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Samenvatting 

Aanleiding 
Verkeersveiligheid is voor politie en justitie een belangrijk thema. Maatregelen die 
op het gebied van verkeersveiligheid worden genomen zijn deels dadergericht. 
Daarbij wordt aangenomen dat een klein deel van de overtreders verantwoordelijk is 
voor een relatief groot deel van de totale verkeerscriminaliteit. Om tot een succes-
volle persoonsgerichte aanpak te komen, is het belangrijk de achtergronden en de 
‘strafrechtelijke carrières’ van verkeersdelinquenten te leren kennen. Het WODC 
heeft om die reden de Monitor Verkeerscriminaliteit (MVC) ontwikkeld. Met deze 
monitor kan onderzoek worden gedaan naar de aard en de omvang van verkeerscri-
minaliteit in Nederland en naar achtergrondkenmerken en de recidive van verkeers-
delinquenten. 
 
Dit rapport probeert een antwoord te geven op de volgende vragen: 
 
1 Welke ontwikkelingen hebben zich in de achterliggende jaren in de aard en de 

omvang van de geregistreerde verkeerscriminaliteit voorgedaan? 
2 Wat zijn de achtergrondkenmerken van de verschillende subgroepen van 

verkeersdelinquenten? 
3 Wat is het beeld van de recidive onder verkeersdelinquenten? 
 
Methode 
Het onderzoek geeft een cijfermatig beeld van de geregistreerde verkeerscriminali-
teit. Het is uitgevoerd volgens de methode van de WODC-Recidivemonitor (Wartna, 
Blom & Tollenaar, 2011a). De gegevens komen uit de Onderzoeks- en Beleids-data-
base Justitiële Documentatie (OBJD). Deze database is een gepseudonimiseerde 
versie van het Justitieel Documentatiesysteem (JDS). Het gebruik van de OBJD 
impliceert dat alleen de geregistreerde criminaliteit in kaart wordt gebracht. Dit is 
vermoedelijk slechts een klein deel van de werkelijke criminaliteit. Delicten die niet 
worden opgemerkt door de politie komen niet in de registraties terecht. Bovendien 
worden alleen de relatief ernstige verkeersdelicten opgenomen in de justitiële docu-
mentatie. Delicten die onder de Wet Mulder vallen, zoals lichte snelheids-overtredin-
gen, blijven bijvoorbeeld buiten beschouwing. 
Deze studie heeft betrekking op de periode 1997-2007. Het gaat om alle personen 
in Nederland die in deze periode met justitie in aanraking kwamen vanwege het 
overtreden van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990 of de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. De totale 
onderzoeksgroep bestaat uit bijna 1,5 miljoen personen, variërend van ruim 
150.000 verkeersdelinquenten in 1997 tot meer dan 215.000 in 2007. Om de cijfers 
met betrekking tot de verkeersdelinquenten wat meer reliëf te geven, wordt er ge-
bruik gemaakt van een vergelijkingsgroep. Deze bestaat uit alle volwassen daders 
ten aanzien van wie in het betreffende jaar een strafzaak is afgedaan wegens een 
ander delict dan een verkeersdelict. In de jaren voorafgaand aan of volgend op het 
uitgangsjaar kunnen zij eventueel wel een verkeerszaak hebben gehad. De vergelij-
kingsgroep van ‘overige daders’ bestaat uit bijna 800.000 personen, oplopend van 
ruim 90.000 personen in 1997 tot bijna 110.000 in 2007. 
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Aard en omvang van de geregistreerde verkeerscriminaliteit 
In 2007 werden meer dan 250.000 ernstige verkeersdelicten geregistreerd. De 
vaakst voorkomende delicten zijn: ernstige snelheidsovertredingen (35%)1, rijden 
zonder geldige WA-verzekering (23%) en rijden onder invloed (19%).In de periode 
1997-2007 is het aantal afgedane verkeersdelicten toegenomen met 43%. Vooral 
het rijden zonder rijbewijs en het onverzekerd rijden zijn sterk toegenomen. Het 
aantal ernstige snelheidsovertredingen is vanaf 2000 fors hoger dan in de periode 
daarvoor. Hier heeft de invoering van zogenoemde ‘regioprojecten’ en speciale 
verkeershandhavingsteams — en de daarmee gepaard gaande intensivering van de 
handhaving — eind jaren ’90 van de vorige eeuw vermoedelijk een belangrijke rol 
gespeeld.  
 
Strafrechtelijke afdoening en daderkenmerken 
• Vrijwel alle verkeersdelicten worden afgedaan met een financiële sanctie. 

Onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen worden aan verkeersdelinquenten nauwelijks 
opgelegd. Als een vrijheidsstraf wordt opgelegd aan verkeersdelinquenten, dan is 
dit meestal voor het veroorzaken van dood/zwaar lichamelijk letsel door schuld of 
voor het (herhaaldelijk) rijden zonder rijbewijs. Wat verder opvalt is dat het ver-
oorzaken van dood/zwaar lichamelijk letsel door schuld in meer dan de helft van 
de gevallen wordt afgedaan met een werkstraf. 

• De meeste verkeersdelinquenten zijn mannen (84%). Het aandeel mannen is 
onder verkeersdelinquenten iets groter dan in de vergelijkingsgroep van overige 
(volwassen) daders. Mensen geboren op de Nederlandse Antillen of op Aruba 
worden twee keer zo vaak geregistreerd wegens een verkeersdelict (45 daders 
per 1.000 inwoners) als mensen die achtereenvolgens in Suriname, Marokko en 
Turkije geboren zijn (21, 22 en 24 daders per 1.000 inwoners) en bijna drie keer 
zo vaak als mensen die in Nederland geboren zijn (17 daders per 1.000 inwo-
ners). Het rijden zonder rijbewijs komt relatief vaak voor bij mensen die in het 
buitenland geboren zijn. 

• Verkeersdelicten worden voornamelijk gepleegd door volwassenen, in tegenstel-
ling tot commune criminaliteit die relatief vaak op conto komt van minderjarige 
daders. Rijden zonder rijbewijs, het vertonen van hinderlijk of gevaarlijk gedrag 
op de weg en het veroorzaken van dood/zwaar lichamelijk letsel door schuld 
komen relatief vaak voor onder jongvolwassen; het doorrijden na een ongeval 
komt in verhouding vaker voor onder 50-plussers. 

• Verkeersdelinquenten in 2007 zijn, vergeleken met overige daders, relatief oud 
als ze voor het eerst met justitie in aanraking komen: gemiddeld 29 jaar tegen 27 
jaar in de vergelijkingsgroep.  

• 40% van de verkeersdelinquenten in 2007 kwam in dat jaar voor het eerst met 
justitie in aanraking. In de vergelijkingsgroep van overige (volwassen) daders is 
het percentage first offenders ongeveer even hoog. 

• Verkeersdelinquenten zijn steeds vaker ‘bekenden van justitie’. Nader onderzoek 
laat zien dat dit voornamelijk geldt voor het rijden zonder rijbewijs of zonder WA-
verzekering. Mogelijk hangt de toename van het aandeel recidivisten samen met 
de versterkte en gerichte opsporing van dergelijke delicten. 

• Ongeveer de helft van de eerdere justitiecontacten van verkeersdelinquenten zijn 
eveneens verkeerszaken. In de vergelijkingsgroep van overige daders is slechts 

                                               
 
 
 
1  Snelheidsovertredingen waarbij de maximumsnelheid met meer dan 30 km/u wordt overschreden of – op de 

autosnelweg – met meer dan 40 km/u. 
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een derde van de eerdere zaken van hetzelfde soort als de uitgangszaak. 
Verkeersdelinquenten zijn dus relatief vaak ‘specialisten’, daders die zich tot één 
soort delict beperken. 

 
Recidive 
 
Totale groep 
• Bijna 30% van de verkeersdelinquenten in 2007 recidiveert binnen twee jaar na 

de uitgangszaak met enig misdrijf of een verkeersovertreding. Hetzelfde geldt 
overigens ook voor de daders in de vergelijkingsgroep. 

• De speciale recidive onder verkeersdelinquenten in 2007 is 23%. Dat wil zeggen 
dat bijna een kwart van de verkeersdelinquenten binnen twee jaar opnieuw een 
verkeersdelict op zijn of haar naam heeft staan.  

• Onder de overige daders neemt de recidive in het laatste deel van de onderzochte 
periode af. Deze afname zien we (nog) niet terug bij verkeersdelinquenten. 

• Binnen twee jaar na de uitgangszaak heeft elke groep van 100 verkeersdelin-
quenten 54 nieuwe strafzaken wegens een misdrijf of een verkeersovertreding. 
De omvang van de recidive in de vergelijkingsgroep is iets groter, namelijk 63 
nieuwe misdrijven of verkeersovertredingen per 100 daders. 

• Ruim twee derde van de nieuwe justitiecontacten van verkeerdelinquenten betreft 
opnieuw een verkeersdelict. In de vergelijkingsgroep van overige daders is — 2 
jaar na de uitgangszaak — het aandeel nieuwe contacten wegens hetzelfde soort 
delict als in de uitgangszaak ongeveer een derde. Ook hier blijkt dat verkeers-
overtreders zich sterker ‘specialiseren’ dan overige daders. 

 
Rijden onder invloed 
De recidive na rijden onder invloed betreft voor ongeveer een derde van deze groep 
van verkeersdelinquenten opnieuw een geval van rijden onder invloed, voor een 
derde andersoortige verkeersdelicten en voor een derde andere niet-verkeersmis-
drijven. Een groot deel van de recidive na rijden onder invloed heeft dus betrekking 
op andersoortige (verkeers)delicten.  
 
Snelheid 
De totale omvang van de recidive in deze groep is relatief klein vergeleken met 
plegers van andere typen verkeersdelicten. Als snelheidsovertreders opnieuw met 
justitie in aanraking komen is dat in ongeveer 40% van de gevallen opnieuw van-
wege een ernstige snelheidsovertreding van meer dan 30 km/u (of — op de auto-
snelweg — meer dan 40 km/u). Een kwart van de nieuwe gevallen betreft een niet-
verkeersmisdrijf. 
 
Rijden zonder rijbewijs/rijden zonder WA-verzekering 
De omvang van de recidive is het grootst na het rijden zonder rijbewijs of zonder 
geldige WA-verzekering. De recidive blijft niet beperkt tot het opnieuw rijden zonder 
rijbewijs of zonder WA-verzekering; ook andersoortige verkeersdelicten en com-
mune delicten maken een belangrijk deel uit van de totale recidive. De hoge speci-
fieke recidive onder rijders zonder rijbewijs of zonder WA-verzekering hangt ver-
moedelijk (deels) samen met de gerichte opsporing van deze delicten. 
 
Doorrijden na een ongeval 
Ook de omvang van de recidive onder doorrijders na een ongeval, is relatief groot. 
Ongeveer de helft van de nieuwe zaken zijn nieuwe, andersoortige verkeerszaken. 
Specifieke recidive — namelijk het opnieuw vervolgd worden wegens het doorrijden 
na een ongeval — komt nauwelijks voor. 
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Het vertonen van hinderlijk/gevaarlijk gedrag op de weg en het veroor-
zaken van dood/zwaar lichamelijk letsel door schuld 
Wat deze twee delicten onderscheidt van de overige delicten is de zeer lage speci-
fieke recidive. De kans dat iemand opnieuw vervolgd wordt wegens het vertonen 
van hinderlijk of gevaarlijk gedrag op de weg of het veroorzaken van een ongeval 
waarbij sprake is van dood of zwaar lichamelijk letsel door schuld, is erg klein. De 
recidive na deze delicten heeft meestal betrekking op andersoortige verkeersde-
licten of andere niet-verkeersmisdrijven. Het ligt voor de hand dat een kleine pak-
kans hierbij een belangrijke rol speelt. Het merendeel van de delicten blijft buiten 
het vizier van politie en justitie en komt niet in de registraties terecht. 
 
Bumperkleven  
De totale omvang van de recidive is hier relatief klein vergeleken met die in andere 
groepen verkeersdelinquenten. Wat verder opvalt is dat de recidive van bumper-
klevers voornamelijk bestaat uit andere verkeersdelicten, dus niet opnieuw bumper-
kleven. Hierbij moet worden opgemerkt dat de pakkans vermoedelijk erg klein is. 
Afgaand op de cijfers zijn bumperklevers verkeersdelinquenten die zich typisch 
schuldig maken aan verschillende vormen van verkeerscriminaliteit. 
 
Tot slot 
Deze studie geeft niet meer dan een globaal beeld van achtergrondkenmerken en de 
recidive van geregistreerde verkeersdelinquenten. Om de achtergronden van de re-
cidive, de processen die eraan ten grondslag liggen en de effectiviteit van de sanc-
ties die volgen op regelovertredend gedrag scherper in beeld te krijgen, is het van 
groot belang dat er meer specifieke informatie beschikbaar komt over de aard van 
de verkeersdelicten en de omstandigheden waaronder ze gepleegd worden. Er is 
aanvullend onderzoek nodig om verklaringen te vinden voor de hier gesignaleerde 
ontwikkelingen in de geregistreerde verkeerscriminaliteit.




