppers
Don behoorde toen tot een selecte groep Nederlandse
collega’s die tijdens de G-20 top werd ingezet voor de
begeleiding van de vele VIPs. De Duitse havenstad was in
juli het toneel van deze topontmoeting met Angela Merkel
als gastvrouw. Helaas kwam ook een groot aantal ongenode
gasten opdagen. Links-extremistische relschoppers wisten
in een paar dagen tijd voor meer dan 12 miljoen euro aan
schade te berokkenen. Zonder dat het ook maar iets te

» 'Zo Don, hoe is die Angela nu in het echt?' Deze vraag kwam vanochtend over tafel tijdens de briefing
van het team verkeer in Buchten (voor de niet-Limburgers: Buchten is een prachtig Limburgs dorpje aan
het Julianakanaal (loopt tussen Maasbracht en Maastricht parallel aan de Maas). Het valt onder de
gemeente Sittard-Geleen). De vragensteller doelde niet op Angela Schijf (Flikken Maastricht), maar had
het over Angela Merkel. Als de Duitse Bondskanselier geldt zij als één van de machtigste personen binnen
Europa en zij wordt al enige tijd beschouwd als de meest invloedrijke vrouw ter wereld. 

Uiteraard werd met al deze harde werkers nog een officieel ‘statieportret’ gemaakt met vooraan in het midden een trotse Angela Merkel.
Recht daarachter Johan Engelen (Eenheid Oost-Nederland en links van hem (rechts op de foto) Don van der Stoep (Eenheid Limburg).

Van Buchten naar Berlijn en terug

IJzersterk trio: v.l.n.r. Don van der Stoep (Eenheid Limburg), 
Angela Merkel (Bondskanselier Duitsland), Johan Engelen 
(Eenheid Oost-Nederland).
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maken had met enige politieke ideologie zorgden zij voor
chaos, ellende en woede. Bij de grootschalige inzet van
de Duitse politie raakten welgeteld 476 collega’s gewond
en werden 109 relschoppers aangeklaagd. De Duitse justitie
pakte snel door. En stevig ook, zo merkte een man uit
Amsterdam. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf
van twee jaar en zeven maanden voor zijn rol bij de rellen.
Die rol bestond uit het gooien van twee flessen naar een
politieman. Twee voor hem heel kostbare verkeerde
beslissingen.

Goed vakmanschap door VTB-opleiding
Voor Don hadden de rellen niet direct grote invloed op zijn
werk. Uiteraard was hij wel op de hoogte van het massale
en zinloze geweld en bestudeerden hij en zijn collega’s de
routes die ze moesten rijden. Op één locatie zag hij met
eigen ogen dat de sfeer bijzonder grimmig was. Maar Don
was er om Vips te begeleiden en dat deed hij met veel
plezier en vanuit goed vakmanschap. 

“Ik heb de VTB-opleiding gedaan en beschik over de nodige
ervaring”, licht Don toe. “Tijdens de G-20 top heb ik diverse
politici begeleid, onder wie Angela Merkel.” 

De professionele inzet van collega’s uit diverse landen bleef
niet onopgemerkt. Meer dan reden genoeg voor gastvrouw
Merkel om een maand later in haar agenda ruimte vrij te
maken, zodat zij hoogstpersoonlijk een aantal collega’s
hiervoor uitvoerig kon bedanken. Namens de Nederlandse
politie reisde Don daarom samen met Johan Engelen uit 
de eenheid Oost-Nederland af naar Berlijn, waar zij op 

23 augustus acte de présence mochten geven. Plaats van
handeling was het Bundeskanzleramt in Berlijn. Hier zetelt
sinds 2001 de Duitse regering. Het is een enorm gebouw
met een oppervlakte van meer dan 12.000 m2, waarmee
het meer dan acht keer zo groot is als het Witte Huis in
Washington DC. 

Nein, nein, ich bin der Bundesinnenminister
“Angela Merkel is een open en warme vrouw”, vertelt Don.
“Zij schudde mij de hand en besteedde aandacht aan ons

V.l.n.r. Een Duitse collega (met baard), Bundesinnenminister
Thomas de Maizière (dus geen collega...), Don van der Stoep
(Eenheid Limnburg en redactielid Verkeersknooppunt) en
Bondskanselier Angela Merkel.

Don schudt een Oostenrijkse collega de hand, pal voor het gebouw
van het Bundeskanzleramt in Berlijn.

De sculptuur “Berlin” van de baskische beeldhouwer Eduardo
Chillida in de gedenktuin voor het Bundeskanzleramt, waarschijnlijk
uitbeeldend de twee-eenheid van de stad Berlijn en de verbonden-
heid van de vroegere twee delen (Oost- en west Berlijn).
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allemaal. Een heel eer om dit te mogen meemaken natuur-
lijk.” Frau Merkel ontving ook collega’s uit Denemarken 
en Oostenrijk, die eveneens een bijdrage hadden mogen
leveren aan de begeleiding. Vanzelfsprekend waren er ook
collega’s uit de diverse Duitse ‘Bundesländer’ aanwezig.
Don pakte zijn moment en overhandigde haar een sleutel-
hanger van de politie, modelletje Limburg-Zuid. Of daar
ooit de sleutel van haar Audi aan komt te hangen, weet
hij niet, maar een leuk moment was het zeker.

Vlak bij Merkel stond een man in net pak. Don, die het 
ijs wilde breken, vroeg aan hem of hij soms ook van de
politie was. “Nein, nein, ich bin der Bundesinnenminister”,
liet het nette pak weten. Thomas de Maizière – zo heet
hij – kon er in ieder geval erg om lachen. Evenals Don,
die na drie dagen Berlijn weer huiswaarts keerde. Om de
volgende dag weer bij de briefing in Buchten aanwezig 
te zijn en daar over zijn ontmoeting met één van de
meest machtige vrouwen ter wereld te vertellen. Het kan
verkeren. «

Chris Timmermans
Afdeling Communicatie
Eenheid Limburg

Het onvermijdelijke stukje Duitse geschiedenis opsnuizen na een aantal dagen onder hoge druk een topprestatie leveren. Hier bij 
de schilderen van Merkels voorgangers Schröder en Kohl.

Zo te zien had Don in Berlijn duidelijk de vinger bij de knop... Hier
op de plek waar normaliter de persconferenties worden gegeven.
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In eerdere publicaties hebben wij betoogd dat voor de
beoordeling van politiegeweld het politietuchtrecht een
geschikter beoordelingssysteem is dan het strafrecht.1 Het
politietuchtrecht heeft een bredere focus, het is immers
niet alleen gericht op de individuele politieambtenaar,
maar ook op de organisatie en het werkveld. Daarnaast
zijn er maatregelen en sancties mogelijk die gericht zijn
op een leereffect en niet zozeer op straffen. Bovendien
past het een professionele organisatie om tot een eigen,

op professionele normen gebaseerd oordeel te komen
over politieoptreden met vergaande gevolgen of dat bloot
staat aan kritiek.

In dit artikel zoomen wij in op een zaak waarin het 
handelen van een motoragent door de strafrechter als
onrechtmatig is beoordeeld. De rechtbank Oost-Brabant
veroordeelde de motoragent tot 100 uren taakstraf en een
schadevergoedingsmaatregel van € 2.000. Uit het vonnis

» Politieagenten worden bij hun werk voortdurend op de vingers gekeken, omdat hun werkterrein voor
een deel de straat is. In sommige gevallen leidt politieoptreden tot een klacht of aangifte van een burger.
Dit hoort er nu eenmaal bij in een rechtsstaat, maar het levert voor de betreffende agent soms veel
stress op, vooral als deze zich uiteindelijk moet verantwoorden voor de strafrechter. 

STRAFRECHT NIET BEDOELD VOOR – EN OOK NIET 
GESCHIKT ALS – PROFESSIONEEL TOETSINGSKADER VOOR 
UITOEFENING POLITIEVAK

Voorrang voor tuchtrecht, ook in 
het verkeer?

Ga niet de weg op met defecte apparatuur! Toch een defect apparaat gebruiken is voor eigen risico!
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blijkt dat de betreffende motoragent zijn optreden, ook
achteraf bezien, zelf niet afkeurt. Het is denkbaar dat zijn
visie wordt gedeeld door veel van zijn collega’s. Daarom
bekijken wij eerst hoe de rechtbank tot haar oordeel
komt. Vervolgens beantwoorden wij de vraag hoe het
tuchtrecht in een dergelijk geval in zijn werk gaat en
welke invloed een tuchtrechtelijke sanctie kan hebben op
het strafproces. 

De casus2

De meldkamer in Eindhoven krijgt op 8 juli 2015 een 
melding binnen van een poging tot woninginbraak. De
verdachten zouden op een donkere scooter zijn weggere-
den. Politieagenten in een opvallend dienstvoertuig zien
een rode scooter rijden en willen de bestuurder controleren.
De bestuurder negeert hun stopteken, waarna zij de 
achtervolging inzetten. Tijdens de achtervolging steekt 
de scooterrijder kruisingen over zonder naar links of naar
rechts te kijken. De motoragent en zijn collega sluiten aan
in de achtervolging, achter de opvallende politieauto. 
Op een gegeven moment komt de motoragent naast de
scooter te rijden en geeft hem met zijn arm een teken 
dat hij moet stoppen. Even mindert de scooter vaart,
maar dan geeft de scooterrijder weer gas.

De motoragent besluit dan om met zijn rechterhand een
duw tegen de linkerkant van het stuur van de scooter te
geven. Hij verklaart dat hij dit bewust en weloverwogen
heeft gedaan met het doel de scooterrijder ten val te
brengen, zodat hij hem kan aanhouden. De duw heeft tot
effect dat de scooterrijder ten val komt. Later wordt het
volgende letsel bij de scooterrijder geconstateerd: breuken
in het linker jukbeen, de bovenkaak en in de achterhoofds -
knobbel. Hij draagt gedurende twee maanden een nekbrace.
De scooterrijder doet aangifte tegen de motoragent en
het OM besluit om de agent te vervolgen.

Het oordeel van de rechtbank
De motoragent wordt tenlastegelegd poging tot doodslag
en subsidiair zware mishandeling. De rechtbank stelt vast
dat de motoragent geen boze opzet had om de scooter -
rijder te doden of hem zwaar lichamelijk letsel toe te
brengen. De rechtbank aanvaardt ook geen voorwaardelijke
opzet, omdat er door het handelen van de motoragent
geen aanmerkelijke kans aanwezig was op de dood of 
op zwaar lichamelijk letsel. Hiervan wordt de motoragent
vrijgesproken.

Vervolgens gaat de rechtbank in op het tevens tenlaste -
gelegde zwaar lichamelijk letsel door schuld. Hiervoor vindt
de rechtbank wel bewijs. Het opgelopen letsel is als zwaar
lichamelijk letsel aan te merken. Er is een causaal verband
tussen het handelen van de motoragent en het letsel. Als
derde vereiste geldt dat er sprake is van schuld aan het
letsel. De duw merkt de rechtbank aan als geweld (art. 1
lid 3 Ambtsinstructie 19943). 

De rechtbank beoordeelt vervolgens of er sprake is
geweest van rechtmatig geweldgebruik aan de hand van
de in de Politiewet 2012 neergelegde beginselen van 
proportionaliteit en subsidiariteit. Met andere woorden:
rechtvaardigde het doel het geweldgebruik en had dit
doel niet op een andere wijze kunnen worden bereikt? 
De rechtbank stelt vast dat de duw-stopmethode zoals
door de motoragent is toegepast niet wordt beschreven 
in het ‘richtinggevend kader over de inzet en het optreden
van de politie bij achtervolgingen, tactisch volgen en
geforceerde stops.’ Ook al verklaart de motoragent dat 
hij deze regels niet kende, de rechtbank vindt toch dat 
hij aan deze regels gehouden kan worden. De duw-stop-
methode wordt niet gedoceerd in de opleiding, zo consta-
teert de rechtbank op basis van een getuigenverklaring
van een docent. Het gaat dus om een informele, niet
geregelde geweldsaanwending.

Het verweer van een agent dat hij niet op de hoogte is
van de geldende regels, slaagt in beginsel niet in een
strafzaak. Dit geldt eveneens voor de uitspraak van de
rechtbank Gelderland van 31 oktober 20144 waarin een
agent wordt veroordeeld die als bestuurder van een
opvallende politieauto een ongeval veroorzaakte in de
bebouwde kom van Apeldoorn. De agent reed met grote
snelheid om een joyrider aan te kunnen houden. De
bestuurder van de auto waarmee de politieauto in botsing
kwam, overleed aan de gevolgen hiervan. Deze bestuurder
was niet de verdachte. De raadsman van de agent brengt
ter verdediging naar voren dat de korpsleiding mede
blaam treft omdat de leiding het belang van de Branche -
richtlijnen onvoldoende heeft benadrukt. De rechtbank
zegt hierop: “Van een politieagent mag immers verwacht
worden dat hij bekend is met dan wel zich op de hoogte
stelt en houdt van de geldende regels, zeker wanneer 
die betrekking hebben op (verkeers-)situaties waarin snel
handelen geboden is.” De strafrechter houdt de agent er
dus individueel verantwoordelijk voor dat hij de voor 
hem geldende regels voor de functie-uitoefening kent.

Terug naar onze casus. De rechtbank vindt dat de motor-
agent had moeten beseffen dat de duw-stopmethode een
groot risico op letsel met zich brengt. Dat de motoragent
deze methode eerder heeft toegepast zonder dat er
noemens waardig letsel is veroorzaakt, doet daaraan 
niet af. 

Over de proportionaliteit merkt de rechtbank op dat het
belang van de aanhouding van de scooterrijder niet zo
zwaar woog dat dit de risicovolle stopmethode kon recht-
vaardigen. De scooterrijder veroorzaakte geen gevaar voor
andere weggebruikers, aangezien deze er – het was midden
in de nacht – niet waren. Over de subsidiariteit van het
handelen merkt de rechtbank op dat de motoragent nog
maar over een afstand van 80-100 meter deel had uitge-
maakt van de achtervolging. Hij had nog niet in voldoende
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mate op andere manieren de scooterrijder tot stoppen
proberen te dwingen, om deze risicovolle stopmethode 
te rechtvaardigen. 

De rechtbank wijst erop dat de meldkamer de instructie
heeft gegeven: “daar gaan we hem niet voor rammen,”
dat wil zeggen voor het doorrijden na een stopteken en
het niet dragen van een helm. De motoragent heeft deze
communicatie niet opgevangen, omdat hij over een niet
werkende mobilofoon beschikte. De rechtbank vindt echter
dat dit voor zijn eigen risico komt, omdat de motoragent
in strijd heeft gehandeld met de afspraken binnen de
politie-eenheid dat je de weg niet op mag met een defect
apparaat. De uitspraak vermeldt niet of de motorrijder op
pad ging met een defecte mobilofoon, of dat hij tijdens
de dienst defect is geraakt.

De rechtbank komt tot de conclusie dat de aanhouding
van de scooterrijder had kunnen worden uitgesteld (subsi-
diariteit) en dat het toegepaste geweld en de daaraan
verbonden risico’s niet in verhouding staan tot het daarmee
beoogde doel (proportionaliteit). De motoragent heeft
grovelijk onvoorzichtig gehandeld, waarmee naar het 
oordeel van de rechtbank het ten laste gelegde zwaar
lichamelijk letsel door schuld wettig en overtuigend is
bewezen.

De rechtbank heeft bepaald dat er geen strafuitsluitings-
grond aan de orde is en dat dus de motoragent strafbaar
is. Bij het bepalen van een straf weegt de rechtbank ver-
schillende factoren tegen elkaar af. De rechtbank verwijt
de motoragent dat hij een stopmethode heeft gebruikt,
waarbij te verwachten was dat deze methode letsel zou
veroorzaken. Ter zitting heeft de motoragent verklaard dat
hij niet uitsluit dat hij deze stopmethode in de toekomst
wederom zal gebruiken. De rechtbank verwijt hem daarop
gebrek aan inzicht in de laakbaarheid van zijn handelen.
In het voordeel van de motoragent is dat hij handelde in
de uitoefening van zijn functie en dat hij ervan uitging
dat de scooterrijder een verdachte was van een poging
tot woninginbraak. Van agenten wordt handelend optreden
verwacht. Daarnaast is de situatie onder meer door toedoen
van de scooterrijder ontstaan: hij had eerder op bevel van
de politie kunnen stoppen. Verder houdt de rechtbank er
rekening mee dat de uitkomst van de zaak negatieve
gevolgen kan hebben voor de carrière van de motoragent
bij de politie.

Het perspectief van de motoragent
Gezien zijn proceshouding, zal de uitspraak van de recht-
bank in meerdere opzichten bij de motoragent op onbegrip
zijn gestuit. Het lijkt erop dat de motoragent van mening
is dat de duw-stopmethode op zichzelf wel deugt en dat
de scooterrijder in dit geval pech heeft gehad. De methode
had immers niet eerder (ernstig) letsel veroorzaakt. De
motoragent heeft naar zijn zeggen de duw-stopmethode

steeds als geweldgebruik gemeld conform de daarvoor
geldende procedures. Aangezien hij daar geen negatieve
beoordeling op kreeg, is het voorstelbaar dat hij in de
veronderstelling leefde dat deze stopmethode in orde was,
ook al is de methode formeel niet geregeld. Het oordeel
van een leidinggevende is nu eenmaal concreter en is op
de werkvloer beter kenbaar en relevanter dan een papieren
regeling. Daarnaast is tussen de regels door te lezen dat
de motoragent ervan uitging dat hij en zijn collega’s een
verdachte van een woninginbraak achtervolgden. De anders-
luidende aanwijzingen van de meldkamer bereikten hem
niet door een defect verbindingsmiddel. De rechtbank gaat
uit van de feiten en niet van de eigen beleving van de
motoragent. De juridische, door de rechtbank vastgestelde
werkelijkheid komt in dit geval niet overeen met de per-
ceptie van de werkelijkheid bij de handelende agent.

Hoe het strafrecht werkt
Uit de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant kan 
het volgende worden gezegd over de werking van het
strafrecht:
• het handelen van het individu staat centraal, de context

van het handelen is minder belangrijk. Leidinggevenden
die de informele duw-stopmethode eerder niet hebben
afgekeurd en daarmee hebben bijgedragen aan herhaalde
toepassing daarvan, blijven in het strafrecht buiten
beeld;

• de rechter gaat uit van de objectief vast te stellen feiten.
De beleving van de agent is minder relevant;

• de juridische toetsing vindt in beginsel plaats aan de
hand van schriftelijke regelingen. De impliciete goed-
keuring van de leiding is niet doorslaggevend voor de
rechtmatigheidsbeoordeling; 

• het vaststellen of er sprake is van schuld van de agent,
gebeurt aan de hand van specifiek voor de politie 
geldende regels;

• de straf is een algemene, niet op het politiewerk 
toegesneden straf;

• de zaak is gericht op genoegdoening van de aangever
en minder op een leereffect bij de agent en bij de 
politie in het algemeen.

We hebben geconstateerd dat de strafrechtelijke beoordeling
in zeker opzicht geen recht doet aan het perspectief van
de motoragent, zoals dit hierboven is uiteen gezet. Het is
denkbaar dat de motoragent zich miskend en onbegrepen
voelt door deze uitspraak. Het feit dat hij ter zitting heeft
gezegd dat hij niet uitsluit dat hij de duw-stopmethode 
in de toekomst nogmaals zal gebruiken, laat zien dat de
strafzaak geen leereffect heeft. Hier vindt als het ware
kortsluiting plaats tussen agent en strafrechter. Werkt het
politietuchtrecht anders dan het strafrecht?

Het politietuchtrecht 
Het politietuchtrecht is een beoordelings- en sanctionerings-
instrument in handen van het bevoegd gezag. Dat wil 
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zeggen de minister van Veiligheid en Justitie, in mandaat
de korpschef, die deze bevoegdheid weer heeft gemanda-
teerd aan de eenheidsleiding. Tuchtrecht is erop gericht
de professionaliteit en integriteit van de politie te waar-
borgen. De agent die plichtsverzuim pleegt, kan worden
gestraft met onvoorwaardelijk ontslag als meest ingrijpende
straf. De lichtste straf is de schriftelijke berisping. De 
disciplinaire straffen staan genoemd in artikel 77 Besluit
algemene rechtspositie politie (Barp). Plichtsverzuim is
een open norm en houdt eenvoudigweg in dat een politie-
ambtenaar zich niet gedraagt zoals van hem mag worden
verwacht. Het politietuchtrecht wordt uitsluitend op initiatief
van het bevoegd gezag toegepast. Er is geen klachtmoge-
lijkheid van burgers. Het interne onderzoek waaruit moet
blijken of er sprake is van plichtsverzuim wordt uitgevoerd
door het bureau VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten),
dat daartoe is ingericht door de korpschef en deel uitmaakt
van de politieorganisatie. Het VIK is dus niet onafhankelijk,
maar moet wel zorgvuldig onderzoek doen. De politieleiding
beschikt naast de disciplinaire straffen over andere rechts-
positionele instrumenten om de professionaliteit van agenten
te bevorderen, zoals het verplicht stellen van opleiding of
training.

Wanneer een gedraging zowel een strafrechtelijke als een
tuchtrechtelijke verdenking oplevert, kunnen de strafrech-
telijke en tuchtrechtelijke procedure naast elkaar lopen.
Dit neemt niet weg dat de uitkomst van de ene procedure
de andere kan beïnvloeden. De strafrechtelijke veroordeling
tot een vrijheidsstraf wegens misdrijf is een zelfstandige
ontslaggrond (art. 94 sub d Barp). De andere kant op,
laat de officier van justitie bij zijn vervolgingsbeslissing
meewegen of de zaak reeds tuchtrechtelijk is afgedaan.
Een tuchtrechtelijke afdoening kan leiden tot seponering
van de zaak (onder de noemer “ander dan strafrechtelijk
ingrijpen prevaleert”) of tot het aanbieden van een trans-
actie. Zo bezien kun je spreken van communicerende
vaten: wanneer er al een disciplinaire straf is opgelegd, is
de noodzaak tot strafrechtelijke vervolging minder groot.
Ook de strafrechter ziet in de mogelijk negatieve gevolgen
van de zaak voor de politieloopbaan aanleiding om de
straf te matigen. Dit betekent tegelijkertijd dat wanneer
een tuchtrechtelijke correctie uitblijft, terwijl de officier
van justitie die wel gepast vindt, hij de agent bij twijfel
over de juistheid van het politieoptreden eerder zal ver-
volgen. Ook is een uitspraak bekend waarin de strafrechter
expliciet duidelijk maakt dat naar zijn inzicht de politie
ten onrechte iedere correctie (op het vuurwapengebruik)
achterwege heeft gelaten: “Dit niet ingrijpen door de
korpsleiding zal vanzelfsprekend de verdachte niet worden
aangerekend (…). Het maakt wel dat een strafrechtelijke
reactie – die verder gaat dan een voorwaardelijke straf –
uit oogpunt van generale preventie – wat mag de politie
wel en niet in de toekomst – niet gemist kan worden.”5

In de zaak Apeldoorn die wij eerder aanhaalden, heeft de
verdachte agent al voorwaardelijk strafontslag opgelegd

gekregen door het bevoegd gezag. Toch heeft de officier
van justitie besloten tot strafrechtelijke vervolging en legt
de rechter nog een straf op. Het is aannemelijk dat het
feit dat het politieoptreden de dood van een willekeurige
burger heeft veroorzaakt, hierbij een rol heeft gespeeld. 

Iedere geweldsaanwending leent zich voor een interne,
professionele beoordeling, of er nu letsel is veroorzaakt
of niet. Bij niet-letselzaken gebeurt dit al met het systeem
van melden, toetsen en beoordelen. Er is geen goede
reden te bedenken waarom de beoordeling van gewelds -
toepassing met letsel of de dood tot gevolg uitsluitend of
voornamelijk binnen het strafrecht zou moeten plaatsvinden. 

In de hier besproken casus doet de situatie zich voor dat
de (informele) normen die binnen de organisatie gelden
niet in overeenstemming zijn met de formele regels.
Leidinggevenden hebben de duw-stopmethode niet afge-
keurd, terwijl de strafrechter dat wel doet. Deze situatie
wringt, omdat van politieagenten wordt verlangd dat zij
geen strafbare feiten plegen. Door niet corrigerend op te
treden, hebben leidinggevenden een praktijk toegestaan
die volgens de strafrechter niet door de beugel kan. In
deze casus betaalt de agent op straat daarvoor de prijs:
hij staat voor het hekje en moet verder door het leven
met een strafblad, terwijl zijn leidinggevenden die de
duw-stopmethode hebben gefiatteerd buiten schot blijven.
Deze situatie doet vermoeden dat er vanuit de organisatie
geen initiatief is geweest om het politieoptreden in deze
zaak af te keuren, anders dan in de zaak Apeldoorn. Vaak
is er binnen de organisatie begrip voor het handhavende
optreden, ook als daar andere belangen – de veiligheid
van de burger – bij uit het oog worden verloren. De 
combinatie van een welwillende houding van de politie -
organisatie en een veroordelend vonnis van de strafrechter
is problematisch. 

Een tuchtrechtelijk onderzoek richt zich doorgaans op de
vraag of een individuele politieagent plichtsverzuim heeft
gepleegd. Omdat het tuchtrecht de kwaliteit van de groep
moet bevorderen, ligt het voor de hand dat de organisa-
torische context van het plichtsverzuim tevens de nodige
aandacht krijgt. In deze casus zou dit zijn: de houding
van de leidinggevenden over de duw-stopmethode, hand-
having van de norm dat een agent alleen met werkende
spullen de straat op mag gaan en handhaving van de norm
dat de aanwijzingen van de meldkamer moeten worden
opgevolgd, zoals wat betreft het al dan niet toepassen van
geweld. In andere gevallen kan dit zijn de communicatie
en regie van de meldkamer, het handelen van collega’s, 
of de wijze waarop een actie is voorbereid. 

Het is algemeen dat de politieorganisatie zelden na politie-
optreden met letsel of de dood tot gevolg zelfreflectie en
evaluatie toepast, ook niet als burgers of zelfs instanties
als de Nationale Ombudsman dat geweldgebruik aan de
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kaak stellen. De politie neemt veelal een afwachtende
houding aan ten aanzien van de beoordeling in het straf-
proces. Wanneer het Openbaar Ministerie opdracht geeft
tot een strafrechtelijk onderzoek, ligt het risico op de loer
dat de politie zichzelf in een slachtofferrol manoeuvreert.
Dat politieagenten die hun werk doen in het verdachten-
bankje komen te zitten is zuur. Dit neemt niet weg dat je
van een professionele, lerende organisatie mag verwachten
dat die zelf tot een oordeel over de rechtmatigheid en
professionaliteit van het politieoptreden komt. 

In deze zaak staat de vraag centraal of de duw-stopmethode
een geaccepteerde, professionele methode is die onder
omstandigheden door de politie kan worden toegepast.
De strafrechter heeft in deze casus zijn afkeuring hierover
uitgesproken, met als gevolg dat een agent een straf
krijgt opgelegd. De politieleiding mag deze vraag niet
onbeantwoord laten, omdat het gedogen van een methode
die strafrechtelijk verwijtbaar blijkt te zijn, een risico vormt
voor de agent. Hij is strafrechtelijk vogelvrij. Wanneer de
methode uit oogpunt van professionaliteit wordt afgekeurd,
dan is het noodzakelijk dat de leidinggevenden die de
geweldsmeldingen beoordelen daarvan doordrongen raken
en hiernaar handelen. Zij zijn tuchtrechtelijk aansprakelijk
wanneer zij desondanks een afgekeurde methode door de
vingers zien of zelfs goedkeuren. Het ligt dan ook voor de
hand dat deze uitspraak herbezinning binnen de organisatie
teweeg brengt. 

Het kennelijke onbegrip van de motoragent over de straf-
rechtelijke veroordeling, staat enig leereffect in de weg.
Dit is jammer en een gemiste kans. Het strafrecht is onge-
schikt om professioneel handelen te bevorderen, omdat er
alleen maar algemene straffen mogelijk zijn. Deze agent
zou meer gebaat zijn bij aanvullende training en opleiding.
Het ligt in ieder geval voor de hand dat de motoragent
uit het oogpunt van professionaliteit op zijn inzichten wordt
aangesproken. Waarschijnlijk is hij hier ontvankelijker voor
dan voor een strafrechtelijke correctie.

Conclusie
Een democratische rechtsstaat moet voorzien in een trans-
parante, openbare en onafhankelijke toetsing van de toe-
passing van politiebevoegdheden. Momenteel vindt die
vooral plaats via het strafrecht. Maar het strafrecht heeft
zijn beperkingen. Op politieoptreden met ingrijpende
gevolgen voor een slachtoffer is toetsing en beoordeling
uit oogpunt van rechtmatigheid én professionaliteit aan-
gewezen. Zo nodig moet die toetsing leiden tot rechts -
positionele of tuchtrechtelijke maatregelen. Deze toetsing
en beoordeling zijn per definitie kritisch, maar houden
rekening met de lastige omstandigheden waaronder de
politie moet werken. Het strafrecht blijft voorbehouden
aan gevallen van grove nalatigheid of verwijtbare beoor-
delingsfouten. Het OM blijft natuurlijk te allen tijde bevoegd
om nader onderzoek te doen en om eventueel te vervolgen.

De noodzaak daartoe zal er vooral zijn bij het onterecht
uitblijven van een tuchtrechtelijke correctie en bij roeke-
loosheid of handelingen te kwader trouw. Het strafrecht
en het tuchtrecht zijn, als het gaat om de toetsing van
politieoptreden, tot op zekere hoogte communicerende
vaten. Een adequate reactie van de politieleiding kan 
aanleiding vormen voor een sepotbeslissing van het OM.
Zo bezien heeft de politie wel degelijk mogelijkheden om
het strafrecht op afstand te houden van de eigen mede-
werkers. Voorwaarde is dat de politieleiding en de politie-
medewerkers bereid zijn tot kritische zelfreflectie en zo
nodig daaraan consequenties te verbinden en te accepteren.
Het strafrecht is niet bedoeld voor en niet geschikt om te
dienen als professioneel toetsingskader voor de uitoefening
van het politievak. Een gemoderniseerd politietuchtrecht
kan dat wel, juist ook in verkeerskwesties. «

Dr mr Magrete van der Steeg
advocaat in politiezaken te Deventer

Dr Jaap Timmer
politiewetenschapper aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam

1 Magrete van der Steeg & Jaap Timmer, ‘Beoordeling van politie -
geweld: tuchtrecht eerst’, Ars Aequi 2016, p. 171-176 ; ‘Leren van
politiegeweld’, Politievakblad Blauw 26 november 2016, p. 27-29;
‘Als er een schot valt, sluit de politie de rijen’, Parool 12 november
2105.

2 Als bron over deze casus is uitsluitend geput uit het vonnis dat
op rechtsraak.nl is gepubliceerd van Rechtbank Oost-Brabant, 
22 december 2016; ECLI:NL:RBOBR:2016:7036.

3 Voluit: Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke
Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar 1994.

4 ECLI:NL:RBGEL:2014:6851.

5 Rechtbank Noord-Holland 16 december 2014,
ECLI:NL:RBNHO:2014:11930.
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RIJDEN ONDER INVLOED VAN DRUGS KAN NU BETER 
WORDEN AANGEPAKT

Landelijke uitrol Wet Middelen -
onderzoek bij Geweldplegers (WMG)
van start

De speekseltester en de Psycho Motorische Test (PMT)
zijn als nieuwe selectiemiddelen ingevoerd, maar er is
meer veranderd. Het is van belang dat iedereen die hand-
haaft in het verkeer op de hoogte is van de wijzigingen.
Sinds begin dit jaar zijn door de Politieacademie ruim 
360 instructeurs opgeleid, van elk basisteam en elk team
verkeer twee. Deze instructeurs gaan dit jaar, met een 
uitloop naar volgend jaar de collega’s van de teams
instrueren over de nieuwe wetgeving en werkwijze. Voor
het volgen van deze instructie is het noodzakelijk de 
e-learning te hebben afgerond.

Wat is er veranderd:
• Direct na de ademanalyse (alleen alcohol) moet voortaan

aan de verdachte het recht op een tegenonderzoek, in

de vorm van een bloedproef op eigen kosten, worden
meeegedeeld. Dit moet in het proces-verbaal worden
vermeld. Bij voorkeur ook in de verklaring opnemen dat
het recht op tegenonderzoek is meegedeeld. Het ZSM
proces-verbaal artikel 8 en het BVH PV artikel 8 zijn
hierop aangepast. 

• Bij verdenking van rijden onder invloed van alcohol in
combinatie met drugs/medicijnen moet, na de selectie-
test(en), de ademanalyse worden overgeslagen en
direct worden overgegaan op een bloedproef. Na deze
bloedproef moet aan de verdachte worden meegedeeld,
dat hij recht heeft op een tegenonderzoek. Dit moet 
in het proces-verbaal worden vermeld. Bij voorkeur 
ook in de verklaring opnemen dat het recht op tegen-
onderzoek is meegedeeld. 

» Op 1 juli 2017 zijn de artikelen van de Wegenverkeerswet 1994, voor de handhaving van rijden onder
invloed gewijzigd, zodat ook het rijden onder invloed van drugs beter kan worden aangepakt. Hierdoor 
is het voor de politie gemakkelijker geworden om drugs in het verkeer aan te pakken. Ook is op deze
datum de landelijke uitrol van de Wet Middelenonderzoek bij Geweldplegers (WMG) van start gegaan.
Vanaf 1 januari 2017 liep al een pilot in drie startgebieden.

De testers zijn relatief kostbaar en moeten alleen worden ingezet als er al aanwijzingen bestaan dat de bestuurder onder invloed van
drugs rijdt.
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• Bij verdenking van de combinatie rijden onder invloed
van alcohol en drugs geldt de laagste grenswaarde 
van alcohol, namelijk 0,2‰, dus ook voor de ervaren
bestuurder!

• Er zijn speekseltesters als voorselectiemiddel, deze zijn
een goed en betrouwbaar middel om te testen of er
sprake is van drugsgebruik. De testers zijn relatief 
kostbaar en moeten alleen worden ingezet als er al
aanwijzingen bestaan dat de bestuurder onder invloed
van drugs rijdt.

• Ook een Psycho Motorische Test (PMT) kan worden uit-
gevoerd om te testen of er sprake is van drugsgebruik.
Tijdens de instructie wordt deze test uitgelegd. Als een
speekseltest negatief (in het voordeel van de bestuur-
der) uitvalt en hij vertoont toch gedrag dat op drugs -
gebruik wijst wordt de PMT uitgevoerd. De uitslag van
de PMT kan alsnog tot een bloedproef leiden.

• De bevindingen van de PMT moeten op een daarvoor
ontwikkeld formulier was vastgelegd. Datzelfde formulier
kan ook worden gebruikt als checklist om de redenen
van wetenschap te noteren. 

• Er hoeft niet meer een uur te worden gewacht voordat
bloed mag worden afgenomen. Sterker: dit moet bij
drugs/medicijnen of in combinatie met alcohol zo snel
mogelijk, maar zeker niet later dan 1,5 uur na het 
1e contact. 

• Bloed mag worden afgenomen door een arts, maar 
ook door een verpleegkundige. Deze kunnen worden
benaderd zoals dat nu ook al in de eenheid gebeurt.
Tot nieuwe contracten zijn afgesloten zal nu nog een
arts komen voor een bloedproef.

• Doorgaans volstaat een "standaard" bloedonderzoek
naar de 10 aangewezen stoffen. De hulpofficier moet
opdracht geven voor het eventuele "aanvullende" 
(niet standaard) bloedonderzoek. Deze tussenstap heeft
ook te maken met de kosten die met de uitgebreide
onderzoeken zijn gemoeid. 

• Het bloedblok is vernieuwd en het is de bedoeling 
dat het bloedblok na gebruik zoveel mogelijk gekoeld
bewaard wordt. Er volgt nog een onderzoek naar 
aanvullende eisen m.b.t. het gekoeld bewaren en 
vervoeren van het bloedblok. 

• Het aanvraagformulier, dat in het bloedblok zit, ten
behoeve van Toxicologisch onderzoek, is ook vernieuwd
en te gebruiken voor zowel Drugs in het verkeer (DIV)
als WMG. 

• De ademtesters kennen binnenkort ook de indicatie G.
Dit is een limiet voor de wet middelenonderzoek bij
geweldplegers (WMG) en wordt niet gebruikt bij 
verkeerszaken. Dat blijft P, P/A, A en F. 

• Het is de bedoeling dat de uitslag bloedonderzoek voor
heel politie Nederland (!) wordt verzorgd door Team
Buitengerechtelijke Afdoening (TBA) Midden-Nederland.
De uitslagbrief wordt naar de verdachte verzonden. Ook
de verbalisant wordt door TBA Midden-Nederland op de
hoogte gesteld van de uitslag en het verzenden van de
brief. In deze fase kan het nog zijn dat de verbalisant
de uitslag zelf moet versturen.

Wat moet je als verbalisant doen bij een incident rijden
onder invloed:
• Wijs de verdachte voortaan direct na de uitslag van de

ademanalyse op het recht op tegenonderzoek, op eigen
kosten. Dit is per 1 juli 2017 verplicht! Nalaten levert
een vormfout op. Neem hierover een zin op in het 
verhoor van de verdachte en laat hem daarvoor tekenen. 

• Volg de e-learning via https://bronnen.politieacademie.nl/
elearning/middelengebruik. Een account voor de
Politieacademie is nodig. Wanneer je die niet hebt, 
dien je je eerst te registreren. Je hoeft hiermee niet 
te wachten tot je wordt uitgenodigd voor de cursus.

• Elk basisteam of team verkeer heeft twee trainers. 
Zoek bij vragen contact met een trainer in je team, 
of ga naar je leidinggevende.

• Kijk nu al naar de instructie hoe je de speekseltester
moet gebruiken. Dat kan via https://www.youtube.com/
watch?v=_2tAEqwoOmI (geen inlogcode vereist).

Meer informatie:
• Kompol – Verkeer en vervoer – Rijden onder invloed
• Besluit alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer
• Regeling alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer
• OM instructie handhaving rijden onder invloed
• Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van

alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod «

Richard van Dieken, Eenheid Noord-Holland
Kees van Eekelen, Politieacademie Apeldoorn

Verschil afhandelen geweldsdelict met alcohol/
drugs en rijden onder invloed van alcohol/drugs

Wat is het grote verschil in het afhandelen van een
geweldsdelict met alcohol en/of drugs en het rijden
onder invloed met alcohol en/of drugs?

Bij een geweldsincident zijn er slechts vier stoffen 
die invloed hebben op het opleggen van een hogere
straf of maatregel, nl. alcohol, amfetamine, cocaïne en
methamfetamine. Voor alcohol geldt dat deze verhoging
pas ingaat vanaf 350 mg/l (0,8 promille). Bij het rijden
onder invloed is men strafbaar bij alcoholgebruik en
een veelheid van stoffen (drugs en/of medicijnen).

De Politieacademie heeft een app gemaakt waarmee je
snel de procedures kunt bevragen. De link naar de app
is: https://webapps.politieacademie.nl/naslagwerk/art8.
De app kan zonder inlogcode worden bevraagd!

Verder staan op Kompol twee werkinstructies. Een voor
het afhandelen van een geweldsincident waarbij alcohol
en/of drugs in het spel is en een voor het rijden onder
invloed. Ga naar Kompol en zoek met ‘WMG’ of ‘rijden
onder invloed’. (Voor de werkinstructies is wel een
inlogcode vereist).
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Bekeuren op kenteken of toch staande houden?

» Je bekeurt een fout geparkeerd voertuig op kenteken. Dan meldt zich
een persoon bij je die zegt dat hij de bestuurder is geweest. Moet je
nu de beschikking opmaken aan de kentekenhouder of aan de persoon
die zich heeft gemeld en zegt de bestuurder te zijn geweest? 

Tot 13 juni 2017 was de instructie om in deze gevallen niet in te
gaan op de persoon die zich meldde en vertelde dat hij de bestuurder
was geweest. Hoe kun je immers zeker weten dat het klopt wat deze
persoon zegt? Daar is echter verandering in gekomen door het arrest
van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dd 13 juni 2017 (WAHV
200.194.669). Uit het arrest blijkt dat als je op eenvoudige wijze kunt
vaststellen dat de persoon die zich meldt de bestuurder is geweest,
je de beschikking aan hem opmaakt. Je neemt van deze persoon ook
een verklaring op.

Enkele voorbeelden:
• Je ziet dat een bestuurder een auto fout parkeert. Hij loopt weg 

bij de auto. Je gaat de aankondiging van beschikking opmaken.
Even later komt hij terug. Je herkent hem als de bestuurder.

• Je ziet een fout geparkeerde auto staan. Je maakt een aankondiging
van beschikking op. Er meldt zich een persoon bij je die zegt dat
hij de bestuurder is geweest. Hij heeft de sleutels van de auto in
zijn hand.

Dus, de strekking van het arrest is dat als je op eenvoudige wijze 
kunt vaststellen wie de bestuurder is geweest je de aankondiging
opmaakt aan de bestuurder. Vermeld de omstandigheden goed in 
de aankondiging van beschikking zodat lastige vragen achteraf 
beantwoord kunnen worden. (art. 5 WAHV). «

Kees van Eekelen, Politieacademie

Loopfiets, motorrijtuig of fiets 
(met elektrische ondersteuning)?

Op de weg verschijnen nieuwe voertuigen waarvan het niet direct
duidelijk is wat de status van het voertuig is. Is het een fiets? Of een
motorrijtuig en dus wellicht kenteken- en rijbewijsplichtig? Die vragen
zijn ook gesteld over de ‘Lopifit’, een elektrische loopbandfiets. Je legt
met dit voertuig een afstand lopend af. Of toch niet? Je rijdt toch? Het
voertuig heeft dit lopen van de gebruiker nodig om te bewegen. En
om de bestuurder een handje te helpen wordt het voertuig elektrisch
ondersteund. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft beslist
dat dit voertuig de status heeft van een fiets met trapondersteuning.
Helder!

Kees van Eekelen, Politieacademie

Camera registreert niet dragen veiligheidsgordel 

» Spanje installeert 227 camera’s waarmee gecontroleerd kan worden
of de veiligheidsgordel wordt gedragen. In de provincie Malaga zijn de
eerste camera’s inmiddels geïnstalleerd. Dit alles in het kader van een
landelijke verkeersveiligheidscampagne in Spanje.

Het niet dragen van een veiligheidsgordel is in het Spaanse verkeer
de tweede doodsoorzaak. Het scoort hoger dan alcoholgebruik.
Snelheidsoverschrijdingen zijn doodsoorzaak nummer één in het
Spaanse verkeer. Gebleken is dat met name tijdens korte ritten,
zoals de kinderen naar school brengen, de gordels het minst worden
gedragen. Volgens de Spaanse wetgeving moeten personen kleiner
dan 135 cm overigens verplicht op de achterbank plaats nemen.
Tijdens de eerste twee maanden van deze gordel draag campagne
krijgen bestuurders een waarschuwing thuis gestuurd. Daarna zal 
er worden beboet. «

MOTORRIJÏNSTRUCTEUR HEEFT ZEKER ÓÓK EEN VOORBEELD FUNCTIE!

Beschermende motorkleding – óók bij de rijles – niet
verplicht! 

» Op 28 augustus had collega Peter van het Verkeershandhavings -
team van de politie Amsterdam een motordienst. Peter reed in
Amsterdam-West rond ter ondersteuning van zijn collega’s bij een
laser(snelheids)controle. Hij zag een motor rijden met daarop twee
personen. Het viel hem op dat beide personen geen beschermende
motorkleding en schoeisel droegen. De motor was voorzien van een 
L-plaat. Reden genoeg om een controle in te stellen, ook gezien het
feit dat er heel wat mensen in Amsterdam-West motorrijles geven
maar geen instructeur zijn. 

De bestuurder was keurig in het bezit van een geldig rijbewijs en een
geldige instructeurspas en was waarschijnlijk op weg naar een oefen-
locatie. Peter sprak de bestuurder/rijinstructeur aan op zijn kleding en
zijn voorbeeldfunctie ten opzichte van zijn leerlingen. De instructeur
gaf aan dat hij laat was en dat hij daarom op weg naar de oefenlocatie
geen motorbroek en motorlaarzen had aangetrokken. Had hij dat wel
gedaan dan was de tijd om de kleding en laarzen aan te trekken van
de lestijd van de leerling afgegaan. De leerling gaf aan dat dit zijn
eerste les was en dat hij nog geen motorbroek en laarzen had maar
dat hij deze wel wil aanschaffen.

Peter wees beide personen op de risico’s van het niet dragen van
beschermende motorkleding. De instructeur gaf aan dat hij normaliter

Niet verplicht, maar zo hóórt het wel: instructeur en leerlingen goed
beschermd gekleed tijdens de motorrijlessen.
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altijd met een leren motorbroek aan reed. Peter maakt er een gewoonte
van om als politiemotorrijder bestuurders en passagiers aan te spreken
als zij kleiding dragen die geen bescherming biedt. Niet vermanend,
maar gewoon even voorlichting gevend op de risico’s wijzen. In het
belang van de rijder en de passagier. Het zou bijvoorbeeld zo maar
kunnen zijn dat een verzekeringsmaatschappij moeilijk gaat doen
over medische kosten, als blijkt dat je geen beschermende kleding
hebt gedragen en dat dit aantoonbaar voor meer letsel heeft gezorgd.
Peter maakte hierover ook een tweet. Hij kreeg op zijn tweet positieve,
maar ook (zeer) negatieve reacties. «

Redactie

RESULTAAT PROJECT EDWARD 2017

Op één dag 43 verkeersdoden in 31 landen

Op Donderdag 21 september, de dag van het Europese Project EDWARD,
vielen er in 31 Europese landen 43 doden in het verkeer. Slechts 
15 landen wisten die dag het getal dodelijk verongelukten op nul te
houden. Toch is de dag volgens organisator TISPOL dit jaar weer 
succesvol geweest: er werden deze dag in Europa 25 miljoen personen
bereikt. Vorig jaar waren dat er 19 miljoen. In 48 uur werden via
Twitter 8.813 berichten gepost. In Ierland stond het die dag op 
nummer 1 (trending topic), in Engeland bereikten ze nummer 4 en 
in Duitsland en Spanje kwam kwam dit onderwerp op de vijfde
plaats te staan. Het TISPOL Project EDWARD wordt ondersteund 
door de Europese Commisie en er deden dit jaar 31 landen mee. 

België: 0
Bulgarije: 1
Croatië: 1
Cyprus: 0
Denemarken: 0
Estland: 0
Finland: 0
Frankrijk: 5
Germany: 3
Griekenland: 6
Hongarije: 2
Ierland: 0
Italië: 1
Letland: 0
Litouwen: 0
Luxemburg: 1
Malta: 0
Nederland: 1
Noorwegen: 1
Oostenrijk: 0
Portugal: 0
Poland: 10
Roemenië: 6
Servië: 1
Slowakije: 2
Slovenië: 0
Spanje: 0
Tsjechië: 2
Verenigd Koninkrijk: 0
Zweden: 0
Zwitserland: 0

Totaal 43

“I’ve made 
the Pledge”

Originele 
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ontvangen 
(of weggeven)?
Denk dan ook eens aan een 

abonnement op het vaktijdschrift
Verkeersknooppunt!
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€ 30,00
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Verschillende rollen politie voor ongevalspreventie bij landbouwvoertuigen
Landelijk verkeersofficier Achilles Damen: “Aantal verkeersslachtoffers moet fors omlaag!”

Wegbeheerders kunnen via onder borden ‘verkeersgebruik’ regelen 
Vrijstelling afgegeven voor landbouwtrekkers met Duits kenteken
Campernavigatie geen garantie voor ontwijken te nauwe wegen en tunneltjes 
Brancherichtlijn de maximaal toelaatbare grensLetsel bij aanhouding door duwen tegen scooterDiscriminatie mag niet bij 'dynamische verkeerscontrole' 

23.500 Boa’s in allerlei domeinen met verschillende bevoegdheden
Hoe zit het met diversiteit van bushalteborden?

onderzoek
openbaar ministerieverkeerspraktijk
actueel
verkeerspraktijk
brancherichtlijn
jurisprudentie
jurisprudentie
handhaving
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Allemaal nuchter achter het praalwagenstuur
Per 1 juli bromfietsplaat voor speed-pedelec
ROVON gaat voor ‘rijden zonder invloed’
Beroep op Tweede Kamer: Kentekening landbouwvoertuigen een must 
Plaats op de weg voor 4-wielige bezorgfietsen (do’s en don’ts) 
Ondeelbare lading: Lange metalen strip werd nooit gelost 
Aandachtspunt Sniffer: Na positieve uitslag meteen ter plekke ademtest
Mutatie of proces-verbaal opmaken van verkeersongeval? 
Sinds 1 juli nieuwe verkeersborden in ons straatbeeld 
Moet een in het buitenland geregistreerd voertuig hier WA-verzekerd zijn? 
Kentekenplaat motor (en scooter) moet in het midden zijn gemonteerd 

verkeerspraktijk
regelgeving
campagne
opinie
regelgeving
verkeerspraktijk
actueel
jurisprudentie
actueel
regelgeving
jurisprudentie

juni/juli 2017
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Afsluiten Ad Blue, wat is daar nu eigenlijk verkeerd aan? 

Aanwijzing Rijkswaterstaat als hulpverleningsdienst

Elektrische bestelauto tot 4.250 kg te besturen met alleen B-bewijs

Opmerkelijke wetswijziging motorrijbewijzen

Van Buchten naar Berlijn en terug

Voorrang voor tuchtrecht, ook in het verkeer?

Landelijke uitrol Wet Middelen - onderzoek bij Geweldplegers (WMG) van start

verkeerspraktijk

actueel

regelgeving

wetgeving

kennis export

verkeerspraktijk

actueel

novem
ber 2017



iPhone tijdens rijden ‘slechts’ gebruikt om
agenda te raadplegen. Terechte bekeuring
voor vasthouden van een ‘mobiele telefoon’.

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
Datum uitspraak 08-08-2017
ECLI:NL:GHARL:2017:6789

» Iemand kreeg een administratieve sanctie van € 230 voor
het “als bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon
vasthouden”. Nadat de kantonrechter de opgelegde sanctie
in stand hield, ging de betrokkene in hoger beroep. De
betrokkene stelde dat hij niet had gebeld en ook niet een
telefoon had vast gehouden zoals bedoeld in artikel 61a 
van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
(RVV 1990). 

  Hij gaf aan dat hij weliswaar zijn iPhone had vastgehouden
tijdens het rijden, maar dat vrijwel alle functies daarvan via
Bluetooth waren overgedragen aan de auto. De bediening
van de telefoon liep via de stuurbediening en via de
touchscreen op het dashboard. 

De betrokkene gaf aan dat hij de iPhone alleen maar vast
hield om zijn agenda te raadplegen. 
Gezien de Nota van Toelichting op de wijziging van het
RVV 1990 waarbij dit verbod werd ingevoerd, meende 
hij dat dit raadplegen van zijn agenda niet onder deze
verbodsbepaling kan worden gebracht.

Het hof: de gedraging betrof een overtreding van het
bepaalde in artikel 61a van het RVV 1990, dat ten tijde
van de gedraging inhield: “Het is degene die een motor-
voertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig
dat is uitgerust met een motor bestuurt verboden tijdens
het rijden een mobiele telefoon vast te houden.”
Het hof stelde allereerst dat deze bepaling het bestuurders
van die voertuigen verbiedt om een mobiele telefoon vast
te houden. Of er daadwerkelijk met de mobiele telefoon
is gebeld of dat die op een andere wijze is gebruikt, doet
niet ter zake.

De verbalisant verklaarde: “Ik zag dat de bestuurder tijdens
het rijden een op een telefoon gelijkend voorwerp met
zijn rechterhand vasthield. Bij de staandehouding zag ik
dat het een mobiele telefoon betrof van het merk iPhone.
Betrokkene gaf bij het eerste contact toe dat hij zijn
mobiele telefoon in zijn hand had. Deze liet hij ook aan
mij zien. Eerst wilde hij niets verklaren. Later gaf hij aan
dat hij zijn agenda vast had.” 
Gezien de verklaring van de verbalisant en dat wat
betrokkene heeft aangevoerd, staat naar het oordeel van
het hof vast dat de betrokkene ten tijde van de gedraging
een iPhone heeft vastgehouden. 

Het ging er – volgens het hof – nu om of deze iPhone als
een mobiele telefoon in de zin van artikel 61a RVV 1990
kan worden aangemerkt, óók onder de door de betrokkene
geschetste omstandigheden. Het begrip 'mobiele telefoon'
was ten tijde van de gedraging – anders dan tegenwoordig –
niet nader gedefinieerd in het RVV 1990. Volgens de Nota
van Toelichting (Stb. 2002, 67) waaraan de betrokkene
ook refereerde, wordt onder mobiele telefoon verstaan:
“een apparaat dat bestemd is voor het gebruik van
mobiele openbare telecommunicatiediensten”. 

Ondanks het betoog van de betrokkene, zag het hof niet
in waarom zijn iPhone niet als zodanig zou gelden. Het
feit dat de bediening van dat apparaat voor wat betrof
het bellen en andere functies was overgedragen aan de
bediening op het stuur of op het dashboard, maakte dat
nog niet anders en deed niets af aan de bestemming van
het apparaat. 

Het hof merkte nog op dat die overdracht juist ten doel
had dat een bestuurder zijn iPhone níet vasthoudt tijdens
het rijden. Nu hij dat toch deed, zij het om ‘slechts’ zijn
agenda te raadplegen, moet worden vastgesteld dat hij
tijdens het rijden een mobiele telefoon in voornoemde zin
heeft ‘vastgehouden’. Hem werd hiervoor dus terecht een
sanctie opgelegd. «

Voertuig hinderlijk geparkeerd? In zaak-
overzicht staat niet dat verbalisant situatie-
foto maakte. Hof: OvJ én kantonrechter
namen dáárdoor een onjuiste beslissing.

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
Datum uitspraak 04-08-2017
ECLI:NL:GHARL:2017:6721

» Aan een betrokkene is als kentekenhouder een sanctie 
van € 130 opgelegd voor overtreding van artikel 5 van de
Wegenverkeerswet 1994: “een voertuig zodanig op de weg
laten staan dat gevaar wordt/kan worden veroorzaakt of 
verkeer wordt/kan worden gehinderd”. De kantonrechter
vond in eerste instantie dat: "Onvoldoende is komen vast 
te staan of de situatie op de foto (van de betrokkene) wel 
zo was als door de verbalisant op het pleegtijdstip is 
vastgesteld. 

De kantonrechter heeft dan ook onvoldoende reden om
aan de op ambtsbelofte opgemaakte verklaring van de
verbalisant te twijfelen. Het staat dan ook voldoende 
vast dat de gedraging is verricht. Er is terecht een sanctie
opgelegd.”

JURISPRUDENTIE
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In hoger beroep werden – om aan te geven dat de foto
van de betrokkene wel degelijk de door de verbalisant
waargenomen situatie betrof – meerdere foto’s van de
betrokkene overgelegd alsmede (!) een door de verbalisant
gemaakte foto. Verder werd door de gemachtigde nog 
een aantal zaken aangevoerd waaronder het volgende:
“Betrokkene stond op voldoende afstand van de trap
geparkeerd en heeft niet hinderlijk geparkeerd zodat de
beschikking dient te worden vernietigd.”

Het hof: In WAHV-zaken biedt de verklaring van de 
verbalisant in beginsel een voldoende grondslag voor de
vaststelling dat de gedraging is verricht. Dat is anders
indien de betrokkene voor zijn zaak specifieke feiten en
omstandigheden aanvoert, die aanleiding geven te twijfelen
aan de juistheid van één of meer onderdelen van de 
verklaring dan wel indien uit het dossier zulke feiten en
omstandigheden blijken. De verklaring van de verbalisant
in het zaakoverzicht houdt onder meer het volgende in:
“ik zag dit motorvoertuig geparkeerd stond op een door-
gang die voor voetgangers bedoeld was. Het motorvoer-
tuig stond dusdanig geparkeerd dat het voor voetgangers
zeer hinderlijk was hier langs te lopen.”

Er werd in hoger beroep óók een kopie overgelegd van
een brondocument, zijnde een op 14 maart 2013 om
10:56 uur door de verbalisant gemaakte foto van de
gedraging. 

Het hof maakt zich er zorgen over dat uit het zaakoverzicht
niet blijkt dat de verbalisant ook een foto van de gedraging
heeft gemaakt. Het komt de procesvoering ten goede indien
te allen tijde in het zaakoverzicht de volledige in het bron-
document opgenomen verklaring van de verbalisant wordt
opgenomen en dat in voorkomende gevallen tevens wordt
vermeld dat er een foto is gemaakt. In deze zaak heeft de
kantonrechter, en mogelijk ook de officier van justitie, bij
de beoordeling van het beroep geen acht kunnen slaan 
op deze foto. Dat heeft geleid tot de hiervoor vermelde
overweging van de kantonrechter.

De foto’s van de betrokkene en de foto van de verbalisant
geven voor wat betreft de plaats waar de betrokkene haar
auto had geparkeerd dezelfde situatie weer. Op de foto
van de verbalisant staat de Opel voor een trap maar is niet
te zien hoeveel ruimte zich tussen trap en de voorzijde
van de auto bevindt. De verbalisant verklaart daarover
ook niets. Op de door de betrokkene overgelegde foto 
is te zien dat die afstand ongeveer een meter bedraagt.

Vooropgesteld wordt dat van weggebruikers mag worden
verwacht dat zij zich er eventueel na het parkeren van
vergewissen of parkeren op de betreffende plaats voor
hen toegestaan is. Dit kan meebrengen dat sneeuw moet

worden verwijderd. Het hof is op grond van de foto’s van
oordeel dat nu het vlak waarop de auto van de betrokkene
geparkeerd stond voor een trap ligt en afwijkend bestraat
is, het voor de betrokkene, ook bij gebreke van enige
nadere aanduiding hoe ter plaatse te parkeren, duidelijk
had moeten zijn dat het hier geen parkeervak betreft en
dat het dus niet de bedoeling is dat zij haar auto hier
parkeert. 

In aanmerking genomen dat de ruimte die aan de zijkanten
van de auto en de voorzijde bij de trap over bleef, vol-
doende kan worden geacht voor voetgangers die de trap
kunnen en willen gebruiken, kan naar het oordeel van 
het hof echter niet worden vastgesteld dat de betrokkene
door aldus te parkeren redelijkerwijs hinder heeft kunnen
veroorzaken.

Het gerechtshof vernietigt de beslissing van de kantonrechter,
vernietigt de beslissing van de officier van justitie, vernietigt
de beschikking waarbij de administratieve sanctie is 
opgelegd, bepaalt dat de reeds betaalde €130 aan haar
moet worden gerestitueerd en veroordeelt de advocaat-
generaal tot het vergoeden van de proceskosten van 
de betrokkene, ter hoogte van €735 te betalen aan de
gemachtigde.

Opmerking: Doordat in het zaakoverzicht níet was vermeld
dat er door de verbalisant een foto van de situatie was
gemaakt beschikte de officier van justitie en daarna de
kantonrechter niet over de juiste middelen om deze zaak
goed te kunnen beoordelen. Dit had tot gevolg dat daar-
door een ‘schadepost’ van €735 voor het OM is ontstaan.
Dit had waarschijnlijk voorkomen kunnen worden als in
een veel eerder stadium de foto van de verbalisant boven
tafel was gekomen. Daarmee had dan vastgesteld kunnen
worden dat de foto(‘s) van de betrokkene en die van de
verbalisant de zelfde situatie betroffen.
Het gerechtshof ‘ergerde’ zich hieraan kennelijk en geeft
in het arrest dan ook duidelijk aan, dat in een zaakover-
zicht een verwijzing naar eventueel gemaakte foto’s dient
te worden opgenomen. «



Automobilist gaf volgens verbalisant geen
richting aan. Er volgt een bekeuring op
kenteken. Omdat niet duidelijk was waaróm
de bestuurder niet is staandegehouden 
vervalt nu de opgelegde sanctie.

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
Datum uitspraak 20-07-2017
ECLI:NL:GHARL:2017:6268

» Aan een kentekenhouder werd een administratieve sanctie
van € 90 opgelegd ter zake van “Bij belangrijke zijdelingse
verplaatsing geen teken met richtingaanwijzer geven”. Er
wordt ontkend dat de gedraging is verricht. De betrokkene
stond stil op de middelste rijstrook toen hij bedacht af te 
willen slaan. Bij het verplaatsen van de rijbaan heeft hij wel
zijn richtingaanwijzer gebruikt. 

Dit weet hij zeker omdat hij dit altijd doet als automatisme.
Omdat er een politievoertuig achter hem reed, was hij des
te alerter. Daarnaast wordt opgemerkt dat de betrokkene
niet staande is gehouden zónder een goede verklaring
hiervoor. 

Het hof:
Artikel 5 WAHV bepaalt - voor zover hier van belang - dat
indien is vastgesteld dat de gedraging heeft plaatsgevonden
met of door middel van een motorrijtuig waarvoor een
kenteken is opgegeven, en niet aanstonds is vastgesteld
wie daarvan de bestuurder is, de administratieve sanctie
wordt opgelegd aan degene op wiens naam het kenteken
ten tijde van de gedraging in het kentekenregister was
ingeschreven. 

Deze bepaling moet aldus worden verstaan dat ingeval
zich een reële mogelijkheid tot staandehouding van de
bestuurder van het motorrijtuig waarmee de geconstateerde
gedraging is verricht, voordoet, die bepaling buiten toe-
passing dient te blijven en de sanctie aan die bestuurder
dient te worden opgelegd. 

De rechter zal, indien de gedraging met toepassing van
artikel 5 WAHV is opgelegd, zoals in dezen het geval, in
het algemeen - dus ook zonder dat dat met zoveel woorden
uit het dossier blijkt - ervan mogen uitgaan dat zich geen
reële mogelijkheid tot staandehouding van de bestuurder
heeft voorgedaan. Maar als daarover verweer wordt
gevoerd, zal de rechter daarop een uitdrukkelijke beslissing
dienen te geven en zal hij zo nodig aan de verbalisant
een nadere toelichting dienen te vragen (zie arrest Hoge
Raad van 14 maart 2000, VR 2000,148).

De verklaring van de verbalisant in het zaakoverzicht van
het CJIB: “Ik zag dat de betrokkene linksaf sloeg zonder
richting aan te geven.” 

Uit deze verklaring van de verbalisant blijkt niet waarom
de bestuurder van het genoemde voertuig niet staande 
is gehouden. Per brief heeft de officier van justitie de 
verbalisant verzocht om nadere informatie over de gedra-
ging. Uit het dossier blijkt niet dat de verbalisant op dit
verzoek heeft gereageerd.

Naar het oordeel van het hof is daarmee dus niet gebleken
dat zich na de constatering van de gedraging géén reële
mogelijkheid tot staandehouding van de bestuurder van
het motorrijtuig heeft voorgedaan. Dit betekent dat de
verbalisant ten onrechte toepassing heeft gegeven aan
het bepaalde in artikel 5 WAHV door de sanctie aan de
kentekenhouder op te leggen. Om die reden kan de 
inleidende beschikking niet in stand blijven.

Gelet op het voorgaande zal het hof de beslissing van de
kantonrechter vernietigen, het beroep tegen de inleidende
beschikking gegrond verklaren en de inleidende beschikking
vernietigen. Het aan zekerheid betaalde bedrag van €90
moet worden terugbetaald aan betrokkene.

Opmerking: Zoals al vaker in Verkeersknooppunt is aan-
gegeven, blijkt ook nu weer dat bij het bekeuren op ken-
teken dus steeds moeten worden aangegeven waarom het
niet mogelijk was om de betrokkene staande te houden!
Ook deze keer moest er – nu omdat de verbalisant in
gebreke bleef – wéér eens een bedrag van €735 worden
overgemaakt aan de gemachtigde van de betrokkene. «

Parkeren zonder dat gemeentelijke ver -
gunning achter de voorruit was geplaatst.
Feitcode gebruikt voor overtreding van 
artikel 24 RVV 1990, waarin het zichtbaar
plaatsen daarvan niet is vereist.

RECHTBANK ROTTERDAM
(KANTONRECHTER TE DORDRECHT)

Datum uitspraak 14-07-2017
ECLI:NL:RBROT:2017:5858

» Betrokkene werd eind september 2016 een sanctie 
opgelegd van €90 ter zake van “een voertuig parkeren op
een parkeerplaats voor vergunninghouders aangeduid 
door verkeersbord E9, zonder dat voor dat voertuig een
vergunning tot parkeren op die plaats was verleend”. 

27



28

De sanctie werd opgelegd op grond van feitcode R 397 i,
die behoort bij artikel 24, eerste lid, aanhef en onder g 
van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Dat artikel luidt: “De bestuurder mag zijn voertuig niet
parkeren op een parkeerplaats voor vergunninghouders,
aangeduid door verkeersbord E9 van bijlage I, indien voor
zijn voertuig geen vergunning tot parkeren op die plaats
is verleend.”

Betrokkene heeft middels brieven van de gemeente, 
plus een afschrift van de parkeervergunning voldoende
aannemelijk gemaakt dat voor zijn voertuig wel een 
vergunning was afgegeven. Het artikel in het RVV 1990
vereist niet dat de vergunning zichtbaar achter de voorruit
is geplaatst. Het beroep is daarom op dit punt gegrond.

Tijdens de mondelinge behandeling is door de officier van
justitie verzocht om de feitcode te wijzigen. De kanton-
rechter begrijpt uit dit verzoek dat de officier van justitie
hiermee doelt op feitcode R592 óf R592a.
Feitcode R592 vindt zijn grondslag in artikel 7, eerste lid,
aanhef en onder a van de Parkeerverordening 2011 van 
de gemeente Leerdam (hierna: de verordening), dat luidt
als volgt: “Het is verboden op een parkeerplaats voor
belanghebbenden te parkeren: 
a. zonder vergunning”

Dit artikel heeft dezelfde strekking als het parkeerverbod
in artikel 24, eerste lid, aanhef en onder g, van het RVV
1990. Dit artikel is gekoppeld aan feitcode R397i met als
omschrijving “als bestuurder een voertuig parkeren op
een parkeerplaats voor vergunninghouders aangeduid
door verkeersbord E9 zonder dat voor dat voertuig een
vergunning tot parkeren op die plaats was verleend.”

Ingevolge artikel 121 van de Gemeentewet blijft de
bevoegd heid tot het maken van gemeentelijke verorde -
ningen ten aanzien van het onderwerp waarin door 
wetten, algemene maatregelen van bestuur of provinciale
verordeningen is voorzien, gehandhaafd, voor zover de
verordeningen met die wetten, algemene maatregelen van
bestuur en provinciale verordeningen niet in strijd zijn. 

Aangezien daarvan in dit geval wél sprake is, zal artikel
7, eerste lid, aanhef en onder a van de verordening
betrokkene niet kunnen binden. Het wijzigen van de 
oorspronkelijke feitcode in R 592 zal daarom achterwege
blijven.

Artikel 7, eerste lid, aanhef en onder c van de verordening,
waarin feitcode R 592 a zijn grondslag vindt, luidt als
volgt: “Het is verboden op een parkeerplaats voor 
belanghebbenden te parkeren:
c. in strijd met de aan de vergunning verbonden 
voorschriften en beperkingen.”

Bij besluit van 15 december 2016 is feitcode R 592 a, met
als omschrijving “als bestuurder van een voertuig parkeren
op een parkeerplaats voor vergunninghouders in strijd
met de aan de parkeervergunning verbonden voorwaarden”,
aan de bijlage als bedoeld in artikel 2, eerste lid, WAHV
toegevoegd (Stb. 2016, 540).

Nu de kantonrechter is gehouden de beslissing van de
officier van justitie ex tunc (“vanaf toen”. Beoordeling ex
tunc is een beoordeling naar de situatie die bestond op
het moment dat de gebeurtenis plaats vond) te toetsen,
kan de feitcode, aangezien deze pas ná de gedraging aan
de hiervoor genoemde bijlage is toegevoegd, niet worden
gewijzigd in R 592 a.

Ten overvloede overweegt de kantonrechter dat ook
artikel 7, eerste lid, aanhef en onder c van de verordening
dezelfde strekking heeft als het parkeerverbod in artikel
24, eerste lid, aanhef en onder g RVV 1990. Beiden
beogen zij het reguleren van parkeervoorzieningen. 
Voor een gemeentelijke verbodsbepaling die eenzelfde
doel heeft als de verbodsbepaling in de RVV 1990 
bestaat geen ruimte.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zal de feitcode
niet worden gewijzigd. Het beroep is dan ook gegrond.

Opmerking:
De bestuurder van de geparkeerde auto had een parkeer-
vergunning van de gemeente in zijn bezit, maar had die
niet netjes achter de voorruit geplaatst, hoewel dit wel
een voorwaarde is waaronder zo’n parkeervergunning mag
worden gebruikt. Hierop werd een bon achter de ruiten-
wisser geplaats waarop een feitcode stond die verwees
naar artikel 24 van het RVV 1990.
De kantonrechter oordeelde over deze zaak in een aantal
stappen en kwam daarbij ook tot enkele overwegingen
aangaande de Gemeentewet, die voor de handhaving zeer
van belang zijn!

1. In artikel 24 RVV 1990 staat nergens dat een afgegeven
vergunning ook zichtbaar achter de autoruit moet worden
geplaatst. De bestuurder was dus niet strafbaar.
2. De officier van justitie verzocht de kantonrechter daarop
de feitcode te wijzigen in een code die gekoppeld was
aan artikel 7, eerste lid, aanhef en onder a van de plaat-
selijke Parkeerverordening, die eveneens een verplichting
tot het hebben van een parkeervergunning behelst.
De kantonrechter merkte op dat artikel 121 van de
Gemeentewet het níet toelaat dat daarin bepalingen worden
opgenomen die strijdig zijn met – onder meer – de wegen-
verkeerswetgeving.
Nu in het RVV 1990 al een dergelijke bepaling van kracht
was, is dit artikel uit de lokale Parkeerverordening volgens
de Gemeentewet dus niet bindend voor verkeersdeelnemers.
3. De officier van justitie poogde toen nog de feitcode 



te laten wijzigen in R 592 a dat (sinds 1 januari 2017)
bepaalt dat ook aan de voorwaarden in de vergunning
(waaronder plaatsing achter de ruit) moet worden voldaan.
De kantonrechter stelde dat dit niet mogelijk was omdat
die feitcode in de bijlage van de WAHV pas ná de 
gebeurtenis – in september 2016 – van kracht werd.
4. In artikel 7, eerste lid, aanhef en onder c van de plaat-
selijke Parkeerverordening is opgenomen dat een parkeer-
vergunning volgens de voorwaarden achter de ruit moet
zijn geplaatst. Hierop merkte de kantonrechter (“wellicht
ten overvloede”) op dat óók deze laatste bepaling in de
bewuste Parkeerverordening niet rechtsgeldig is omdat dit
zelfde al is geregeld wordt via de nieuwe feitcode R 592
a in de bijlage de Wet Administratiefrechtelijke
Handhaving Verkeersvoorschriften (Wet Mulder).

Conclusie: Op grond van artikel 121 (maar ook – het niet
door de kantonrechter genoemde – artikel 225, tweede
lid) van de Gemeentewet hebben bepalingen in de artikel 7
van de(ze) lokale Parkeerverordening geen enkele rechts-
kracht omdat het zelfde al is geregeld in een (hogere)
wet- of regelgeving, namelijk het RVV 1990 en/of de
WAHV. Dus zullen die (verkeers)regels moeten worden
toegepast in plaats van de belastingregelgeving uit de
plaatselijke Parkeerverordeningen.

Fout parkeren: Verkeersovertreding versus negeren 
parkeerbelasting 
Iets anders op dit punt (artikel 225 lid 2 Gemeentewet) 
is al vaker in Verkeersknooppunt aan de orde gekomen,
maar het lijkt me handig het hier nog maar eens te 

herhalen. Stel, een automobilist parkeert zijn auto snel
even op een trottoir in een gebied waar een parkeerbe -
lasting wordt geheven, zonder aan die belastingregels te
voldoen.

In dat geval mag op grond van artikel 225 Gemeentewet
alléén maar worden opgetreden voor het parkeren op het
trottoir (formeel het ‘niet gebruik maken van de rijbaan’ –
artikel 10 RVV 1990) met de feitcode m R 315 b en dus
níet voor het niet kopen van een parkeerticket of iets 
dergelijks. 

Dan uitsluitend bekeuren voor het fout parkeren op grond
van verkeersregels uit het RVV 1990! «

Paul Enkelaar
Redactie Verkeersknooppunt
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Gemeentewet

Artikel 121
De bevoegdheid tot het maken van gemeentelijke verordeningen
blijft ten aanzien van het onderwerp waarin door wetten, algemene
maatregelen van bestuur of provinciale verordeningen is voorzien,
gehandhaafd, voor zover de verordeningen met die wetten, 
algemene maatregelen van bestuur en provinciale verordeningen
niet in strijd zijn.

Artikel 225
1 In het kader van de parkeerregulering kunnen de volgende

belastingen worden geheven:
a. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig

op een bij de belastingverordening dan wel krachtens de
belastingverordening in de daarin aangewezen gevallen
door het college te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

b. een belasting ter zake van een van gemeente wege verleende
vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in
die vergunning aangegeven plaats en wijze. 

2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder parkeren
verstaan het gedurende een aaneengesloten periode doen of
laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd
die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- en
uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of
lossen van zaken, op de binnen de gemeente gelegen voor
het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten,
waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk
voorschrift is verboden. 
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Tetris haaientanden...

Hierbij een foto van een creatieve manier van
aangebrachte haaientanden. We hebben de
gemeente toch maar gevraagd om duidelijke
driehoekige tegels te gebruiken en deze vrije
variant van Tetris te verwijderen...

Marco Kroon
Senior Verkeersadvisering
Politie | Den Haag | Team Verkeer

Met een goeie kruiwagen kun je ver komen...
Misschien zelfs in Zuid-Frankrijk!

Het leven is vaak kleurrijk en wat je op straat
kunt aantreffen dus ook. Deze zomer werden
collega Hans van de Pol en Rob Kwast aange-
sproken door de bestuurder van deze brom -
mobiel met aanhangwagen. Hij vroeg de weg
naar het station.

Hij vertelde dat hij samen met zijn vrouw onderweg van
Amsterdam naar Zuid-Frankrijk was en nu waren ze 
er in de buurt van Wolfheze achter gekomen dat de 
paspoorten nog thuis lagen... Vandaar dat hij zijn vrouw 
op de trein wilde zetten om deze op te halen en haar 
vervolgens in het zuiden van het land weer ergens op 
te pikken. Dit samenstel werd in de buurt van Wolfheze
aangetroffen, zodat – mede gelet op hun eerste vraag 
(de weg naar het station) – getwijfeld mag worden of
Zuid-Frankrijk is gehaald. 

Regelgeving
Na toch nog vluchtig even de regelgeving rond aanhang-
wagens achter dit voertuig van de categorie L6e (brom-
fiets) gecheckt te hebben, is deze optimistische mensen
een goede en vooral veilige reis gewenst.

We hebben onlangs ook nog even geprobeerd contact 
te krijgen met deze ras-optimist om te horen of hij Zuid-
Frankrijk had gehaald en inmiddels weer veilig terug
was. We hebben helaas geen contact kunnen krijgen.

Op deze combinatie
zijn de regels van de
afdeling 6, 15 en artikel
5.18.27 lid 2 van de
Regeling voertuigen 
van toepassing.

Hielke de Haan 
Landelijke Eenheid

TWEEDE LEVEN VOOR KRUIWAGEN

Ernstig en serieus blijven kijken, als zo iemand je vraagt “ Waar kan
ik hier het station vinden?”  Gelukkig vroeg hij niet de weg naar 
Zuid-Frankrijk.

De eenwielige aanhangwagen was redelijk deugdelijk bevestigd.

Op deze combinatie zijn 
de regels van de afdeling 6, 
15 en artikel 5.18.27 lid 2 van 
de Regeling voertuigen van 
toepassing.



Ik heb mijn vakantie dit

jaar mogen doorbrengen 

in het zuiden van Tanzania. Het is een prachtig land met

mooie dieren en vriendelijke mensen, die het niet zo

breed hebben. Het reisbureau raadde mij af om zelf in 

dat land te rijden en al gauw werd mij duidelijk waarom.

Afgezien van het feit dat er nagenoeg geen bewegwijzering

was, viel het mij op dat er ogenschijnlijk geen verkeers -

regels waren, behalve dan dat ze links rijden. Er stonden

nagenoeg geen verkeersborden en als deze er al waren,

dan stonden deze er al jaren en waren vervolgens niet

meer onderhouden. Op de wegen stond geen belijning 

en voorsorteervakken waren er al helemaal niet. Dat deze

wegtekens er niet waren, was niet zo verwonderlijk. In

een stad van enige betekenis lag er wel asfalt, maar dat

lag er al jaren en was niet onderhouden. De zogenaamde

‘potholes’ waren dan ook veelvuldig aanwezig en als er

als er al belijning was aangebracht was deze volledig

weggereden. 

Buiten de steden was er voornamelijk sprake van zand -

wegen met nóg grotere gaten en kuilen. Verkeerslichten

zag je alleen in de grote plaatsen, kennelijk omdat ze

daar de beschikking hadden over elektriciteit. Daarbuiten

stonden op drukke kruispunten agenten in smetteloos

witte uniformen het verkeer te regelen. Deze agenten

voerden ook regelmatig controles uit, die voornamelijk 

uit papieren controles bestonden, want verkeersregels

waren er immers niet. In de korte tijd dat ik daar was 

zijn we drie keer gecontroleerd en mochten we vrolijk

door met ‘Hakuna Matata’: Geen zorgen, alles OK!

Verlichting voeren ze niet altijd of zetten dit pas in een

zeer laat stadium aan, terwijl het zo dicht bij de evenaar

toch 11 uur per dag donker is.

Wat mij ook opviel was dat het wagenpark zeer gedateerd

was en er geen nieuwe auto’s reden. Het was voornamelijk

import uit Japan en China, met de Chinese reclametekens

nog op het plaatwerk. Oud, maar onbeschadigd. Ik heb

maar 1 aanrijding gezien (een scooter die tussen twee

auto’s door wilde rijden), terwijl er wel sprake is van druk

tot zeer druk verkeer. Kennelijk hebben ze daar een regel

die wij ook hebben en die zij nadrukkelijk toepassen:

‘Een ieder heeft in gelijk mate aanspraak op de weg’. 

Het samenspel dat zij uitvoeren is ongekend en daar 

kunnen wij nog wat van leren!

Ze toeteren regelmatig, maar niet met de intentie van:

‘Hier kom ik’, maar meer van ‘Hier ben ik’. Dat maakt het

redelijk aangenaam vertoeven in het verkeer. Op die ene

weg vind je dan ook van alles, van auto’s tot fietsen,

voetgangers, brommers, scooters en wagens die worden

voort getrokken door ossen. Ook de boer die met zijn vee

op weg is, al dan niet vastgebonden, en kinderen van en

naar school, maken gebruik van deze ‘ínfrastructuur’. 

Als de auto er dan niet door kan, dan is de fietser of

bromfietser niet te beroerd om de berm in te sturen om

daar verder te rijden of te gaan lopen. Heeft een tegen -

ligger de situatie verkeerd ingeschat, dan geeft de ander

hem volledig de ruimte. Zelfs tijdens een safari met 

geringe snelheid bracht de gids zijn auto tot stilstand 

om een telefoongesprek te voeren!

Te hard rijden is daar niet aan de orde, want daar lenen

de wegen zich ook niet voor. Wij hebben onze wegen 

zó comfortabel gemaakt dat we drempels neer moeten

leggen en trajectcontroles hebben ingevoerd om de 

snelheid binnen de perken te houden.

Moraal van het verhaal, onze beschaving is ten opzichte

van Tanzania ver vooruit, maar zij zijn in het verkeer

beschaafder. Ben je in de gelegenheid om Tanzania te

bezoeken, dan is dat zeker een aanrader. Ik raad je echter

aan om het advies van het reisbureau op te volgen: 

‘Ga niet zelf rijden!’. Het Ministerie van Buitenlandse

zaken gaf in 2015 ook al een verscherpt reisadvies 

vanwege de verkeersveiligheid.

Frans Zuiderhoek

Woordvoerder

Eenheid Amsterdam

Tanzaniaans
samenspel
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