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Afkortingen 

AEF Andersson Elffers Felix 

bag bloedalcoholgehalte 

ASP Alcoholslotprogramma 

BVOM Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 

CJIB Centraal Justitieel Incassobureau 

CVOM Centrale Verwerking OM 

DVS Dienst Verkeer en Scheepvaart 

EMG Educatieve Maatregel Gedrag 

EU Europese Unie 

EER Europese Economische Ruimte 

HelmGRAS het niet dragen van een helm, het niet dragen van een gordel, 

roodlichtnegatie, rijden onder invloed van alcohol en 

snelheidsovertredingen 

IVW Inspectie Verkeer en Waterstaat 

JDS Justitieel Documentatiesysteem 

JustID Justitiële Informatiedienst 

LEMA Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer 

LPTV Landelijk Parket Team Verkeer 

MVC Monitor Verkeerscriminaliteit 

OBJD Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie 

obm ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen 

OM Openbaar Ministerie 

RDW Dienst Wegverkeer (afkorting afgeleid van de oorspronkelijke 

benaming Rijksdienst voor het Wegverkeer) 

REPRIS Recidiveprevalentie Informatiesysteem 

RVV Reglement verkeersregels en verkeerstekens 

RVV 1990 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 

WAHV Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 

SPSS Statistical Package for the Social Sciences 

SWOV Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 

VHT verkeershandhavingsteam 

WA wettelijke aansprakelijkheid 

WAM Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 

WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

WVW Wegenverkeerswet 

WVW 1994 Wegenverkeerswet 1994 
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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.
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1 Inleiding 

In 2020 wil de overheid het jaarlijkse aantal verkeersdoden hebben teruggebracht 

naar maximaal 500 en het aantal ernstig gewonden naar 10.600. De maatregelen 

die worden genomen om deze doelen te bereiken worden beschreven in het Actie-

programma Verkeersveiligheid 2011-2012 (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

2011). Twee groepen staan in dit programma centraal: veroorzakers van verkeers-

onveiligheid en kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en kinderen.  

Een deel van de verkeersonveiligheid in Nederland hangt samen met het gedrag van 

mensen die soms herhaaldelijk en hardnekkig verkeersovertredingen begaan (Gol-

denbeld & Twisk, 2009). Ook voor politie en justitie is verkeersveiligheid daarom 

een belangrijk thema. Het Landelijk Parket Team Verkeer (LPTV)2 van het Openbaar 

Ministerie (OM) ondersteunt de regionale verkeershandhavingsteams (VHT’s) van de 

politie. Het belangrijkste doel is het omlaag brengen van het aantal verkeersdelicten 

en -ongevallen. Het LPTV concentreert zich vooral op de delicten die in Nederland 

tot de meeste (dodelijke) ongevallen en ziekenhuisslachtoffers leiden. Dit zijn: het 

niet dragen van een helm of gordel, roodlichtnegatie, rijden onder invloed en snel-

heidsovertredingen. Samen worden deze delicten de ‘HelmGRAS’-feiten genoemd. 

Maatregelen gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid zijn steeds vaker 

wat men noemt ‘dadergericht’ (SWOV, 2005). De personen die verantwoordelijk zijn 

voor het ontstaan van onveilige situaties zijn bij het beleid sterker in de belangstel-

ling komen te staan. Het idee dat hieraan ten grondslag ligt is dat, net als bij crimi-

naliteit in het algemeen, een betrekkelijk groot deel van de verkeersonveiligheid kan 

worden teruggevoerd op het gedrag van een betrekkelijk klein deel van de totale 

populatie van overtreders van de verkeerswetgeving. Maar als deze veronderstelling 

juist is, is het niet voldoende de aard en omvang van verkeerscriminaliteit te leren 

kennen. Om het aantal verkeersovertredingen en -slachtoffers via een persoonsge-

richte aanpak te reduceren is het ook noodzakelijk de achtergronden van de daders 

te bestuderen en te weten hoe hun ‘strafrechtelijke carrières’ er uitzien. Het Weten-

schappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft daarom het plan 

opgevat een monitor te ontwikkelen met als doel periodiek te rapporteren over de 

(geregistreerde) verkeerscriminaliteit in Nederland en de mate waarin mensen zich 

bij herhaling schuldig maken aan het plegen van dergelijke delicten. De Monitor Ver-

keerscriminaliteit (MVC) beantwoordt niet alleen de vraag of verkeersdelinquenten 

nieuwe verkeersdelicten plegen, maar ook in hoeverre zij zich schuldig maken aan 

andere vormen van (commune) criminaliteit. Het antwoord op de vraag of verkeers-

delinquenten ‘specialisten’ zijn kan behulpzaam zijn bij het kiezen van de juiste 

interventiestrategieën.  

1.1 Eerder onderzoek 

Er is relatief weinig bekend over de aard en de omvang van de (geregistreerde) ver-

keerscriminaliteit in Nederland. Cijfers zijn vaak afkomstig uit ongevallenregistraties 

en hebben betrekking op het aantal verkeersslachtoffers. Studies waarin verkeers-

overtredingen centraal staan hebben daarentegen vaak betrekking op een beperkt 

                                                

 

 

 
2  Tot 2010 was dit het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM). 
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aantal specifieke verkeersdelicten of geven geen landelijk representatief beeld.  

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) publiceert jaarlijks de zogenoemde ‘Vei-

ligheidsbalans’ met betrekking tot het niveau van de vervoers- en waterveiligheid  

in Nederland (zie bijvoorbeeld IVW, 2010). Eén van de vragen die in het rapport 

worden behandeld, is: ‘Hoe veilig is het om deel te nemen aan het verkeer en het 

vervoer?’. Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van gegevens uit ongevallen-

registraties. Er wordt in dit rapport niet ingegaan op overtredingen in het verkeer.  

In de jaarlijkse publicatie ‘Kerncijfers verkeersveiligheid’ (zie bijvoorbeeld DVS, 

2010) worden naast cijfers over verkeersslachtoffers ook cijfers gepresenteerd over 

begane overtredingen, maar het betreft slechts een beperkt aantal delicten. In de 

‘Monitor Verkeersveiligheid’ die elk jaar door de Stichting Wetenschappelijk Onder-

zoek Verkeersveiligheid (SWOV) gepubliceerd wordt, wordt een beeld geschetst van 

de recente ontwikkelingen in de verkeersveiligheid (zie bijvoorbeeld Wijermars, 

Goldenbeld & Bos, 2010). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ongevallenregistra-

ties. Ook worden cijfers gepresenteerd met betrekking tot door de politie geregis-

treerde overtreders, maar wederom slechts voor een beperkt aantal delicten en 

gebaseerd op verschillende gegevensbronnen. Publicaties waarin specifieke delicten 

centraal staan zijn onder andere: het jaarlijks uitgevoerde onderzoek naar rijden 

onder invloed in Nederland (zie bijvoorbeeld DVS, 2011), de publicaties ‘Alcohol-

overtredingen en maatregelen’ (AEF, 2011) en ‘Rijden zonder geldig rijbewijs in 

Nederland’ (Vis, Goldenbeld & Van Bruggen, 2010). Toonaangevende publicaties 

met betrekking tot de door de politie en justitie geregistreerde criminaliteit brengen 

alleen verkeersmisdrijven (met name rijden onder invloed en doorrijden na een 

ongeval) in kaart (zie bijvoorbeeld Heer-de Lange & Kalidien, 2010; Van Nobelen & 

Van der Leest, 2010). De meeste verkeersdelicten zijn echter overtredingen. Via de 

website van de SWOV is het aantal door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) 

behandelde zaken naar aanleiding van snelheidsovertredingen
3
, parkeren/stilstaan 

en roodlichtnegatie op te vragen. Verder laat het LPTV sinds 1999 jaarlijks een 

zelfrapportageonderzoek uitvoeren onder een steekproef van automobilisten. Zie 

bijvoorbeeld ‘Effectmeting Regioplannen 2010’ (Intomart GfK, 2010). Het onderzoek 

geeft inzicht in het zelfgerapporteerde gedrag en de beleving van weggebruikers 

inzake de HelmGRAS-speerpunten. 

Het WODC publiceerde in 2004 voor het eerst op landelijk niveau over (de recidive 

onder) verkeersdelinquenten. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in 

het Cahier ‘Recidive onder verkeersdelinquenten. Een overzicht van hun strafrech-

telijke carrière’ (Blom & Wartna, 2004). Deze studie heeft betrekking op alle in het 

Justitieel Documentatiesysteem (JDS) geregistreerde verkeersmisdrijven en overtre-

dingen in Nederland in de periode 1997-2001. De onderhavige studie is een actua-

lisering van het WODC-onderzoek uit 2004 en tevens een uitbreiding daarvan.  

Een belangrijke toevoeging is dat in de huidige studie meer aandacht is voor (de 

recidive na) specifieke verkeersdelicten, zoals het rijden onder invloed, (ernstige) 

snelheidsovertredingen en het vertonen van hinderlijk of gevaarlijk gedrag op de 

weg. 

 

 

                                                

 

 

 
3  Het betreft alleen relatief lichte snelheidsovertredingen waarbij de toegestane maximumsnelheid is overschreden 

met ten hoogste 30 km/u c.q. ten hoogste 40 km/u op de autosnelweg. 
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1.2 Vraagstelling 

In dit rapport zal een beeld worden gegeven van de omvang van de geregistreerde 

verkeerscriminaliteit in Nederland, achtergrondkenmerken van verkeersdelinquenten 

en de recidive in deze groep. Het onderzoek is exploratief van aard en heeft betrek-

king op alle personen van wie in de periode 1997-20074 een of meer verkeersdelic-

ten werden afgedaan door (of namens) het OM of de rechter. Onder verkeersdelic-

ten verstaan we overtredingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), van 

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en van de Wet 

aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Verkeersovertredingen die 

onder de Wet Mulder (zie paragraaf 2.1) vallen blijven buiten beschouwing. Verder 

is het onderzoek niet beperkt tot alleen verkeersdelicten, maar heeft het ook be-

trekking op delicten die niet onder de verkeerswetgeving vallen, althans voor zover 

het misdrijven betreft (zie box 1 voor een nadere uitleg van deze begrippen).  

 

Box 1 Delict, misdrijf of overtreding 

Een misdrijf is een relatief zwaar strafbaar feit. Minder zware strafbare feiten 

worden aangeduid als overtreding. Op een misdrijf staat maximaal 30 jaar of 

levenslange gevangenisstraf. Op een overtreding staat maximaal één jaar en vier 

maanden hechtenisstraf. Daarnaast zijn pogingen tot overtreding niet strafbaar en 

worden overtredingen door de sector kanton van de rechtbank afgehandeld in plaats 

van door de sector straf. 

Wanneer in dit rapport wordt gesproken over overtredingen, dan worden alleen 

verkeersovertredingen bedoeld. Dat wil zeggen dat de overtreding betrekking heeft 

op het niet naleven van de WVW, de WVW 1994, het RVV, het RVV 1990 of de 

WAM. Overtredingen van andere wetten blijven dus buiten beschouwing. Met de 

term misdrijven bedoelen we misdrijven ongeacht de aard daarvan. Dus zowel 

verkeersmisdrijven als bijvoorbeeld commune misdrijven. Met term verkeersdelicten 

bedoelen we zowel verkeersovertredingen als verkeersmisdrijven. De term delicten 

is het meest omvattend en wordt gebruikt om verkeersovertredingen en misdrijven 

(ongeacht de aard daarvan) aan te duiden. 

 

In het onderzoek staan de volgende verkeersdelicten centraal:  

 rijden onder invloed; 

 rijden zonder rijbewijs; 

 het vertonen van hinderlijk/gevaarlijk gedrag op de weg; 

 doorrijden na een ongeval; 

 het veroorzaken van dood/zwaar lichamelijk letsel door schuld; 

 (ernstige) snelheidsovertredingen; 

 bumperkleven; en 

 onverzekerd rijden. 
Een deel van deze delicten kan als ‘gevaarzettend’ worden bestempeld en levert een 
directe bedreiging op van de verkeersveiligheid. Zo is in diverse studies aangetoond 
dat alcoholconsumptie een negatief effect heeft op het rijgedrag (zie bijvoorbeeld 

Steijvers, 1996). Naarmate er meer alcohol in het bloed aanwezig is, neemt de kans 

op een verkeersongeval toe, evenals de kans op ernstig fysiek letsel (SWOV, 
2009c). Hetzelfde geldt voor snelheid. Naarmate bestuurders harder rijden, neemt 

                                                

 

 

 
4  Deze mensen hebben we ten minste twee en een half jaar kunnen volgen om te kijken of ze in de periode na hun 

uitgangszaak recidiveerden of niet. Voor verkeersdelinquenten uit recentere jaren was dit (nog) niet mogelijk. 
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de kans om betrokken te raken bij een (ernstig) verkeersongeval, toe (SWOV, 
2009a). Ook het vertonen van hinderlijk/gevaarlijk gedrag en bumperkleven kunnen 
worden gezien als gevaarzettend en leveren een directe bedreiging van de verkeers-
veiligheid op. Andere te onderzoeken delicten bedreigen de verkeersveiligheid niet 

rechtstreeks, maar zijn daar wel degelijk aan gerelateerd. Zo laten Vis, Goldenbeld 
en Van Bruggen (2010) zien dat bestuurders zonder rijbewijs een hoger ongeval-
risico hebben dan bestuurders die wel over een geldig rijbewijs beschikken. Dit blijkt 
voor Nederland op basis van een kwantitatieve gegevensanalyse en voor onder 
meer Groot-Brittannië, Australië en de Verenigde Staten op basis van een litera-
tuurstudie. Het rijden zonder rijbewijs en wellicht ook het rijden zonder geldige WA-
verzekering zorgen dus niet direct voor onveilige situaties, maar zijn daar wel aan 

verbonden. Ook brengt het rijden zonder geldige WA-verzekering onnodige finan-
ciële risico’s voor slachtoffers met zich mee. 

 

Het onderzoek beoogt een antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen: 

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 ver-

keersdelinquenten? 

3 Wat is het beeld van de recidive onder verkeersdelinquenten? 

 

De eerste onderzoeksvraag heeft betrekking op de door politie en justitie geregis-

treerde verkeersdelicten. Aan de hand van de beschikbare brongegevens schetsen 

we de ontwikkelingen die zich in de periode 1997 tot en met 2007 hebben voorge-

daan. 

De tweede onderzoeksvraag betreft de achtergrondkenmerken van verkeersdelin-

quenten. In de gebruikte databron (zie paragraaf 2.1) zijn slechts enkele kenmerken 

opgenomen, dus het beeld is summier. We gaan in op de wijze waarop verkeersza-

ken werden afgedaan door justitie, we bespreken enkele persoonskenmerken van 

verkeersdelinquenten, namelijk de sekse, het geboorteland en de leeftijd en ten 

slotte wordt een beschrijving gegeven van het strafrechtelijk verleden van de ver-

keersdelinquenten. We gaan in op de leeftijd waarop men voor het eerst met justitie 

in aanraking kwam (de startleeftijd), het aantal eerdere strafzaken en de mate van 

specialisatie in deze groep. 

Bij de derde onderzoeksvraag draait het om eventuele recidive. In tegenstelling tot 

het aantal eerdere strafzaken (zie onderzoeksvraag 2) wordt bij het vaststellen van 

de recidive vooruit gekeken in de tijd. Per persoon wordt nagegaan of er zich na het 

uitgangsdelict, het oorspronkelijke verkeersdelict, nieuwe justitiecontacten hebben 

voorgedaan. Dit is de prevalentie van recidive. Daarnaast tekenen we op hoeveel 

nieuwe justitiecontacten verkeersdelinquenten in totaal hebben opgebouwd. Dit is 

de omvang van de recidive. Om de resultaten enigszins in perspectief te plaatsen 

worden verkeersdelinquenten waar mogelijk vergeleken met de populatie van 

overige (volwassen) daders in Nederland (de vergelijkingsgroep).  

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden wordt gebruik gemaakt van gegevens uit 

de Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD). Dit is een ge-

pseudonimiseerde database met informatie over (de strafzaken van) natuurlijke- en 

rechtspersonen die met justitie in aanraking zijn gekomen. Met het onderzoek wordt 

dus een beeld geschetst van de door justitie geregistreerde verkeerscriminaliteit.5 

                                                

 

 

 
5  Wanneer we in dit rapport spreken over verkeerscriminaliteit of verkeersdelinquenten bedoelen we de in de OBJD 

geregistreerde delicten of personen. 
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Het feitelijke aantal gepleegde verkeersdelicten en verkeersdelinquenten zal vele 

malen hoger zijn dan het aantal in de OBJD geregistreerde delicten en personen. 

Daar is een aantal redenen voor te geven. In de eerste plaats is het aantal geregis-

treerde verkeersdelicten en daarmee ook het aantal verkeersdelinquenten afhanke-

lijk van de handhavingscapaciteit van de politie. Deze is per definitie beperkt. Politie 

en OM werken door middel van ´speerpunten´aan de handhaving van het verkeers-

criminaliteitsbeleid. Via de inzet van flitspalen, trajectcontrolesystemen en andere 

technische hulpmiddelen kan de politie veel overtreders bekeuren. Maar ondanks  

de inzet van deze middelen zal een groot deel van de overtredingen onopgemerkt 

blijven. Dat geldt vooral voor de delicten die op een bepaald moment minder in de 

aandacht van het beleid staan. 

De omvang van de geregistreerde verkeerscriminaliteit wordt ook bepaald door  

de mate van opheldering. Er zijn verkeersdelicten waarvan aangifte is gedaan bij  

de politie, maar waarbij de identiteit van de verdachte onbekend blijft.  

Denk bijvoorbeeld aan het delict ‘doorrijden na een ongeval’. In veel gevallen zal dit 

delict onopgelost blijven en zal er geen registratie van zijn in de OBJD. Los daarvan 

komen niet alle opgeloste verkeersdelicten in aanmerking voor registratie in de 

OBJD (zie ook paragraaf 2.1). Alleen misdrijven en relatief ernstige verkeersover-

tredingen worden opgenomen. Al met al heeft dit rapport dus betrekking op een 

deel van de verkeerscriminaliteit in Nederland. Het gaat om de door de politie ge-

constateerde, opgehelderde en geregistreerde verkeerscriminaliteit en daarbinnen 

het relatief ernstige segment. De omvang van dit deel van de verkeerscriminaliteit 

wordt beïnvloed door de speerpunten in het handhavingsbeleid. 

1.3 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk wordt de methode van onderzoek beschreven. Uiteenge-

zet wordt welke gegevens en technieken gebruikt zijn voor het beantwoorden van 

de onderzoeksvragen. In hoofdstuk 3 wordt een beeld geschetst van de (ontwikke-

lingen in de) aard en de omvang van de geregistreerde verkeerscriminaliteit in Ne-

derland. Daarnaast wordt ingegaan op de strafrechtelijke afdoening van verkeers-

zaken en daderkenmerken van verkeersdelinquenten. In hoofdstuk 4 wordt inge-

gaan op de recidive. Dit doen we zowel voor de totale groep verkeersdelinquenten 

als voor een aantal specifieke dadergroepen. In hoofdstuk 5 sluiten we af met een 

samenvatting van de resultaten en enkele concluderende opmerkingen 
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2 Methode van onderzoek 

In dit hoofdstuk wordt een omschrijving van de gebruikte databron en de onder-

zoeksgroep gegeven en gaan we in op het begrip recidive en de analyses die uitge-

voerd zijn. De gehanteerde methode is conform de standaardwerkwijze die voor de 

WODC-Recidivemonitor ontwikkeld is. Voor meer informatie over de WODC-Recidi-

vemonitor zie Wartna, Blom & Tollenaar (2011a). 

2.1 Databron 

Gegevens voor het onderzoek komen uit de Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justi-

tiële Documentatie (OBJD). Deze database wordt ieder kwartaal gevuld met gege-

vens uit het JDS dat wordt beheerd door de Justitiële Informatiedienst (JustID) in 

Almelo. De OBJD is een gepseudonimiseerde database waarin naamsgegevens en 

dergelijke ontbreken en identificerende gegevens (bijvoorbeeld parketnummers) 

versleuteld zijn. De OBJD bevat actuele en historische strafrechtelijke informatie  

van natuurlijke- en rechtspersonen die op enigerlei wijze met justitie in aanraking 

zijn gekomen. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die in de zomer 

van 2010 opgevraagd zijn. Zoals eerder aangegeven, komen niet alle strafbare 

feiten voor registratie in aanmerking. Zeker als het gaat om verkeerscriminaliteit, 

blijft een belangrijk deel van de delicten buiten beschouwing. In 1989 is de Wet 

administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) ingevoerd, in  

de volksmond vaak de ‘Wet Mulder’ genoemd, naar de indiener van het wetsvoorstel 

voor de WAHV. Deze wet maakt het mogelijk lichte verkeersovertredingen zuiver 

administratiefrechtelijk af te handelen. Op die manier is een belangrijke verminde-

ring van de werklast van kantongerechten (thans: sectoren kanton van de rechtban-

ken) tot stand gebracht.  

Feiten die onder de WAHV vallen worden niet in de OBJD geregistreerd. Voor delic-

ten die niet onder het bereik van de WAHV vallen is in het Besluit justitiële gegevens 

bepaald dat alle misdrijven waarvan het proces-verbaal door het OM in behandeling 

is genomen, geregistreerd dienen te worden. Dit is ongeacht de wijze waarop een 

zaak uiteindelijk wordt afgedaan door het OM of de rechter. 

Overtredingen worden opgenomen op het moment dat het OM of de rechter een be-

slissing tot afdoening van de zaak heeft genomen, met uitzondering van de beslis-

sing tot het opleggen van een financiële sanctie van minder dan €100,- en de be-

slissing tot niet verdere vervolging van de zaak (sepot), tenzij daar voorwaarden 

aan verbonden zijn.6 

In afwijking hiervan dienen de volgende verkeersovertredingen — vanwege de ernst 

van de overtreding en in het belang van een goede strafrechtspleging — altijd ge-

registreerd te worden op het moment dat het proces-verbaal door het OM in behan-

deling is genomen: 

                                                

 

 

 
6  De verkeersovertredingen waarop dit van toepassing is, zijn: het rijden met een rijbewijs waarvan de geldigheid 

met meer dan één jaar verstreken is, het besturen van een motorrijtuig onder de 18 jaar, of onder een andere bij 

of krachtens de WVW 1994 vastgestelde minimumleeftijd, het vertonen van hinderlijk of gevaarlijk gedrag op de 

weg en bumperkleven bij snelheden van meer dan 80 km/u, waarbij de toegestane maximumsnelheid is over-

schreden met ten hoogste 30 km/u. 
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 art. 19, 20, onderdeel a, 21, onderdeel a en 62 juncto bord A1 of A3 van bijlage 

1, van het RVV 1990 bij overschrijding van de maximumsnelheid met meer dan 

30 km/u7 (bumperkleven en snelheidsovertredingen); 

 art. 30 en 34 WAM (onverzekerd rijden); 

 art. 107 lid 1 WVW 1994 (rijden zonder rijbewijs). 

2.2 Onderzoeksgroep 

De onderzoeksgroep bestaat uit alle natuurlijke personen van wie in de periode 

1997 tot en met 2007 ten minste één zaak wegens een verkeersdelict is afgedaan 

door (of namens) het OM of de rechter. Ook afdoeningen die (nog) niet onherroe-

pelijk zijn geworden, worden meegeteld. Onder verkeersdelicten wordt verstaan  

het niet naleven van één van de artikelen van de WVW 1994, het RVV 1990 of de 

WAM. Overtredingen van andere wet- en regelgeving die met verkeer te maken 

heeft, zoals de Wet wegvervoer goederen en de Regeling voertuigen blijven buiten 

beschouwing.8  

Cohort 1997 bestaat bijvoorbeeld uit alle personen van wie in 1997 één of meer za-

ken door (of namens) het OM of de rechter zijn afgedaan wegens een verkeersde-

lict.9 De onderzoeksgroep bestaat uit bijna 1,5 miljoen personen, oplopend van ruim 

150.000 personen met één of meer verkeerszaken in 1997 tot meer dan 215.000 in 

2007. Het betreft niet alleen automobilisten, maar ook andere weggebruikers, zoals 

fietsers en bromfietsers.10 

De vergelijkingsgroep van alle overige (volwassen) daders bestaat uit alle natuur-

lijke personen van wie in de periode 1997 tot en met 2007 ten minste één zaak is 

afgedaan door (of namens) het OM of de rechter. Per cohort zijn vervolgens de ver-

keersdelinquenten er uitgehaald. Cohort 1997 bestaat bijvoorbeeld uit alle volwas-

sen daders van wie in 1997 geen verkeersdelict werd afgedaan (maar eventueel wel 

in de jaren daarvoor of daarna), maar wel één of meer andersoortige delicten. De 

vergelijkingsgroep bestaat uit bijna 800.000 unieke personen, oplopend van ruim 

90.000 personen in 1997 tot bijna 110.000 in 2007. 

2.3 Operationalisering van recidive 

Recidive betekent letterlijk ‘in herhaling vallen’. Binnen de WODC-Recidivemonitor 

wordt recidive operationeel gedefinieerd als het voorkomen van een nieuwe regi-

stratie in de OBJD. We spreken daarom van een ‘nieuwe (straf)zaak’ of een ‘nieuw 

(justitie)contact’. Voordat de recidive wordt vastgesteld wordt voor iedere persoon 

een zogenoemde ‘uitgangszaak’ aangewezen, dat is de eerste strafzaak die men in 

het betreffende jaar had. De eventuele zaken die later dat jaar werden afgedaan 

tellen mee als recidivezaken, dat wil zeggen indien zij gepleegd zijn na de uitgangs-

                                                

 

 

 
7  Op de autosnelweg meer dan 40 km/u. 

8  Bijna driekwart van alle in de OBJD geregistreerde overtredingen van natuurlijke personen zijn overtredingen van 

de WVW 1994, het RVV 1990 of de WAM. 

9  Een delict dat in 1997 is afgedaan kan in een eerder jaar zijn gepleegd of ingeschreven bij het OM, de CVOM of 

het CJIB. 

10  Het type weggebruiker wordt niet geregistreerd in de OBJD. Het is daarom niet mogelijk om het aandeel van elk 

van de categorieën vast te stellen. 
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zaak. Als zij gepleegd zijn voor de uitgangszaak, dan worden zij toegerekend aan 

het ‘strafrechtelijke verleden’.  

Ruim 90% van de uitgangszaken van verkeersdelinquenten in 2007 bestaat uit één 

type verkeersdelict. In 10% van de gevallen kwamen in de uitgangszaak meerdere 

typen verkeersdelicten voor, veelal combinaties van rijden onder invloed met rijden 

zonder rijbewijs of met doorrijden na een ongeval (achtereenvolgens 30% en 16% 

van de combinaties). Ook de combinatie rijden zonder rijbewijs met onverzekerd 

rijden komt regelmatig voor (10% van de combinaties. 

Het startpunt voor het meten van de recidive is de datum waarop de uitgangszaak, 

werd ingeschreven bij het OM, de CVOM (Centrale Verwerking OM) of het CJIB. Het 

startpunt voor het meten van de recidive onder verkeersdelinquenten in cohort 

1997 is dus het moment dat de eerst afgedane verkeerszaak in 1997 werd inge-

schreven bij het OM, de CVOM of het CJIB. Het startpunt voor het meten van de 

recidive onder de overige daders in cohort 1997 is het moment dat de eerst afge-

dane zaak in 1997 (dit is per definitie geen verkeerszaak) werd ingeschreven et 

cetera.  

Bij het vaststellen van de recidive worden verschillende criteria gehanteerd. In dit 

onderzoek onderscheiden we algemene recidive, speciale recidive en specifieke 

recidive (zie tabel 1).11  

Er is sprake van ‘algemene recidive’ als iemand een nieuwe strafzaak heeft wegens 

een delict. Dit kan een verkeersmisdrijf zijn, zoals rijden onder invloed, maar ook 

een andersoortig misdrijf, zoals diefstal of mishandeling. Ook nieuwe (in de OBJD 

geregistreerde) verkeersovertredingen tellen mee. 

Doorgaans hanteren we binnen de WODC-Recidivemonitor een iets engere definitie 

van algemene recidive, waarbij alleen nieuwe misdrijven geteld worden en (ver-

keers)overtredingen buiten beschouwing blijven (Wartna e.a., 2010). Omdat een 

groot deel van de verkeersdelicten overtredingen zijn, wordt in deze studie afge-

weken van de standaard definitie en worden verkeersovertredingen ook in het on-

derzoek betrokken. 

Het volgende criterium dat we onderscheiden is de zogenoemde ‘speciale recidive’. 

Volgens dit criterium is sprake van recidive als iemand opnieuw wegens eenzelfde 

soort delict met justitie in aanraking komt. Voor verkeersdelinquenten zijn dit 

nieuwe verkeersdelicten. Andersoortige delicten, zoals vermogens- of geweldsde-

licten, worden niet geteld als speciale recidive. 

In de vergelijkingsgroep van volwassen daders heeft speciale recidive eveneens 

betrekking op nieuwe delicten van hetzelfde soort. Er is bijvoorbeeld sprake van 

speciale recidive als iemand die vervolgd is wegens een geweldsdelict opnieuw een 

geweldsdelict pleegt. Of als een vermogensdelinquent opnieuw wordt vervolgd voor 

het plegen van een vermogensdelict. De volgende delictcategorieën worden onder-

scheiden: geweldsmisdrijven, zedenmisdrijven, vermogensmisdrijven met geweld, 

vermogensmisdrijven zonder geweld, misdrijven in de categorie vernieling en open-

bare orde en gezag en drugsmisdrijven.  

Er is sprake van zogenoemde ‘specifieke recidive’ als iemand een nieuw justitiecon-

tact heeft naar aanleiding van eenzelfde delict als in de uitgangszaak. De specifieke 

                                                

 

 

 
11  Standaard worden binnen de WODC-Recidivemonitor ook de zogenoemde ‘ernstige’ en de ‘zeer ernstige’ recidive 

berekend. Volgens deze twee criteria worden alleen delicten met een wettelijke maximale strafdreiging van ach-

tereenvolgens 4 en 8 jaar of meer, geteld als recidivezaken. Ernstige en zeer ernstige recidive blijken onder ver-

keersdelinquenten echter weinig voor te komen. Omwille van de overzichtelijkheid worden deze twee recidive-

criteria niet beschreven in dit rapport.  
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recidive is voor verkeersdelinquenten vastgesteld voor de volgende delicten: rijden 

onder invloed, rijden zonder rijbewijs, het vertonen van hinderlijk/gevaarlijk gedrag 

op de weg, doorrijden na een ongeval, het veroorzaken van dood/zwaar lichamelijk 

letsel door schuld, (ernstige) snelheidsovertredingen, bumperkleven en onverzekerd 

rijden.12  

‘Rijden onder invloed’ betreft zowel het rijden onder invloed van alcohol als het 

rijden onder invloed van andere stoffen die de rijvaardigheid kunnen verminderen, 

zoals drugs of medicijnen. Ook het weigeren van medewerking aan een onderzoek 

wordt geteld als rijden onder invloed. Ook het ‘rijden zonder rijbewijs’ valt uiteen in 

verschillende gedragingen: rijden zonder dat een rijbewijs is afgegeven,rijden met 

een rijbewijs waarvan de geldigheidsduur met meer dan een jaar is verstreken en 

het besturen van een motorrijtuig onder de wettelijk vastgestelde minimumleeftijd. 

Ook het besturen na een ontzegging van de rijbevoegdheid of na een ongeldigver-

klaring, een invordering, een inhouding, of een schorsing of een inneming van het 

rijbewijs zijn ingedeeld in de categorie ‘rijden zonder rijbewijs’.  

‘Doorrijden na een ongeval’ kan zowel betrekking hebben op ongevallen waarbij 

sprake is van fysiek letsel als op ongevallen waarin alleen sprake is van materiële 

schade. Voorwaarde voor registratie in de OBJD is wel dat de veroorzaker van het 

ongeval bij de politie bekend is. (Parkeer)schades door een onbekende dader blijven 

bijvoorbeeld dus buiten beschouwing. Onder ‘onverzekerd rijden’ wordt zowel het 

niet-afsluiten van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) 

verstaan, als het daadwerkelijk rondrijden in een onverzekerd voertuig. Bijlage 2 

bevat een meer uitgebreide toelichting op de gehanteerde delictindeling en een 

overzicht van de precieze wetsartikelen. 

 

Tabel 1 Recidivecriteria 

Criterium Omschrijving 

Algemene recidive Nieuwe, geldige* justitiecontacten naar aanleiding van een misdrijf of een verkeersover-

treding, ongeacht de aard van de gepleegde delicten. 

Speciale recidive Nieuwe, geldige* justitiecontacten naar aanleiding van eenzelfde soort delict als in de uit-

gangszaak. 

Specifieke recidive Nieuwe, geldige* justitiecontacten naar aanleiding van eenzelfde delict als in de uitgangs-

zaak. 

* Zaken die zijn afgedaan door het OM (exclusief technische sepots13), zaken die zijn geëindigd in een schuldigver-

klaring door de rechter en zaken die nog niet onherroepelijk zijn afgedaan. 

2.4 Analyse 

Bij het beschrijven van de recidive worden twee facetten onderscheiden: de preva-

lentie en de omvang van de recidive.14  

                                                

 

 

 
12  Het betreft slechts een deel van de HelmGRAS-feiten, namelijk rijden onder invloed van alcohol en snelheids-

overtredingen. Het niet dragen van een helm of gordel en roodlichtnegatie worden niet in de OBJD geregistreerd 

(aangezien het Mulderfeiten zijn) en konden daarom niet meegenomen worden in dit onderzoek. 

13  Beslissing van het OM, waarbij het afziet van vervolging van een strafbaar feit omdat het van mening is dat ver-

volging niet tot een veroordeling zal leiden. 

14  Standaard wordt binnen de WODC-Recidivemonitor ook de frequentie van recidive berekend. De frequentie heeft 

betrekking op het gemiddelde aantal nieuwe justitiecontacten per recidivist. Omwille van de overzichtelijkheid en 
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De prevalentie van de recidive wordt uitgedrukt in termen van het (cumulatieve) 

percentage personen dat in de periode na de uitgangszaak een of meer nieuwe jus-

titiecontacten opgebouwd heeft. De percentages worden berekend met behulp van 

survivalanalyse. Met deze techniek kunnen we de prevalentie over de gehele obser-

vatieperiode in kaart brengen. Dus niet alleen na bijvoorbeeld 1 of 2 jaar, maar tot 

aan 10 jaar na de uitgangszaak. Het voordeel van survivalanalyse is dat met behulp 

van deze techniek rekening gehouden kan worden met verschillen in observatieter-

mijn. Omdat sommige verkeersdelinquenten in 1997 vervolgd werden en anderen 

bijvoorbeeld pas in 2007, is de observatietermijn niet voor iedereen hetzelfde.  

Sommige verkeersdelinquenten konden 10 jaar gevolgd worden, anderen slechts 

enkele jaren. Met behulp van survivalanalyse wordt voor deze verschillen gecorri-

geerd door bij de schatting van het percentage recidivisten alleen uit te gaan van  

de personen die op dat moment nog onder observatie zijn. Hierdoor wordt de be-

schikbare informatie optimaal benut. Een introductie van de techniek is te vinden in 

SPSS Advanced Statistics 17.0 (Spss Inc., 2006). 

Naast de prevalentie van recidive gaan we ook na hoeveel nieuwe justitiecontacten 

verkeersdelinquenten in totaal hebben opgebouwd binnen een bepaalde periode na 

de uitgangszaak. Dit noemen we de omvang van de recidive. De omvang van de 

recidive wordt beschreven in termen van het (cumulatieve) aantal nieuwe justitie-

contacten per 100 daders. 

2.5 REPRIS 

De recidivecijfers die in dit rapport besproken worden, zijn opgeslagen in REPRIS: 

het Recidiveprevalentie Informatiesysteem. REPRIS is een interactieve webapplicatie 

waarmee onderzoekers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden de statistieken 

kunnen selecteren die voor hen relevant zijn.15 REPRIS bevat ook recidivecijfers met 

betrekking tot andere facetten van recidive (bijvoorbeeld de recidivefrequentie) of 

andere observatietermijnen. Daarnaast zijn er meer uitsplitsingen naar achtergrond-

kenmerken mogelijk. Ook zijn in REPRIS recidivecijfers met betrekking tot andere 

onderzoeksgroepen waarnaar het WODC recidiveonderzoek verricht, te vinden.

                                                                                                                             

 

 

 

vanwege de grote overlap met de andere twee facetten wordt de frequentie van recidive niet beschreven in dit 

rapport. Cijfers met betrekking tot de recidivefrequentie zijn wel opgenomen in REPRIS (zie paragraaf 2.5). 

15 Zie http://www.wodc.nl/Recidivemonitor. 
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3 Geregistreerde verkeerscriminaliteit in Nederland 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de resultaten van het onderzoek. We beschrij-

ven de aard en de omvang van de in 2007 geregistreerde verkeerscriminaliteit in 

Nederland en er wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling die zich in de gere-

gistreerde verkeerscriminaliteit in de periode 1997-2007 heeft voorgedaan (para-

graaf 3.1). Daarnaast gaan we in op de wijze waarop strafzaken van verkeersde-

linquenten werden afgedaan (paragraaf 3.2) en op enkele daderkenmerken van ver-

keersdelinquenten (paragraaf 3.3). Om de resultaten in perspectief te plaatsen zet-

ten we verkeersdelinquenten af tegen de overige volwassen daders in de vergelij-

kingsgroep. 

3.1 Aard en omvang 

Figuur 1 geeft een beeld van de vaakst voorkomende verkeersdelicten in de jaren 

1997 tot en met 2007. In totaal vormen deze delicten 95% van het totale aantal in 

de OBJD geregistreerde afgedane verkeersdelicten. 

In totaal werden er in 2007 meer dan 250.000 verkeersdelicten afgedaan. Ernstige 

snelheidsovertredingen waarbij de maximumsnelheid met meer dan 30 km/u wordt 

overschreden (of — op de autosnelweg — met meer dan 40 km/u), komen veruit 

het vaakst voor (35%). Delicten die eveneens vaak voorkomen zijn onverzekerd 

rijden (23%), rijden onder invloed (19%) en het rijden zonder rijbewijs (13%).16 

Onverzekerd rijden heeft in de meeste gevallen betrekking op het als bezitter, hou-

der of kentekenhouder niet hebben van een verzekering voor een voertuig (bijna 

70%). Veel minder vaak wordt men vervolgd voor het daadwerkelijk rondrijden met 

                                                

 

 

 
16  AEF (2011) heeft eerder een schatting gemaakt van het jaarlijkse aantal alcoholovertredingen. Na het combi-

neren van data van het CJIB, de CVOM en de arrondissementsparketten kwam men uit op een totaal van ca. 34-

35.000 alcoholovertredingen per jaar. Dit aantal is lager dan door de politie wordt genoemd. Volgens de Politie-

statistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek registreerde de politie in 2009 53.596 gevallen van rijden 

onder invloed (De Heer, de Lange & Kalidien, 2010). In het onderhavige onderzoek, dat is gebaseerd op gege-

vens uit de OBJD, is het aantal ook hoger: 48.237 in 2007. Er is een aantal redenen voor de discrepantie met de 

de cijfers van AEF aan te geven:  

 De cijfers in het AEF-rapport hebben alleen betrekking op automobilisten, terwijl de onderhavige studie ook 

andere soorten weggebruikers betreft; 

 In deze WODC-studie wordt een iets bredere definitie van rijden onder invloed gehanteerd; ook het weigeren 

van medewerking aan een onderzoek (art. 163 WVW 1994) en het rijden onder invloed van andere stoffen 

dan alcohol (art. 8 lid 1 WVW 1994), worden meegenomen; 

 Het AEF-rapport heeft betrekking op de jaren 2009 en 2010, de onderhavige studie heeft betrekking op de 

periode tot en met 2007;  

 Er zijn signalen dat de intensiteit van de handhaving sinds 2008 afneemt. Dit heeft mogelijk geleid tot een 

afname van het aantal geregistreerde delicten; 

 In het AEF-rapport wordt uitgegaan van 725 combinatiezaken in 2009 (i.e. art. 8 WVW 1994 in combinatie 

met een ander (verkeers)delict) en 425 in 2010. Dit aantal lijkt te laag; in de OBJD konden in 2007 ruim 

4.000 combinatiezaken geteld worden. 

 De bovengenoemde redenen leveren echter geen uitputtende verklaring voor de geconstateerde verschillen op. 
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een onverzekerd voertuig. Het rijden zonder rijbewijs heeft in de meeste gevallen 

betrekking op de rijbewijsplicht (ruim 80%). Het rijden tijdens een ontzegging van 

de rijbevoegdheid of met een rijbewijs dat ongeldig verklaard, ingevorderd, inge-

houden, geschorst of ingenomen is, komt veel minder vaak voor. 

De kleinste categorieën zijn het vertonen van hinderlijk/gevaarlijk gedrag op de 

weg, bumperkleven, doorrijden na een ongeval en het veroorzaken van dood/zwaar 

lichamelijk letsel door schuld (alle vier minder dan 3%). In absolute cijfers zijn ook 

de vier laatstgenoemde categorieën substantieel, met een omvang van respectie-

velijk 7.182, 3.945, 6.121 en 746 delicten in 2007. 

In figuur 1 is ook te zien hoeveel delicten van een bepaald type er in andere jaren 

afgedaan werden. In de periode 1997-2007 is het totale aantal afgedane verkeers-

delicten (niet te zien in figuur 1) toegenomen met 43%. Maar sommige typen delic-

ten laten een sterkere toename zien dan andere. Voornamelijk het rijden zonder 

rijbewijs en het onverzekerd rijden is sterk toegenomen tussen 1997 en 2007 

(respectievelijk met 121% en 72%). Het aantal geregistreerde ernstige snelheids-

overtredingen is vanaf 2000 een flink stuk hoger dan in de periode daarvoor. Ook 

het aantal geregistreerde gevallen van hinderlijk/gevaarlijk gedrag op de weg, rij-

den onder invloed en bumperkleven is toegenomen tussen 1997 en 2007, zij het 

minder sterk (respectievelijk met 24%, 17% en 15%). Het doorrijden na een onge-

val en het veroorzaken van dood/zwaar lichamelijk letsel laten geen duidelijke trend 

zien in de periode 1997-2007. 

 

Figuur 1 In de OBJD geregistreerde verkeersdelicten in de periode 1997-

2007, naar type delict 
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Zie bijlage 3 tabel B1 voor de onderliggende cijfers. 
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3.2 Strafrechtelijke afdoening 

Figuur 2 geeft een beeld van de manier waarop verkeerszaken in 2007 werden af-

gedaan. Bij meer dan één strafzaak binnen dat jaar, is de eerste zaak als uitgangs-

punt gekozen. Als in een strafzaak een combinatie van sancties werd opgelegd, bij-

voorbeeld een taakstraf met een geldstraf, dan is de zaak ingedeeld bij de zwaarste 

sanctie, in dit geval de taakstraf. Zie bijlage 1 van de brochure ‘De WODC-Recidive-

monitor’ (Wartna, Blom & Tollenaar, 2011a) voor een verdere toelichting. Ruim 

negen op de tien uitgangszaken van verkeersdelinquenten in 2007 werden afgedaan 

met een financiële sanctie (zie figuur 2, bovenste balk). Voorbeelden van financiële 

sancties zijn: een transactie in de vorm van het betalen van een geldsom, een geld-

boete opgelegd door de rechter, een schadevergoeding te betalen aan het slacht-

offer en het doen van een storting in het ‘Waarborgfonds Motorverkeer’.  

 

Figuur 2 Uitgangszaken van verkeersdelinquenten en overige daders in 

2007, naar type delict en afdoening* 
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* In 10% van de uitgangszaken kwamen verschillende typen verkeersdelicten voor. In deze gevallen werd 

de zaak meegeteld in elk van de betreffende delictcategorieën.  

 

Zie bijlage 3 tabel B2 voor de onderliggende cijfers. 

 

Taakstraffen en vrijheidsstraffen worden voor verkeersdelicten bijna niet opgelegd 

(beide 2%). Onder overige volwassen daders — niet zijnde verkeersdelinquenten — 

ligt het percentage taak- en vrijheidsstraffen veel hoger: 22% van de zaken wordt 

afgedaan met een taakstraf in de vorm van een werk- en/of een leerstraf en 15% 

met een (on)voorwaardelijke vrijheidsstraf (zie de onderste balk in de figuur). In 

ongeveer 2% van de uitgangszaken van verkeersdelinquenten in 2007 werd geen 

straf of maatregel opgelegd. In plaats daarvan werd de zaak door het OM afgedaan 
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met een beleidssepot17 of eindigde in schuldigverklaring door de rechter zonder 

strafoplegging.18 Onder overige volwassen daders komt dit vaker voor. In figuur 2 is 

ook te zien wat voor sanctie verkeersdelinquenten in 2007 gekregen hebben voor 

specifieke typen delicten. Wat direct opvalt is dat het veroorzaken van dood/zwaar 

lichamelijk letsel door schuld in meer dan de helft van de gevallen afgedaan werd 

met een werkstraf. In de totale populatie van verkeersdelinquenten is het percen-

tage werkstraffen slechts 2%. De meeste vrijheidsstraffen worden opgelegd voor 

het rijden zonder rijbewijs: 5% van de sancties voor dit delict is een (deels) onvoor-

waardelijke vrijheidsstraf, 7% een voorwaardelijke. Ook voor het veroorzaken van 

dood/zwaar lichamelijk letsel door schuld wordt relatief vaak een vrijheidsstraf op-

gelegd. 7% van de gevallen wordt afgedaan met een vrijheidsstraf, waarvan de 

meeste (deels) onvoorwaardelijk. In de totale populatie van verkeersdelinquenten 

vormen (on)voorwaardelijke vrijheidsstraffen slechts 1% van de afdoeningen. Voor 

ernstige snelheidsovertredingen en bumperkleven worden nagenoeg geen taak- en 

vrijheidsstraffen opgelegd, maar wordt volstaan met een financiële sanctie. 

 

Rechters hebben in Nederland de mogelijkheid om als bijkomende straf een ontzeg-

ging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen (obm) op te leggen.19 

Nagegaan is hoe vaak de rechter deze bijkomende straf oplegt aan verkeersdelin-

quenten. In ruim een derde van de door de rechter in 2007 afgedane uitgangszaken 

van verkeersdelinquenten werd — naast een hoofdstraf — ook een obm opgelegd 

(N=27.141). Iets minder dan de helft daarvan was (deels) onvoorwaardelijk. De on-

voorwaardelijke ontzegging duurt gemiddeld iets meer dan een half jaar. 

Kijken we naar het soort delicten waarvoor een obm wordt opgelegd (figuur 3), dan 

blijkt dat voor het veroorzaken van dood of zwaar lichamelijk letsel door schuld in 

negen op de tien gevallen een obm wordt opgelegd. Voor het rijden onder invloed 

wordt in driekwart van de gevallen een obm opgelegd. Voor het rijden zonder rijbe-

wijs legt de rechter niet vaak een obm op (14%). Meestal gaat het dan om strafza-

ken waarin tevens een ander delict werd behandeld, zoals het rijden onder invloed 

of het vertonen van hinderlijk/gevaarlijk gedag op de weg. Ook voor het onverze-

kerd rijden wordt slechts in een klein deel van de gevallen (18%) een obm opge-

legd. Dit is een opvallend resultaat. Het strafvorderingsbeleid van het OM schrijft 

voor dat er een onvoorwaardelijke obm van vier maanden moet worden geëist voor 

dit delict indien er sprake is van recidive. Uit nadere analyse blijkt dat iets minder 

dan de helft van de personen van wie in 2007 een zaak werd afgedaan wegens on-

verzekerd rijden (42%) al eerder voor dit delict vervolgd werd. Men zou dus meer 

ontzeggingen verwachten. Onduidelijk is of bij dit delict wordt afgeweken van de 

richtlijn voor strafvordering, of dat de registratie op dit punt incompleet is. 

 

                                                

 

 

 
17  Beslissing van het OM, waarbij het afziet van vervolging van een strafbaar feit op grond van het algemeen 

belang. 

18 Zaken die eindigden in een technische sepot door het OM en zaken die zijn afgedaan door de rechter, maar niet 

leidden tot een schuldigverklaring, blijven in dit onderzoek buiten beschouwing (zie ook paragraaf 2.3). 
19  Sinds 1 februari 2009 mag ook het OM voor een aantal veelvoorkomende feiten een rijontzeging opleggen. De 

rijontzegging wordt in dat geval opgelegd bij strafbeschikking en bedraagt maximaal 6 maanden. 
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Figuur 3 Door de rechter afgedane uitgangszaken van verkeersdelin-

quenten in 2007, naar type delict en wel/geen obm opgelegd 
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3.3 Daderkenmerken 

In de periode 1997-2007 werden bijna 1,5 miljoen unieke personen in de OBJD ge-

registreerd in verband met het plegen van een (ernstig) verkeersdelict. In 1997 ging 

het om ruim 150.000 personen, oplopend tot meer dan 215.000 in 2007: bijna an-

derhalf keer zo veel. De vergelijkingsgroep van alle overige (volwassen) daders be-

treft bijna 800.000 personen: ruim 90.000 in 1997 oplopend tot bijna 110.000 in 

2007, een toename van 20%. Het aantal geregistreerde verkeersdelinquenten is dus 

sterker toegenomen dan het aantal overige volwassen daders in Nederland.  

3.3.1 Sekse 

Het merendeel van de ernstige, geregistreerde verkeerscriminaliteit in 2007 komt 

op het conto van mannen (84%). Het percentage mannelijke verkeersdelinquenten 

is iets hoger dan het percentage mannen in de vergelijkingsgroep van overige da-

ders (zie de bovenste en de onderste balk in figuur 4). De verhouding tussen het 

aandeel mannen en vrouwen is nauwelijks veranderd in de periode 1997-2007.  

In figuur 4 is het percentage mannelijke en vrouwelijke verkeersdelinquenten in 

2007 uitgesplitst naar het type delict van de uitgangszaak. Voor alle in de figuur on-

derscheiden delicten geldt dat zij in de meeste gevallen door een man gepleegd 

werden. Het aandeel vrouwen is het grootst onder doorrijders na een ongeval en 

degenen zonder geldige WA-verzekering. 
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Figuur 4 Verkeersdelinquenten en overige daders in 2007, naar type 

delict en sekse 
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Zie bijlage 3 tabel B3 voor de onderliggende cijfers. 

3.3.2 Geboorteland 

Verkeersdelinquenten zijn in verhouding iets vaker geboren in Nederland dan ove-

rige daders in de vergelijkingsgroep (81% tegenover 68%).20 De vier overige onder-

scheiden geboortelanden zijn ongeveer gelijk vertegenwoordigd onder verkeersde-

linquenten. Dit geldt voor de hele periode 1997-2007. Het bovenstaande betekent 

niet dat het aandeel geregistreerde verkeersdelinquenten onder personen geboren 

in Marokko, op de Nederlandse Antillen of Aruba21, in Turkije en Suriname gelijk is. 

In Nederland woonden op 1 januari 2007 veel minder mensen (van 18 jaar of ou-

der) die geboren zijn op de Nederlandse Antillen of op Aruba (N=89.402), dan dat 

er mensen woonden die geboren zijn in Marokko (N=204.224), Turkije (N=244.228) 

of Suriname (N=245.579). Relateren we het aantal verkeersdelinquenten in elk van 

deze groepen aan de omvang van de betreffende groep in Nederland dan blijkt dat 

mensen geboren op de Nederlandse Antillen of op Aruba gemiddeld een twee keer 

zo grote kans hebben om als verkeersdelinquent te boek te staan als mensen die 

geboren zijn in Marokko, Turkije of Suriname. Vergeleken met mensen die in Neder-

land geboren zijn is de kans voor Antillianen om als verkeersdelinquent te boek te 

staan 2,7 keer zo groot. Dit ligt in lijn met de bevindingen van Jennissen & Blom 

(2007). Zij constateerden dat Antillianen in verhouding veel vaker vanwege een 

                                                

 

 

 
20  In de OBJD wordt alleen het geboorteland van de dader zelf geregistreerd en niet dat van zijn/haar ouders. Het is 

daarom niet mogelijk om de etniciteit van de daders vast te stellen. De categorie ‘Nederland’ omvat dus alle da-

ders die in Nederland geboren zijn, ongeacht het geboorteland van hun ouders, dus ook de zogenoemde ‘tweede-

generatieallochtonen’. 

21  Op het moment dat het onderzoek plaatvond bestonden de Nederlandse Antillen uit vijf eilanden: Bonaire, Cura-

çao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten.  
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verkeersmisdrijf met de politie in aanraking komen dan andere herkomstgroepen. In 

figuur 5 is het percentage verkeersdelinquenten met verschillende geboortelanden 

te zien, uitgesplitst naar het type delict van de uitgangszaak in 2007. Kijken we 

naar specifieke delicten, dan valt op dat degenen die hebben gereden zonder rijbe-

wijs veel vaker in het buitenland geboren zijn dan degenen die één van de andere in 

de figuur onderscheiden delicten pleegden. Deze oververtegenwoordiging hangt 

waarschijnlijk samen met het feit dat een rijbewijs behaald in niet-EU/EER-landen 

na vestiging in Nederland nog maar 185 dagen ‘geldig’ is en alleen kan worden om-

gewisseld voor een Nederlands rijbewijs, indien het land van afgifte is vermeld in de 

Regeling omwisseling niet-Nederlandse rijbewijzen. Indien omwisseling niet mogelijk 

is, moet de betrokkene in Nederland opnieuw rijexamen doen om in het bezit te 

komen van een Nederlands rijbewijs. 

 

Figuur 5 Verkeersdelinquenten en overige daders in 2007, naar type 

delict en geboorteland 
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Zie bijlage 3 tabel B3 voor de onderliggende cijfers. 

3.3.3 Leeftijd 

Verkeersdelinquenten zijn vrijwel allemaal meerderjarig (96%). Om die reden be-

staat de vergelijkingsgroep alleen uit volwassen daders en blijven minderjarigen 

buiten beschouwing. De leeftijdsverdeling
22

 van verkeersdelinquenten en volwassen 

daders komt vrijwel overeen. In de periode 1997-2007 is hierin geen grote verande-

ring te zien. 

In figuur 6 is te zien of bepaalde typen delicten vaker gepleegd worden door relatief 

jonge of juist oude daders. Te zien is dat het rijden zonder rijbewijs vooral voorkomt 

onder minderjarige en jongvolwassen (18-24 jaar) daders. Ook het vertonen van 

                                                

 

 

 
22  Leeftijd op het moment dat de strafzaak werd ingeschreven bij het betreffende arrondissementsparket van het 

OM, de CVOM of het CJIB. 
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hinderlijk/gevaarlijk gedrag op de weg en het veroorzaken van dood/zwaar licha-

melijk letsel door schuld komen verhoudingsgewijs vaak voor onder jongvolwas-

senen. Wat verder opvalt, is dat het percentage 50-plussers onder doorrijders na 

een ongeval hoger is dan onder de andere onderscheiden delicten. In de overige 

leeftijdscategorieën zijn geen duidelijke uitschieters zichtbaar. 

 

Figuur 6 Verkeersdelinquenten en overige daders in 2007, naar type 

delict en leeftijd 
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Verkeersdelinquenten

Overige daders       

Zie bijlage 3 tabel B3 voor de onderliggende cijfers. 

3.3.4 Startleeftijd 

Voor verkeersdelinquenten en overige volwassen daders in 2007 is nagegaan op 

welke leeftijd zij voor het eerst met justitie in aanraking kwamen (figuur 7).23 Voor 

een deel van de personen was de uitgangszaak niet het eerste justitiecontact.  

Te zien is dat verkeersdelinquenten qua startleeftijd iets minder sterk vertegen-

woordigd zijn in de jongere leeftijdscategorieën en iets sterker in de oudere leef-

tijdscategorieën. Gemiddeld komen verkeersdelinquenten op hun 29ste voor het 

eerst met justitie in aanraking wegens een misdrijf of een verkeersovertreding. In 

de vergelijkingsgroep van overige volwassen daders is de gemiddelde startleeftijd 

ruim 27 jaar. Voor verkeersdelinquenten is deze in 2007 dus gemiddeld hoger dan 

voor de overige volwassen daders. In de periode 1997-2007 is hierin geen grote 

verandering te zien. 

 

                                                

 

 

 
23  Leeftijd op het moment dat de strafzaak in 1e aanleg werd ingeschreven bij het betreffende arrondissements-

parket van het OM, de CVOM of het CJIB. 
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Figuur 7 Verkeersdelinquenten en overige daders in 2007, naar leeftijd 

1e justitiecontact 
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12-17 jaar 18-24 jaar 25-29 jaar 30-39 jaar 40-49 jaar 50 jaar of ouder

Zie bijlage 3 tabel B4 voor de onderliggende cijfers. 

3.3.5 Aantal eerdere justitiecontacten 

In figuur 8 is te zien hoeveel eerdere justitiecontacten verkeersdelinquenten en vol-

wassen daders hadden voorafgaand aan hun uitgangszaak in 2007. Te zien is dat 

40% van de verkeersdelinquenten nog niet eerder met justitie in aanraking kwam 

wegens een misdrijf of een verkeersovertreding.  

Figuur 8 Verkeersdelinquenten en overige daders in 2007, naar aantal 

eerdere justitiecontacten 
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Geen eerdere zaken 1-2 eerdere zaken 3-4 eerdere zaken

5-10 eerdere zaken 11 of meer eerdere zaken

Zie bijlage 3 tabel B4 voor de onderliggende cijfers. 
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Het percentage ‘first offenders’ onder verkeersdelinquenten is ongeveer even hoog 

als het percentage first offenders onder overige volwassen daders (38%). Sinds het 

begin van deze eeuw is het aandeel first offenders onder verkeersdelinquenten aan 

het afnemen. Personen die met justitie in aanraking komen vanwege een verkeers-

delict zijn steeds vaker ‘bekenden van justitie’ (zie ook Wartna & Tollenaar, 2004). 

Nader onderzoek wijst uit dat dit voornamelijk geldt voor rijden zonder rijbewijs of 

zonder WA-verzekering. 

3.3.6 Specialisten of generalisten? 

Ten slotte de vraag of verkeersdelinquenten zich beperken tot één soort delict. Van 

alle verkeersdelinquenten die al eerder met justitie in aanraking kwamen, is nage-

gaan of zij eerder voor een verkeersdelict of een ander soort delict zijn vervolgd. 

Hetzelfde is gedaan voor de overige daders van wie in de periode 1997-2007 een 

strafzaak werd afgedaan. First offenders blijven hierbij dus buiten beschouwing. In 

figuur 9a is te zien dat het strafrechtelijk verleden van verkeersdelinquenten voor 

ongeveer de helft bestaat uit andersoortige zaken dan de uitgangszaak. Dat wil zeg-

gen dat niet een verkeersdelict, maar een andersoortig delict werd vervolgd. Ver-

keersdelinquenten blijken zich dus (ook) vaak schuldig te maken aan andere vor-

men van criminaliteit, zoals gewelds-, vermogens- en drugsdelicten. Voor de overige 

daders in de vergelijkingsgroep geldt dit nog sterker. 30% van hun uitgangszaken  

in 2007 betrof een vermogensdelict zonder geweld.24  

Figuur 9 Eerdere justitiecontacten van verkeersdelinquenten en overige 

daders in de periode 1997-2007, naar mate van specialisatie 
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24  Indien een uitgangszaak meerdere (typen) delicten betreft, is het delict waarvoor wettelijk de hoogste straf op-

gelegd kan worden, bepalend voor het type delict. 
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b Overige daders 
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Zie bijlage 3 tabel B4 voor de onderliggende cijfers. 

 

Ook geweldsdelicten (exclusief zedendelicten en vermogensdelicten met geweld) 

komen vaak voor (20%) alsook delicten in de categorie vernieling en openbare orde 

en gezag (15%). In figuur 9b is te zien welk deel van de zaken in het strafrechtelijk 

verleden van overige daders eenzelfde soort delict betrof als de uitgangszaak. 

Daarbij onderscheiden we: geweldsmisdrijven, zedenmisdrijven, vermogens-

misdrijven met geweld, vermogensmisdrijven zonder geweld, misdrijven in de 

categorie vernieling en openbare orde en gezag en drugsmisdrijven. Ongeveer 60-

70% van de eerdere justitiecontacten van daders in de vergelijkingsgroep heeft 

betrekking op een andersoortig delict dan in de uitgangszaak. Dit wijst erop dat 

verkeersdelinquenten zich verhoudingsgewijs vaker tot één soort delict beperken 

dan de overige daders in de vergelijkingsgroep. Met andere woorden: gemiddeld 

genomen zijn zij vaker ‘specialisten’ dan overige daders. 
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4 Recidive 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de strafrechtelijke recidive onder verkeersdelin-

quenten. Nagegaan wordt hoeveel procent van de daders binnen 2 jaar na inschrij-

ving van de uitgangszaak een nieuw delict pleegt en daarvoor met justitie in aanra-

king kwam (prevalentie). Ook wordt nagegaan hoe groot de totale omvang van de 

recidive is. Hierbij wordt gekeken naar alle nieuwe delicten die gepleegd zijn binnen 

twee jaar na inschrijving van de uitgangszaak.  

De recidive wordt beschreven aan de hand van drie verschillende criteria (zie para-

graaf 2.3): de algemene recidive (een nieuwe zaak wegens een misdrijf of verkeers-

overtreding), speciale recidive (een nieuwe zaak wegens eenzelfde soort delict) en 

specifieke recidive (een nieuwe zaak wegens eenzelfde delict).  

We bespreken eerst het recidivebeeld onder alle verkeersdelinquenten en gaan na 

hoe dit zich verhoudt tot het beeld in de vergelijkingsgroep van alle overige daders 

(paragraaf 4.1). Vervolgens bespreken we de recidive voor specifieke dadergroepen 

(paragraaf 4.2). Daarbij onderscheiden we de volgende delicten: rijden onder in-

vloed, rijden zonder rijbewijs, het vertonen van hinderlijk/gevaarlijk gedrag op de 

weg, doorrijden na een ongeval, het veroorzaken van dood/zwaar lichamelijk letsel 

door schuld, ernstige snelheidsovertredingen, bumperkleven en onverzekerd rijden. 

We willen nogmaals benadrukken dat het recidivebeeld gebaseerd is op dat deel van 

de delicten dat terechtkomt in de politie- en justitieregistraties. Indien iemand een 

nieuw delict heeft gepleegd, maar buiten het vizier van politie en justitie blijft, wordt 

deze persoon in dit onderzoek beschouwd als non-recidivist. Er immers geen aan-

wijzing dat hij of zij feitelijk heeft gerecidiveerd.  

4.1 Totale groep 

In figuur 10a is de prevalentie van recidive onder verkeersdelinquenten afgebeeld. 

Voor elk cohort is te zien hoeveel procent van de verkeersdelinquenten binnen twee 

jaar na de uitgangszaak een nieuw justitiecontact had wegens een misdrijf of een 

verkeersovertreding (algemene recidive). Ook is nagegaan welk percentage opnieuw 

wordt vervolgd vanwege een verkeersdelict (speciale recidive). In figuur 10b is te 

zien hoeveel procent van alle overige daders binnen 2 jaar na de uitgangszaak gere-

cidiveerd heeft. Tot eind jaren ’90 van de vorige eeuw was de 2-jarige recidive on-

der verkeersdelinquenten vrij stabiel. Dit geldt voor beide recidivecriteria. 

Vervolgens maakt de recidive tussen 2000 en 2002 een sprong. In de periode daar-

na stabiliseert deze weer. Van alle verkeersdelinquenten in 2007 komt bijna 30% 

binnen twee jaar opnieuw met justitie in aanraking. Bijna een kwart van de ver-

keersdelinquenten recidiveert in diezelfde periode wegens een verkeersdelict (23%). 

Ook van de overige daders in 2007 kwam bijna 30% binnen twee jaar opnieuw met 

justitie in aanraking wegens een misdrijf of een verkeersovertreding. Hoewel het 

niveau van de prevalentie van algemene recidive onder verkeersdelinquenten en 

overige daders in 2007 ongeveer gelijk is, laat de ontwikkeling in de jaren daarvoor 

voor een ander beeld zien. In de periode 1997-2002 neemt de recidiveprevalentie 

toe onder overige daders. In de jaren daarna is een afname te zien. In 2007 is de 2-

jarige recidiveprevalentie weer terug op het niveau 1997. Deze afname van de 

recidive onder overige daders zien we bij verkeersdelinquenten (nog) niet terug. 

Alleen in 2007 is de recidive iets gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. De 

komende jaren zal duidelijk moeten worden of deze daling doorzet. 
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Figuur 10 Prevalentie van 2-jarige recidive onder verkeersdelinquenten  

en overige daders in de periode 1997-2007, naar jaar van af-

doening van de uitgangszaak en recidivecriterium 
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Zie bijlage 3 tabel B5 voor de onderliggende cijfers. 

 

In figuur 11a is te zien hoeveel nieuwe justitiecontacten verkeersdelinquenten ge-

durende twee jaar na hun uitgangszaak opgebouwd hebben. Gegeven is het aantal 

nieuwe strafzaken per 100 verkeersdelinquenten. Dit noemen we de recidiveom-

vang. Er is een onderscheid gemaakt tussen algemene recidive en speciale recidive. 

De vlakken in de figuur zijn genest. Dat wil zeggen dat de algemene recidive alleen 

betrekking heeft op nieuwe zaken, anders dan verkeerszaken. 
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Twee jaar na hun uitgangszaak in 2007 hebben verkeersdelinquenten 59 nieuwe 

strafzaken per 100 daders op hun naam staan. Ruim twee derde daarvan zijn 

nieuwe verkeerszaken. Een aanzienlijk deel van de nieuwe justitiecontacten betreft 

dus verkeersdelicten. Figuur 11b heeft betrekking op de omvang van de recidive 

van overige volwassen daders. Speciale recidive heeft betrekking op nieuwe justi-

tiecontacten wegens hetzelfde soort delict als het uitgangsdelict25. Daarbij onder-

scheiden we: geweldsmisdrijven, zedenmisdrijven, vermogensmisdrijven met ge-

weld, vermogensmisdrijven zonder geweld, misdrijven in de categorie vernieling en 

openbare orde en gezag en drugsmisdrijven. 

De overige daders in de vergelijkingsgroep hebben binnen twee jaar na hun uit-

gangszaak in 2007 63 nieuwe justitiecontacten per 100 daders opgebouwd. Onge-

veer een derde van deze zaken zijn zaken van hetzelfde soort als de uitgangszaak. 

Verkeersdelinquenten beperken zich gemiddeld genomen dus vaker tot één soort 

delict (namelijk verkeersdelicten) dan overige daders, die vaker ook voor ander-

soortige delicten vervolgd worden. Wat verder opvalt is dat de totale omvang van 

de recidive onder overige daders vanaf 2003 een sterke afname laat zien. Dit ligt in 

lijn met de dalende recidiveprevalentie in deze groep. Bij verkeersdelinquenten is 

deze afname niet zichtbaar en is de omvang van de recidive vrij constant in de 

periode 1997-2007.  

 

                                                

 

 

 
25  Indien een uitgangszaak meerdere (typen) delicten betreft, is het delict waarvoor wettelijk de hoogste straf op-

gelegd kan worden, bepalend voor het type delict. 
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Figuur 11 Omvang van 2-jarige recidive onder verkeersdelinquenten en 

overige daders in de periode 1997-2007, naar jaar van afdoe-

ning van de uitgangszaak en recidivecriterium 
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Zie bijlage 3 tabel B6 voor de onderliggende cijfers. 
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4.2 Specifieke dadergroepen 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de recidive onder specifieke groepen verkeers-

delinquenten. Het blootleggen van recidivepatronen kan aanwijzingen opleveren 

voor het ontwerpen of bijstellen interventiestrategieën. We onderscheiden de vol-

gende uitgangsdelicten: rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs, het vertonen 

van hinderlijk/gevaarlijk gedrag op de weg, doorrijden na een ongeval, het veroor-

zaken van dood/zwaar lichamelijk letsel door schuld, ernstige snelheidsovertredin-

gen, bumperkleven en onverzekerd rijden. Voor elk van deze delicten gaan we na 

hoeveel nieuwe zaken men twee jaar na het uitgangsdelict heeft opgebouwd (reci-

diveomvang).26 In figuur 12 is voor elk van de delicten af te lezen hoeveel nieuwe 

zaken men totaal heeft opgebouwd (algemene recidive), hoeveel nieuwe verkeers-

zaken men heeft opgebouwd (speciale recidive) en hoeveel nieuwe justitiecontacten 

men heeft opgebouwd wegens precies hetzelfde delict als in de uitgangszaak (speci-

fieke recidive). Gegeven is het aantal nieuwe justitiecontacten per 100 daders bin-

nen twee jaar na het uitgangsdelict. De vlakken in de figuur zijn genest; samen 

geven ze het totale aantal nieuwe justitiecontacten na het betreffende delict. In 

figuur 12a is het aantal nieuwe justitiecontacten afgebeeld voor mensen die zijn 

vervolgd voor het rijden onder invloed. In de twee jaar volgend op het uitgangsde-

lict hebben zij — per 100 daders — ongeveer 60 nieuwe justitiecontacten opge-

bouwd. In ongeveer een derde van de gevallen is dat opnieuw het rijden onder in-

vloed. Ook andersoortige verkeersdelicten en andere niet-verkeersmisdrijven komen 

vaak voor (beide ongeveer een derde van de nieuwe zaken). De omvang van de 

strafrechtelijke recidive na een snelheidsovertreding is wat kleiner. Ongeveer 40 

nieuwe zaken per 100 daders binnen 2 jaar (figuur 12f). Waarin rijders onder in-

vloed en snelheidsovertreders op elkaar lijken is het relatief grote aandeel van de 

specifieke recidive. Een verhoudingsgewijs groot deel van de nieuwe justitiecontac-

ten betreft respectievelijk opnieuw rijden onder invloed of opnieuw (veel) te hard 

rijden (respectievelijk 28% en 40% in cohort 2007). Degenen die zijn vervolgd voor 

het rijden zonder rijbewijs of zonder een geldige WA-verzekering hebben twee jaar 

later de meeste nieuwe justitiecontacten opgebouwd (figuur 12b en 12h). Ook de 

specifieke recidive is het hoogst voor deze delicten: als mensen die hebben gereden 

zonder rijbewijs of zonder verzekering recidiveren, is dat vaak opnieuw vanwege 

hetzelfde delict als in de uitgangszaak (respectievelijk 38% en 47% in cohort 2007). 

Ook personen die vervolgd werden voor het doorrijden na een ongeval (figuur 12d) 

hebben binnen twee jaar na hun uitgangszaak relatief veel nieuwe strafzaken op 

hun conto vergeleken met de andere groepen. Per 100 daders werden in 2007 50 

nieuwe zaken geregistreerd. Slechts een heel klein deel daarvan betreft specifieke 

recidive. Kennelijk komt het niet vaak voor dat mensen binnen 2 jaar opnieuw een 

strafzaak hebben wegens het doorrijden na een ongeval. Wel plegen zij veel ander-

soortige (bij Justitie bekend geworden) verkeersdelicten en andere niet-verkeers-

misdrijven. Ook voor personen die een strafzaak hadden wegens het vertonen van 

hinderlijk /gevaarlijk gedrag op de weg (figuur 12c) is de specifieke recidive heel 

laag. Wel recidiveren zij regelmatig wegens andersoortige verkeersdelicten en niet-

verkeersmisdrijven. Het aantal nieuwe justitiecontacten na bumperkleven (figuur 

12g) en het veroorzaken van dood/zwaar lichamelijk letsel door schuld (figuur 12e) 

                                                

 

 

 
26  Omdat bij veel maatregelen gericht op verkeerscriminaliteit een termijn van 5 jaar wordt gehanteerd om te 

bepalen of iemand wel of geen recidivist is, wordt in tabel B10 in bijlage 3 tevens een overzicht gegeven van de 

prevalentie van de 5-jarige (specifieke) recidive na verschillende uitgangsdelicten. 
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is iets kleiner dan gemiddeld. De kans dat iemand opnieuw wordt vervolgd voor het 

hetzelfde delict, is erg klein en voor de laatste groep zelfs nihil. 

 

Figuur 12 Omvang van de 2-jarige recidive onder verkeersdelinquenten in 

de periode 1997-2007, naar jaar van afdoening van de uitgangs-

zaak en recidivecriterium 

a Rijden onder invloed (N=42.854) b Rijbewijs (N=24.430) 
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c Gedrag (N=6.650) d Doorrijden na ongeval (N=5.480) 
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e Dood/letsel door schuld (N=717) f Snelheid (N=80.843) 
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g Bumperkleven (N=3.655) h Onverzekerd rijden (N=46.660) 
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Noot: N heeft betrekking op het aantal uitgangszaken in 2007 wegens het betreffende delict. 

 

Zie bijlage 3 tabel B7, B8 en B9 voor de onderliggende cijfers. 
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5 Conclusies en discussie 

In dit Cahier zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de geregis-

treerde verkeerscriminaliteit in Nederland. Ingegaan is op ontwikkelingen in de aard 

en omvang van de geregistreerde verkeerscriminaliteit en de strafrechtelijke afdoe-

ning van verkeerszaken. Ook is een beeld geschetst van de daderkenmerken van 

verkeersdelinquenten en de strafrechtelijke recidive in deze groep. De cijfers zijn 

berekend volgens de methode van de WODC-Recidivemonitor, een project waarin op 

basis van justitiële documentatie gestandaardiseerde recidivemetingen verricht wor-

den onder uiteenlopende dadergroepen. De studie heeft betrekking op alle personen 

in Nederland die in de periode 1997 tot en met 2007 met justitie in aanraking kwa-

men vanwege het niet naleven van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) of de Wet aanspra-

kelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). De totale onderzoeksgroep bestond uit 

bijna 1,5 miljoen personen, variërend van ruim 150.000 verkeersdelinquenten in 

1997 tot meer dan 215.000 in 2007. Vermoedelijk is dit slechts een klein deel van 

de personen die in die periode een verkeersdelict pleegden. Veel delicten onttrekken 

zich aan het zicht van politie en justitie en komen niet in de registraties terecht. 

Bovendien worden alleen de relatief ernstige verkeersdelicten opgenomen in de 

justitiële documentatie. Zo blijven delicten die onder de Wet Mulder vallen, zoals 

lichte snelheidsovertredingen, buiten beschouwing. Deze studie heeft met andere 

woorden slechts betrekking op een deel van de verkeerscriminaliteit in Nederland. 

Dat sluit echter niet uit dat de uitkomsten aanknopingspunten kunnen bieden voor 

aanscherping van het beleid op het terrein van de verkeersveiligheid. We bespreken 

de belangrijkste bevindingen van het onderzoek. Daarna sluiten we af met enkele 

concluderende opmerkingen. 

5.1 Aard en omvang 

In 2007 werden meer dan 250.000 ernstige verkeersdelicten in de OBJD geregis-

treerd. De vaakst voorkomende delicten zijn: ernstige snelheidsovertredingen 

(35%), 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 toege-

nomen. Het aantal ernstige snelheidsovertredingen is vanaf 2000 een flink stuk 

hoger dan in de periode daarvoor. Vermoedelijk heeft de invoering van zogenoemde 

‘regioprojecten’ en de oprichting van speciale verkeershandhavingsteams hierin een 

belangrijke rol gespeeld. Een en ander leidde eind jaren ’90 van de vorige eeuw tot 

een substantiële intensivering van de handhaving (Poppeliers, Scheltes & Veld, 

2009). 

5.2 Strafrechtelijke afdoening en daderkenmerken 

 Vrijwel alle verkeersdelicten worden afgedaan met een geldstraf. 

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-
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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 on-

der verkeersdelinquenten iets groter dan in de vergelijkingsgroep van alle overige 

(volwassen) daders. Mensen geboren op de Nederlandse Antillen of op Aruba wor-

den twee keer zo vaak geregistreerd wegens een verkeersdelict als mensen die 

achtereenvolgens in Marokko, Turkije en Suriname geboren zijn en bijna drie keer 

zo vaak als mensen die in Nederland geboren zijn. Het rijden zonder rijbewijs 

komt relatief vaak voor bij mensen die in het buitenland geboren zijn. 

 Verkeersdelicten worden voornamelijk gepleegd door volwassenen, in tegenstel-

ing 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 als zij 29 jaar 

zijn tegenover 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 daders is het percen-

tage first offenders ongeveer even hoog. 

 Verkeersdelinquenten zijn wel steeds vaker ‘bekenden van Justitie’. Nader onder-

zoek 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 

een derde van de eerdere zaken van hetzelfde soort als de uitgangszaak. Dit wijst 

erop dat verkeersdelinquenten in verhouding relatief vaak ‘specialisten’ zijn, 

daders die zich tot één soort delict beperken. 

5.3 Recidive 

Totale groep 

 Bijna 30% van de verkeersdelinquenten in 2007 recidiveert binnen twee jaar na 

de uitgangszaak wegens een misdrijf of een verkeersovertreding. Hetzelfde geldt 

voor de overige 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 een nieuw ver-

keersdelict 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 in 2007 heeft elke groep van 100 

verkeersdelinquenten 59 nieuwe strafzaken wegens een misdrijf of een verkeers-

overtreding. Overige daders in de vergelijkingsgroep hebben gemiddeld iets meer 

nieuwe justitiecontacten, namelijk 63 nieuwe misdrijven of verkeersovertredingen 

per 100 daders in 2007. 

 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 dus dat ver-

keersovertreders zich sterker ‘specialiseren’. 
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Rijden onder invloed 

De recidive na rijden onder invloed betreft voor ongeveer een derde opnieuw rijden 

onder invloed, voor een derde andersoortige verkeersdelicten en voor een derde 

andere niet-verkeersmisdrijven. Een groot deel van de recidive na rijden onder in-

vloed heeft dus betrekking op andersoortige (verkeers)delicten.  

 

Snelheid 

De totale omvang van de recidive in deze groep is relatief klein vergeleken met ple-

gers 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. Een kwart van de nieuwe gevallen betreft 

een niet-verkeersmisdrijf. 

 

Rijden zonder rijbewijs/rijden zonder WA-verzekering 

De omvang van de recidive is het hoogst 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 misdrijven maken een belangrijk deel uit van de totale recidive (respectieve-

lijk 62% en 53% in cohort 2007). De hoge specifieke recidive onder rijders zonder 

rijbewijs of zonder WA-verzekering hangt vermoedelijk (deels) samen met de ge-

richte opsporing van deze delicten. De Dienst Wegverkeer (RDW) vergelijkt steek-

proefsgewijs kentekengegevens met verzekeringsgegevens. De meeste gevallen van 

onverzekerd rijden komen op deze manier aan het licht.27 Daarnaast wordt tijdens 

politiecontroles steeds vaker ANPR (Automatic Number Plate Recognition)28 ingezet, 

waarmee ook personen die rijden zonder rijbewijs of geldige WA-verzekering, 

opgespoord worden. 

 

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. 

 

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-

                                                

 

 

 
27  Op 1 juli 2011 is een wijziging van de WAHV in werking getreden die het mogelijk maakt om aan personen die 

geen geldige WA-verzekering hebben (terwijl ze daartoe op grond van de WAM wel verplicht zijn), een admini-

stratieve sanctie op te leggen (Stb. 2011, 170). Dit zal er vermoedelijk toe leiden dat de pakkans de 1 zal 

naderen. 

28  Met behulp van ANPR kunnen automatisch van alle passerende voertuigen, de kentekenplaten gelezen worden. 

Het systeem vergelijkt de kentekens direct met de inhoud van verschillende opsporingsbestanden van onder 

andere de politie, de RDW en de Belastingdienst. De kentekens kunnen voor verschillende zaken voorkomen: het 

voertuig is gestolen, nog openstaande boetes, onverzekerd rijden, rijden met een geschorst kenteken et cetera. 
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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 relatief klein vergeleken met de omvang van de 

recidive na andere typen verkeersdelicten. Wat verder opvalt, is dat de recidive van 

bumperklevers voornamelijk bestaat uit nieuwe verkeersdelicten, anders dan bum-

perkleven. Hierbij moet worden opgemerkt dat de pakkans voor bumperkleven ver-

moedelijk erg klein is. Bumperklevers zijn dus typische verkeersdelinquenten die 

zich schuldig maken aan verschillende vormen van verkeerscriminaliteit.  

5.4 Slot: aanbevelingen voor verder onderzoek 

Met behulp van de procedures die zijn ontwikkeld in het kader van de WODC-Recidi-

vemonitor is het betrekkelijk eenvoudig een landelijk overzicht te geven van de ver-

keerscriminaliteit. Het bronbestand van de Recidivemonitor — de OBJD — bevat 

echter alleen gegevens over relatief zware verkeersdelicten. Lichte snelheidsovertre-

dingen ontbreken bijvoorbeeld in het systeem. Bovendien is de achtergrondinfor-

matie die in de justitiële documentatie wordt bijgehouden vrij summier. Zo is ondui-

delijk onder welke omstandigheden een delict gepleegd werd (moment van de dag, 

type weg, et cetera), is de delictsomschrijving vrij grof (hoeveel iemand te hard 

heeft gereden of hoeveel alcohol iemand gedronken heeft wordt niet bijgehouden) 

en zijn van de daders zelf alleen hun sekse, geboorteland en leeftijd bekend. Deze 

studie geeft dus niet meer dan een globaal beeld van de achtergrondkenmerken van 

verkeersdelinquenten en de samenhang daarvan met de recidive in deze groep. Om 

een beter beeld te krijgen van de achtergronden van de recidive, de processen die 

eraan ten grondslag liggen, maar ook van de effectiviteit van de sancties die volgen 

op regelovertredend gedrag in het verkeer, is het van groot belang dat er meer 

gedetailleerde informatie beschikbaar komt, zodat er aanvullend onderzoek kan 

worden gedaan naar factoren die een mogelijke verklaring kunnen bieden voor de 

hier gesignaleerde ontwikkelingen in de geregistreerde verkeerscriminaliteit. Het 

WODC gaat de mogelijkheden na om het onderzoeksbestand uit te breiden met 

achtergrondgegevens van verkeersovertreders en –overtredingen. Daarnaast heeft 

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het WODC gevraagd de recidive na een 

drietal interventies te monitoren, namelijk de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol 

en verkeer (LEMA), de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) en het eind 

2011 in te voeren Alcoholslotprogramma (ASP). In het voorjaar van 2012 verschijnt 

een eerste publicatie met betrekking tot dit onderwerp. Dan zijn de uitkomsten van 

de voormeting bekend.  
Ontwikkelingen in de geregistreerde verkeerscriminaliteit zijn afhankelijk van een 

aantal factoren. Om een verklaring te kunnen vinden voor de uitkomsten van het 

onderhavige onderzoek zullen deze eerst in kaart moeten worden gebracht. Zo 

wordt de omvang van de verkeerscriminaliteit op verschillende manieren beïnvloed 

door handhavingsfactoren. Naarmate de intensiteit van de handhaving toeneemt, 

zal de afschrikwekkende werking groter zijn. Dit leidt tot een afname in het werke-

lijke aantal gepleegde delicten (zie bijvoorbeeld SWOV, 2009b). Tegelijkertijd leidt 

meer opsporing (zoals de inzet van trajectcontrolesystemen) of het verschuiven van 

prioriteiten (zoals het verleggen van de aandacht naar ‘HelmGRAS-speerpunten’) tot 

een toename van de (delictspecifieke) pakkans. Hierdoor zal juist een groter deel 

van de feitelijke gepleegde delicten in de registraties terechtkomen. Het aantal ge-

registreerde delicten neemt dan toe, zelfs als het werkelijke aantal delicten niet zou 

zijn veranderd. Een tweede soort factor dat een licht zou kunnen werpen op de 
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uitkomsten van dit onderzoek, is ‘mobiliteit‘. Hiermee wordt bedoeld het aantal ver-

plaatsingen en de afgelegde afstand op de openbare weg. Onderzoek van de SWOV 

laat zien dat de mobiliteit in Nederland sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw een 

stijgende trend vertoont (SWOV, 2010). Bij toenemende mobiliteit worden steeds 

meer mensen blootgesteld aan het risico om verkeersovertredingen te begaan en 

valt dus te verwachten dat het aantal geregistreerde verkeersover-treders en –over-

tredingen stijgt. Ook wetgeving kan van invloed zijn op de ontwik-keling van de 

geregistreerde verkeerscriminaliteit, bijvoorbeeld als bepaalde gedragingen in het 

verkeer vanaf een bepaald moment strafbaar worden gesteld, zoals bijvoorbeeld het 

niet-handsfree bellen. 

Om meer inzicht te krijgen in de achtergronden zal het WODC met vervolgonder-

zoek nagaan welke factoren en indicatoren getalsmatig gerelateerd zijn aan ontwik-

kelingen in de aard en de omvang van de geregistreerde verkeerscriminaliteit in 

Nederland. Via een verdiepingsstudie kan worden vastgesteld hoe deze factoren 

samenhangen met de hier gesignaleerde trends.
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Summary 

Reason 

Traffic safety is an important theme for the police and the judicial authorities. In the 

area of traffic safety, the measures taken are often offender-focused. It is assumed 

that a small number of offenders of traffic regulations are responsible for a large 

part of the total number of traffic offences committed. In order to realise a personal-

ised approach, it is important to have knowledge of the backgrounds and ‘criminal 

careers’ of the traffic offenders. The Research and Documentation Centre (WODC)  

of the Ministry of Security and Justice developed the Traffic Crime Monitor for this 

purpose. This Monitor can be used for studies into the overall scope of traffic crime 

in the Netherlands and into the backgrounds and recidivism of traffic offenders. 

 

This report endeavours to answer the following questions: 

1 Which developments occurred in the nature and scope of registered traffic crime 

in the preceding years? 

2 What are the background characteristics of various subgroups of traffic offenders? 

3 What is the recidivism rate among traffic offenders? 

 

Method 

The study provides figures of registered traffic crime and is conducted by applying 

the methodology of the Dutch Recidivism Monitor (Wartna, Blom & Tollenaar, 

2011b). The data were retrieved from the Research and Policy Database for Criminal 

Records, which is a pseudonymised version of the Criminal Records System. The use 

of the Research and Policy Database for Criminal Records implies that the overview 

provided only concerns registered crime. This is presumably only a small part of the 

actual number of criminal offences. Offences that remain unnoticed by the police are 

not recorded in the registers. In addition, only the relatively serious traffic offences 

are recorded in the Criminal Records Register. Offences that fall under the Traffic 

Regulations (Administrative Enforcement) Act, such as minor speeding offences, 

were, for instance, not taken into consideration. 

This study relates to all persons in the Netherlands who came into contact with the 

law in the period of 1997 up to and including 2007 for violating the Road Traffic Act 

1994, the Road Traffic and Traffic Signals Regulations 1990, or the Civil Liability 

Insurance (Motor Vehicles) Act. The total population studied consisted of nearly 1.5 

million persons, varying from well over 150,000 traffic offenders in 1997 to well 

over 215,000 traffic offenders in 2007. In order to emphasise the figures relating to 

the traffic offenders a bit more, the researchers also used a reference group. This 

reference group consisted of all adult offenders who had been guilty of other of-

fences than traffic offences in the relevant year. In the years before and after the 

relevant year, they may also have been involved in traffic cases. The reference 

group of other offenders consisted of nearly 800,000 persons, from well over 90,000 

persons involved in one or more cases (not being traffic cases) in 1997 to nearly 

110,000 in 2007. 

 

Nature and Scope of the Registered Traffic Crime 

In 2007, more than 250,000 serious traffic offences were registered in the Research 

and Policy Database for Criminal Records. The offences committed most frequently 

were serious speeding offences (35%), driving without valid third-party insurance 

(23%), and driving under the influence (19%). In the period of 1997-2007, the 

number of traffic offences that were settled increased by 43%. In particular, driving 
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without a driving licence and driving without insurance increased significantly. From 

2000 onwards, the number of serious speeding offences was considerably higher 

than in the preceding period. This increase was presumably largely due to the 

introduction of regional projects and Special Traffic Enforcement Teams — and the 

related intensification of the enforcement — at the end of the nineties of the pre-

vious century.  

 

Settlement by a Criminal Court and Offender Characteristics 

• Nearly all traffic offences were settled by means of a financial sanction. The court 

hardly ever imposes unconditional prison sentences on traffic offenders. In the 

cases where a court did impose a prison sentence on traffic offenders, this was 

usually for causing death/serious bodily harm as a result of negligence, or for 

repeated driving without licence. What is furthermore notable is that in more than 

half of the cases of death/serious bodily harm, the offences were settled by 

means of a community punishment order. 

• Most traffic offenders were men (84%). Among the traffic offenders, the propor-

tion of men is slightly larger than in the reference group of other offenders (a-

dults and minors). People born in the Netherlands Antilles or Aruba were regis-

tered twice as often for traffic offences as people who were born in Morocco, 

Turkey, and Surinam and nearly three times as often as people who were born  

in the Netherlands. Driving without a licence occurred relatively often among 

people who were born in foreign countries. 

• Contrary to serious offences under ordinary law, for which minors were, in partic-

ular, responsible, the majority of the traffic offences were committed by adults. 

Driving without a driving licence, displaying objectionable or dangerous behav-

iour, and causing death/serious bodily harm as a result of negligence occurred 

relatively often among young adults; proportionally, hit and run occurred more 

often among people over 50 years of age.  

• Compared to the other offenders, traffic offenders in 2007 are relatively old when 

they come into contact with the law for the first time: on average when they are 

29 years of age compared to 27 years of age in the reference group.  

• With respect to the traffic offenders registered in 2007, 40% came into contact 

with the law for the first time in that year. In the reference group of other offend-

ers (adults and minors), the percentage of first offenders was, approximately, 

just as high. 

• Offenders of traffic offences were, increasing more often, persons who were al-

ready ‘known to the police’. Further research revealed that this applied, in partic-

ular, to driving without a driving licence or without third-party insurance. The in-

crease in the proportion of recidivists may relate to the intensified and targeted 

investigation of such offences. 

• Approximately half of the previous contacts that traffic offenders had with the law 

were traffic cases as well. In the reference group of other offenders, only a third 

of the cases were the same as the baseline case. Traffic offenders were relatively 

often ‘specialists’, offenders who limit themselves to one type of offence. 

 

Recidivism 

 

Total group 

 In 2007, nearly 30% of the traffic offenders repeated a traffic offence within two 

years after the baseline case. The same applied, however, to the other offenders 

in the reference group. 
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 In 2007, offence-specific recidivism among traffic offenders was 23%. This means 

that nearly a quarter of the traffic offenders were responsible for committing a 

new traffic offence within two years.  

 Among the other offenders, the recidivism rate fell in the last part of the research 

period. This reduction was not found — at least not yet — in respect of the traffic 

offenders. 

 Within two years from the baseline case, for each group of 100 traffic offenders 

there were 54 new criminal cases for serious offences or minor traffic offences. 

The recidivism rate among the other offenders in the reference group was slightly 

higher, namely 63 new serious offences or minor traffic offences for each group of 

100 offenders. 

 In well over two thirds of the offenders who came in contact with the law for the 

first time, the offence committed concerned a traffic offence as well. In the refer-

ence group of other offenders, the proportion of new contacts within two years 

from the baseline case for the same type of offence as the baseline case was 

approximately one third. This also shows that traffic offenders ‘specialised’ to an 

increasing extent. 

 

Driving under the influence 

Recidivism after driving under the influence concerned, in approximately one third  

of the cases, once again a case of driving under the influence, in one third of the 

cases it concerned other types of traffic offences, and in one third of the cases it 

concerned other serious offences that were not traffic-related. A large portion of the 

cases of recidivism after driving under the influence was consequently related to 

other offences, traffic-related or otherwise.  

 

Speeding 

The scope of recidivism in this group is relatively small compared to the offenders  

of other types of traffic offences. If speeding offenders came into contact with the 

law again, this was, in approximately 40% of the cases, once again for a serious 

speeding offence. A quarter of the new cases concerned serious offences that were 

not traffic-related. 

 

Driving without a driving licence/ driving without third-party insurance 

The scope of recidivism is largest after driving without a driving licence or without 

valid third-party insurance. The recidivism does not remain limited to repeating the 

offence of driving without a driving licence or without third-party insurance again; 

other types of traffic offences and offences under ordinary law as well constituted  

a considerable part of the overall scope of recidivism. The high specific recidivism 

rate among drivers without a driving licence or without third-party insurance is 

presumably partly — or fully — connected with the targeted investigation of these 

offences. 

 

Hit and run 

The recidivism rate among those people who failed to stop after an accident is rel-

atively high. Approximately half of the cases are new, other types of traffic cases. 

Offence-specific recidivism — i.e. being prosecuted for hit and run again — hardly 

ever occurred. 

 

Displaying objectionable/dangerous behaviour on the road, and causing 

death/serious bodily harm as a result of negligence 

The aspect that distinguishes these two types of offences from the other offences  

is the very low offence-specific recidivism rate. The likelihood of somebody being 
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prosecuted for displaying objectionable or dangerous behaviour on the road or 

causing death or serious bodily harm as a result of negligence is very small. 

Recidivism after these offences usually relates to other types of minor or serious 

traffic offences. It is obvious that a small chance of being caught plays a significant 

role in this respect. The majority of offences remains unnoticed to the police and the 

judicial authorities and is not registered in any database. 

 

Tailgating  

Compared to the overall scope of recidivism after other types of traffic offences, the 

overall scope of recidivism for tailgating is relatively small. Another notable fact is 

that recidivism by tailgaters consists, in particular, of new traffic offences, different 

from tailgating. It should be noted in this respect that the chance of being caught 

for tailgating is presumably very small. Tailgaters are typical traffic offenders who 

are guilty of all types of traffic crime. 

 

In Conclusion 

This study provides only an overall picture of the backgrounds and recidivism rates 

among registered traffic offenders. In order to get a clearer picture of the back-

grounds of recidivism, the underlying processes, but also of the effectiveness of the 

sanctions imposed for delinquent behaviour in traffic, it is highly essential that more 

information is made available. About minor traffic offences, about the exact nature 

of the offences and the circumstances in which they are committed. Also, additional 

research is necessary into factors that may provide an explanation for the observed 

trends in the registered traffic crime.



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2011-6 | 51 

Literatuur 

AEF (2011). Alcoholovertredingen en maatregelen: Ontwikkeling van een prognose 

voor de instroom in alcoholmaatregelen CBR. Utrecht: Andersson Elffers Felix. 

Blom, M., & Wartna, B.S.J. (2004). Recidive onder verkeersdelinquenten: Een over-

zicht van hun strafrechtelijke carrière. Den Haag: WODC. Cahier 2004-4. 

DVS (2011). Rijden onder invloed in Nederland in 1999-2008: Ontwikkeling van het 

alcoholgebruik van automobilisten in weekendnachten. Delft: Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en 

Scheepvaart. 

DVS (2010). Kerncijfers verkeersveiligheid: Uitgave 2010. Delft: Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en 

Scheepvaart. 

Goldenbeld, Ch., & Twisk, D.A.M. (2009). Verkeersovertredingen, veelplegers en 

verkeersonveiligheid: Kennis uit bestaand onderzoek. Leidschendam: Stichting 

Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. R-2009-7. 

Heer-Lange, N.E. de, & Kalidien, S.N. (red.) (2010). Criminaliteit en rechtshand-

having 2008: Ontwikkelingen en samenhangen. Den Haag: Boom Juridische 

uitgevers. Onderzoek en beleid 279. 

IVW (2010). Veiligheidsbalans 2009. Den Haag: Inspectie Verkeer en Waterstaat. 

Intomart GfK (2010). Effectmeting Regioplannen 2010: Landelijke rapportage; Een 

internet-onderzoek in opdracht van het Landelijk Parket Team Verkeer van het 

Openbaar Ministerie. Hilversum: Intomart GfK/Deventer: Goudappel Coffeng. 

Jennissen, R.P.W., & Blom, M. (2007). Allochtone en autochtone verdachten van 

verschillende delicttypen nader bekeken. Den Haag: WODC. Cahier 2007-4.  

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2011). Actieprogramma Verkeersveiligheid 

2011-2012. Den Haag: Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Nobelen D. van, & Leest, W. van der (2010). Landelijk Verdachtenbeeld 2009: Een 

analyse van verdachten op basis van gegevens uit HKS. Rotterdam: Thieme 

MediaCenter. 

Poppeliers, R., Scheltes, R. & Veld, N. in ‘t (2009). Effectmeting regioplannen 

(perceptieonderzoek); Landelijke rapportage 2008. Rijswijk: NEA. 

SPSS Inc. (2006). SPSS Advanced Statistics 17.0. Geraadpleegd op 15 juli 2011: 

www.support.spss.com/ProductsExt/SPSS/ESD/17/Download/User%20Manuals/E

nglish/SPSS%20Advanced%20Statistics%2017.0.pdf. 

Steyvers, F.J.J.M. & Brookhuis, K.A. (1996). Effecten van lichaamsvreemde stoffen 

op het rijgedrag; Een literatuuroverzicht. Haren: Verkeerskundig Studiecentrum, 

Rijksuniversiteit Groningen. 

SWOV (2005). Door met Duurzaam Veilig. Leidschendam: Stichting Wetenschap-

pelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. 

SWOV (2009a) De relatie tussen snelheid en ongevallen. Leidschendam: Stichting 

Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. SWOV-Factsheet. 

SWOV (2009b). De werking en effecten van snelheidscamera’s. Leidschendam: 

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. SWOV-Factsheet. 

SWOV (2009c). Rijden onder invloed van alcohol. Leidschendam: Stichting 

Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. SWOV-Factsheet. 

SWOV (2010). Mobiliteit op de Nederlandse wegen. Leidschendam: Stichting Weten-

schappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. SWOV-Factsheet. 

Vis, M.A., Goldenbeld, Ch., & Bruggen, B. van (2010). Rijden zonder geldig rijbewijs 

in Nederland: Schatting van omvang en verkeersveiligheidseffecten in de periode 



52 | Cahier 2011-6 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

2003-2008. Leidschendam: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveilig-

heid. R-2010-13. 

Wartna, B.S.J., & Tollenaar, N. (2004). Bekenden van Justitie: Een verkennend 

onderzoek naar de 'veelplegers' in de populatie van vervolgde daders. Den Haag: 

Boom Juridische uitgevers. Onderzoek en beleid 216.  

Wartna, B.S.J., Blom, M., & Tollenaar, N. (2011a). De WODC-Recidivemonitor. Den 

Haag: WODC. Memorandum 2011-3. 

Wartna, B.S.J., Blom, M., & Tollenaar, N. (2011b). The Dutch Recidivism Monitor. 

The Hague: WODC. Memorandum 2011-3a. 

Wartna, B.S.J., Tollenaar, N., Blom, M., Alma, S.M., Essers, A.A.M., & Bregman, I.M. 

(2010). Recidivebericht 1997-2007: Ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive 

van Nederlandse justitiabelen. Den Haag: WODC. Factsheet 2010-6. 

Weijermars, W.A.M., Goldenbeld, Ch., & Bos, N.M. (2010). Monitor Verkeersveilig-

heid 2010: Ontwikkeling in slachtoffers, risico, beleid en gedrag in 2009. 

Leidschendam: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. R-

2010-16.



 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2011-6 | 53 

Bijlage 1 Begeleidingscommissie 

Voorzitter 

Dhr. prof. dr. J. Commandeur SWOV en Vrije Universiteit Amsterdam 

 

Leden 

Dhr. R. van Beekum Divisie Vorderingen, Centraal Bureau Rijvaardig-

heidsbewijzen 

Mevr. J. de Boer  Unit Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid, Centraal 

Justitieel Incassobureau 

Dhr. mr. O.S. van Leijenhorst Landelijk Parket Team Verkeer, Openbaar Ministerie 

Dhr. drs. C.J.A.M. Meijer Directie Rechtshandhaving & Criminaliteitsbestrij-

ding, Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Mevr. drs. D. Schaap Directie Wegen en Verkeersveiligheid, Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu 

Mevr. N. Verbruggen MSc MA Dienst Verkeer en Scheepvaart, Directoraat-Gene-

raal Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur 

en Milieu 





 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Cahier 2011-6 | 55 

 

Bijlage 2 Overzicht indeling delicten 

Deze bijlage geeft een overzicht van de verkeersdelicten die in de periode 1997-

2007 het vaakst voorkomen in de OBJD, namelijk: rijden onder invloed, rijden zon-

der rijbewijs, het vertonen van hinderlijk/gevaarlijk gedrag op de weg, doorrijden  

na een ongeval, het veroorzaken van dood/zwaar lichamelijk letsel door schuld, 

ernstige snelheidsovertredingen, bumperkleven en onverzekerd rijden. Samen vor-

men deze delicten 95% van het totaal aantal in de OBJD geregistreerde verkeers-

delicten. 

 

Rijden onder invloed 

Rijden onder invloed van een stof (alcohol, drugs, medicijnen) waarvan de bestuur-

der weet of redelijkerwijs moet weten dat het gebruik daarvan de rijvaardigheid kan 

verminderen. In het geval van alcohol ligt de strafbare grens bij een bloedalcoholge-

halte (bag) van 0,5. Voor beginnende bestuurders ligt de grens bij een bag van 0,2. 

Het weigeren van medewerking aan een blaastest of bloedonderzoek valt ook onder 

dit delict. Rijden onder invloed is een misdrijf. 

 

Wetsartikelen: 

WVW 1994 8/1 

WVW 1994 8/2/a 

WVW 1994 8/2/b 

WVW 1994 8/3 

WVW 1994 8/3/a 

WVW 1994 8/3/b 

WVW 1994 8/4 

WVW 1994 8/4/a 

WVW 1994 8/4/b 

WVW 1994 8/5 

WVW 1994 163/2 

WVW 1994 163/6 

WVW 1994 163/8 

WVW 1994 163/9 

 

Rijden zonder rijbewijs 

Hieronder vallen de volgende gedragingen: 

 Rijden zonder dat er door de bevoegde autoriteit een rijbewijs is afgegeven (over-

treding). 

 Rijden met een rijbewijs waarvan de geldigheidsduur verstreken is met meer dan 

1 jaar (overtreding). 

 Het besturen van een motorrijtuig onder de 18 jaar, of — voor zover het motor-

rijtuigen betreft die zijn ingericht voor het vervoeren van meer dan acht personen 

— onder de 21 jaar (overtreding). 

 Het besturen van een motorrijtuig tijdens een ontzegging van de rijbevoegdheid, 

een ongeldigverklaring, invordering of schorsing van het rijbewijs (misdrijf). 

 

Wetsartikelen: 

WVW 1994 107/1 

WVW 1994 107/2/b 

WVW 1994 110/1 

WVW 1994 9/2 

WVW 1994 9/4 

WVW 1994 9/5 

WVW 1994 9/6 

WVW 1994 9/7 

WVW 1994 9/8 

WVW 1994 9/1 

 

Het vertonen van hinderlijk/gevaarlijk gedrag op de weg 

Zich zodanig gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden ver-

oorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd. 

Het vertonen van hinderlijk of gevaarlijk gedrag op de weg is een overtreding. 

 

Wetsartikel:  

WVW 1994 5 

 



 

56 | Cahier 2011-6 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

Doorrijden na een ongeval 

Na het veroorzaken van of het betrokken zijn bij een ongeval verlaten van de plaats 

van het ongeval. De betrokkene moet weten of redelijkerwijs kunnen weten dat een 

ander letsel of schade toegebracht is. Het doorrijden na een ongeval is een misdrijf. 

 

Wetsartikelen: 

WVW 1994 7/1/a WVW 1994 7/1/b 

 

Het veroorzaken van dood/zwaar lichamelijk letsel door schuld 

Het aan schuld te wijten veroorzaken van een verkeersongeval, waarbij een ander 

wordt gedood of een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht. Dit is een 

misdrijf.  

 

Wetsartikelen: 

WVW 1994 6 

WVW 36/1 

WVW 36/2 

WVW 36/3/a 

WVW 36/3/b 

 

Ernstige snelheidsovertredingen 

Snelheidsovertredingen waarbij de maximumsnelheid met meer dan 30 km/u wordt 

overschreden of – op de autosnelweg – met meer dan 40 km/u. Lichtere overschrij-

dingen van de maximumsnelheid vallen onder de Wet Mulder en worden niet in het 

JDS geregistreerd. 

 

Wetsartikelen: 

RVV 1990 20/a 

RVV 1990 20/b 

RVV 1990 20/b/1 

RVV 1990 20/b/2 

RVV 1990 21/A 

RVV 1990 21/b 

RVV 1990 21/b/1 

RVV 1990 21/b2 

RVV 1990 22/a 

RVV 1990 22/b 

RVV 1990 22/c 

RVV 1990 22/d 

RVV 1990 62/A1 

RVV 1990 62/A3

 

Bumperkleven 

De bestuurder moet in staat zijn, zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de 

afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is. Kleven bij snel-

heden van maximaal 80 km/u valt onder de Wet Mulder en wordt niet in het JDS 

geregistreerd. Bumperkleven is een overtreding. 

 

Wetsartikel: 

RVV 1990 19 

 

Onverzekerd rijden 

Rijden in een motorrijtuig zonder dat daarvoor een aansprakelijkheidsverzekering is 

afgesloten. Onverzekerd rijden is een overtreding. 

 

Wetsartikelen: 

WAM 30/1 

WAM 30/2 

WAM 30/4 

WAM 34/1 

WAM 34/2 

WAM 34/3
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In deze bijlage zijn de belangrijkste in dit rapport gepresenteerde cijfers terug te vinden. Meer recidivecijfers met betrekking tot verkeersdelinquenten als-

ook cijfers met betrekking de recidive onder de totale volwassen daderpopulatie kunt u vinden in REPRIS via http://www.wodc.nl/recidivemonitor. 

 

Tabel B1 In de OBJD geregistreerde verkeersdelicten in de periode 1997-2007, naar type delict 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Totaal verkeersdelicten 176.195 167.743 177.747 204.475 210.390 214.713 244.777 245.929 240.568 249.942 251.511 

Rijden onder invloed 41.259 40.417 39.592 39.990 40.481 43.718 51.986 49.060 50.428 50.986 48.237 

Rijden zonder rijbewijs 15.294 17.208 17.965 16.110 18.018 21.290 24.613 26.630 24.506 24.585 33.748 

Gedrag 5.815 6.503 6.213 5.716 6.042 6.029 7.227 7.471 7.128 7.212 7.182 

Doorrijden ongeval 6.020 6.118 6.208 6.148 6.396 6.013 6.663 6.852 6.593 6.421 6.121 

Dood/letsel schuld 721 736 732 736 757 837 913 823 850 740 746 

Snelheid 62.551 54.943 61.883 90.723 87.300 94.584 100.273 92.826 87.496 89.402 87.180 

Bumperkleven 3.439 4.234 3.983 4.476 4.765 4.479 4.446 4.936 4.300 4.442 3.945 

Onverzekerd rijden 34.428 31.068 36.362 37.689 44.449 36.246 43.608 43.541 56.043 64.198 59.068 

http://www.wodc.nl/recidivemonitor
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Tabel B2 Uitgangszaken van verkeersdelinquenten en overige daders in 2007, naar type delict en afdoening 

  Verkeersdelinquenten  Overige daders 

  

Totaal Rijden onder 

invloed 

Rijden zonder 

rijbewijs 

Gedrag Doorrijden na 

ongeval 

Dood/letsel 

schuld 

Snelheid Bumperkleven Onverzekerd 

rijden 

Totaal 

N 216.888 42.854 24.430 6.650 5.480 717 80.843 3.655 46.660 108.549 

  % % % % % % % % % % 

Onvw. vrijheidsstraf 1,1 1,0 5,0 0,8 1,8 6,1 0,0 0,1 2,0 12,3 

Leerstraf 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 

Werkstraf 2,5 6,4 9,3 4,0 11,0 51,2 0,1 0,4 0,9 21,2 

Vw. vrijheidsstraf 1,0 0,6 6,6 0,5 0,8 1,3 0,0 0,0 0,8 2,8 

Financiële sanctie 92,2 90,5 75,5 93,7 81,4 30,8 96,9 96,9 90,4 50,7 

Overige straf/maatregel 0,9 0,6 1,0 0,6 2,5 5,7 0,5 1,4 1,6 5,9 

Geen straf/maatregel 2,4 0,7 2,6 0,2 2,0 4,7 2,5 1,1 4,2 6,3 
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Tabel B3 Verkeersdelinquenten en overige daders in 2007, naar type delict en persoonskenmerkennaar kenmerken van het 

 strafrechtelijk verleden 

  
Verkeersdelinquenten Overige daders 

  

Totaal Rijden onder 

invloed 

Rijden zonder 

rijbewijs 

Gedrag Doorrijden na 

ongeval 

Dood/letsel 

schuld 

Snelheid Bumperkleven Onverzekerd 

rijden 

Totaal 

N 216.888 42.854 24.430 6.650 5.480 717 80.843 3.655 46.660 108.549 

  % % % % % % % % % % 

Sekse           

Man 84,0 88,0 87,9 86,2 77,5 84,0 84,5 86,0 80,0 79,8 

Vrouw 16,0 12,0 12,1 13,8 22,5 16,0 15,5 14,0 20,0 20,2 

Geboorteland  

Nederland 80,9 80,2 68,2 82,6 80,0 84,4 86,7 84,1 77,1 67,9 

Marokko 2,1 1,7 3,8 2,8 2,4 2,7 1,3 2,2 2,8 3,2 

Nederlandse Antillen/Aruba 1,9 1,6 4,8 0,8 0,9 1,3 0,8 0,9 2,9 2,9 

Suriname 2,4 2,8 2,9 1,4 2,1 2,1 1,4 1,7 3,8 4,4 

Turkije 2,7 2,4 3,4 2,4 2,8 1,7 2,4 3,2 3,2 3,0 

Overige westerse landen 5,6 7,3 5,9 6,4 6,9 5,9 5,0 4,7 5,0 9,8 

Overige niet-westerse landen 4,5 4,0 10,9 3,7 4,9 2,1 2,4 3,2 5,2 8,8 

Leeftijd t.t.v. uitgangszaak  

t/m 17 jaar 3,8 1,6 15,9 3,6 3,5 3,8 1,3 0,1 4,2 0,1 

18-24 jaar 20,5 21,9 35,8 32,9 22,9 27,9 17,1 22,3 15,2 27,8 

25-29 jaar 13,7 14,2 13,7 12,9 11,4 11,7 14,2 16,2 13,1 13,7 

30-39 jaar 25,3 24,3 20,4 19,3 19,3 22,3 27,6 28,2 27,2 24,2 

40-49 jaar 20,6 20,6 10,2 15,0 16,5 15,4 23,2 18,9 23,6 19,5 

50 jaar en ouder 16,1 17,5 3,9 16,2 26,3 18,9 16,7 14,3 16,8 14,7 
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Tabel B4 Verkeersdelinquenten en overige daders in 2007, naar kenmerken van het strafrechtelijk verleden 

  Verkeersdelinquenten Overige daders 

N 216.888 108.549 

  % % 

Leeftijd bij inschrijving 1e strafzaak     

12-17 jaar 17,9 20,9 

18-24 jaar 29,3 34,2 

25-29 jaar 12,8 12,0 

30-39 jaar 18,3 15,8 

40-49 jaar 12,4 9,5 

50 jaar of ouder 9,4 7,6 

Aantal eerdere strafzaken   

Geen eerdere contacten 39,7 38,2 

1-2 eerdere contacten 27,2 24,1 

3-4 eerdere contacten 12,5 11,1 

5-10 eerdere contacten 13,2 13,6 

11 of meer eerdere contacten 7,5 13,0 

Mate van specialisatie   

Hetzelfde soort delict als in de uitgangszaak 52,6 31,0 
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Tabel B5 Prevalentie van 2-jarige recidive onder verkeersdelinquenten en overige daders in de periode 1997-2007, naar jaar 

van afdoening en recidivecriterium 

 Verkeersdelinquenten Overige daders 

   Algemene recidive Speciale recidive   Algemene recidive Speciale recidive 

  N % recidivisten N % recidivisten 

1997 151.632 24,3 19,4 90.566 28,8 23,4 

1998 147.205 25,7 20,6 89.639 29,4 23,5 

1999 154.773 25,8 20,8 91.124 30,1 24,1 

2000 178.968 25,5 20,7 87.536 31,3 25,4 

2001 182.910 27,9 22,7 88.381 31,8 25,7 

2002 189.899 29,2 23,8 94.439 32,9 26,0 

2003 211.729 29,4 23,7 105.178 32,4 24,0 

2004 211.006 29,8 23,6 107.887 31,9 22,8 

2005 206.230 30,0 23,7 110.034 31,2 21,8 

2006 215.563 29,9 23,6 115.460 29,8 19,7 

2007 216.888 29,2 23,1 108.549 29,3 19,5 
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Tabel B6 Omvang van 2-jarige recidive onder verkeersdelinquenten en overige daders in de periode 1997-2007, naar jaar 

van afdoening en recidivecriterium 

  Verkeersdelinquenten Overige daders 

    Algemene recidive Speciale recidive  Algemene recidive Speciale recidive 

  N Zaken per 100 daders N Zaken per 100 daders 

1997 151.632 54,0 36,8 90.566 81,7 38,4 

1998 147.205 55,8 38,1 89.639 83,4 38,0 

1999 154.773 55,3 38,2 91.124 84,8 37,4 

2000 178.968 52,7 36,6 87.536 89,1 39,0 

2001 182.910 57,4 39,6 88.381 90,4 38,9 

2002 189.899 59,5 41,2 94.439 93,0 38,5 

2003 211.729 60,2 41,3 105.178 84,3 32,1 

2004 211.006 60,6 41,4 107.887 75,3 26,1 

2005 206.230 60,0 41,4 110.034 68,8 21,9 

2006 215.563 58,3 40,2 115.460 64,7 19,4 

2007 216.888 58,8 40,6 108.549 63,4 19,1 
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Tabel B7 Omvang van 2-jarige algemene recidive onder verkeersdelinquenten in de periode 1997-2007, naar jaar van 

afdoening en type delict 

  Rijden onder invloed Rijden zonder rijbewijs Gedrag Doorrijden na ongeval Dood/letsel schuld Snelheid Bumperkleven Onverzekerd rijden 

  Zaken per 100 daders 

1997 53,2 125,8 34,0 58,0 38,0 28,0 25,6 128,0 

1998 53,9 138,4 36,6 56,4 31,9 32,8 27,7 105,0 

1999 58,0 136,7 34,7 59,1 36,7 32,8 26,9 92,2 

2000 58,3 152,8 39,3 62,4 42,2 32,0 30,9 91,2 

2001 60,0 147,9 45,9 60,6 46,2 37,9 33,7 89,0 

2002 63,0 139,9 53,6 67,2 46,9 41,1 39,9 90,9 

2003 63,7 134,5 55,4 63,6 42,8 39,2 39,0 94,3 

2004 60,4 130,9 55,0 59,8 33,9 40,2 36,5 93,4 

2005 58,6 124,7 55,7 57,9 37,3 39,2 35,4 91,2 

2006 59,4 124,6 57,2 55,2 31,8 36,8 33,3 84,7 

2007 56,4 126,4 55,7 50,4 31,2 34,6 33,2 83,6 
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Tabel B8 Omvang van 2-jarige speciale recidive onder verkeersdelinquenten in de periode 1997-2007, naar jaar van  

 afdoening en type delict 

  Rijden onder invloed Rijden zonder rijbewijs Gedrag Doorrijden na ongeval Dood/letsel schuld Snelheid Bumperkleven Onverzekerd rijden 

  Zaken per 100 daders 

1997 36,7 75,3 20,3 31,7 18,2 21,1 17,3 86,5 

1998 37,1 84,5 22,5 32,3 16,7 24,9 20,4 72,1 

1999 39,7 85,4 21,9 32,5 18,2 25,3 19,1 64,0 

2000 39,3 93,6 24,3 36,8 24,4 25,2 23,2 61,2 

2001 41,3 88,8 28,7 33,9 27,9 29,5 24,4 59,4 

2002 42,7 86,1 34,1 37,1 25,3 31,8 29,9 60,1 

2003 42,6 80,0 33,8 35,7 23,1 29,8 28,4 64,3 

2004 39,7 77,9 32,4 34,2 20,1 29,6 26,6 65,9 

2005 38,5 75,1 33,0 33,8 21,6 29,1 24,9 65,7 

2006 39,0 76,9 34,8 31,0 18,0 27,3 23,6 60,5 

2007 37,3 78,8 34,3 28,6 16,2 25,6 22,5 61,3 

 

Tabel B9 Omvang van 2-jarige specifieke recidive onder verkeersdelinquenten in de periode 1997-2007, naar jaar van 

afdoening en type delict 

  Rijden onder invloed Rijden zonder rijbewijs Gedrag Doorrijden na ongeval Dood/letsel schuld Snelheid Bumperkleven Onverzekerd rijden 

  Zaken per 100 daders 

1997 17,7 42,9 1,2 2,1 0,1 10,4 0,6 57,0 

1998 17,3 46,2 1,3 1,8 0,0 12,9 0,9 44,2 

1999 17,8 46,4 1,0 2,0 0,0 14,2 0,8 37,5 

2000 18,1 52,3 1,1 2,1 0,0 14,4 0,9 33,9 

2001 18,5 51,2 1,6 2,1 0,1 17,0 1,2 30,6 

2002 19,0 48,2 1,8 1,7 0,4 17,6 1,5 28,0 

2003 19,0 46,6 1,8 2,0 0,1 16,0 1,2 33,6 

2004 18,1 46,2 2,2 1,8 0,8 15,1 1,1 40,2 

2005 17,4 44,0 2,2 1,7 0,1 15,1 0,8 42,8 

2006 17,4 44,2 2,0 1,1 0,1 14,4 0,8 36,3 

2007 16,0 48,5 2,0 1,4 0,0 13,8 0,7 39,1 
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Tabel B10 Prevalentie van 5-jarige specifieke recidive onder verkeersdelinquenten in de periode 1997-2007, naar jaar van 

afdoening en type delict 

  Rijden onder invloed Rijden zonder rijbewijs Gedrag Doorrijden na ongeval Dood/letsel schuld Snelheid Bumperkleven Onverzekerd rijden 

  % recidivisten 

1997 25,5 27,6 2,4 3,3 0,1 18,8 1,4 31,7 

1998 25,4 29,9 2,5 3,2 0,0 21,5 2,1 28,4 

1999 26,3 30,6 2,3 3,4 0,0 22,7 1,9 27,0 

2000 26,8 34,2 2,1 3,7 0,1 22,7 1,9 27,3 

2001 26,8 33,2 3,3 3,5 0,3 24,2 2,4 26,9 

2002 27,1 31,3 3,2 3,2 0,6 24,5 2,5 26,6 

2003 26,5 31,5 3,3 3,2 0,2 22,9 2,0 28,8 

2004 25,0 32,3 3,6 2,9 0,9 22,3 1,9 29,3 

2005 23,8 31,5 3,7 2,8 0,1 21,3 1,6 28,5 

* De cohorten 2006 en 2007 ontbreken in deze tabel. omdat de observatietermijn niet lang genoeg was om de 5-jarige recidive vast te kunnen stellen. 

 


