
Samenvatting 
 
Bij Wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 
1994) is in de WVW 1994 de grondslag opgenomen voor een recidiveregeling voor 
ernstige verkeersdelicten. De kern van deze regeling is dat het rijbewijs van de 
bestuurder van een motorrijtuig die binnen vijf jaar na een eerdere strafrechtelijke 
afdoening opnieuw een ernstig verkeersdelict begaat van rechtswege ongeldig wordt. 
Voor toekomstig besturen van motorrijtuigen zal hij dan opnieuw een rijbewijs 
moeten aanvragen. Tijdens de parlementaire behandeling van deze regeling is op 
diverse momenten aandacht besteed aan de vraag welke delicten onder deze regeling 
zouden moeten vallen. Dit heeft de regering ertoe gebracht het WODC te vragen om 
onderzoek te laten verrichten naar een aantal van deze hoofdvraag afgeleide 
deelvragen, te weten: 
1. Welke ernstige snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom kunnen onder de 
reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten worden gebracht, 
rekening houdend met de ernst van het delict en de concrete situatie ter plekke? 
2. Welke andere meetbare verkeersovertredingen, zowel binnen als buiten de 
bebouwde kom, kunnen onder de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige 
verkeersdelicten worden gebracht, rekening houdend met de soort overtreding en waar 
mogelijk de soort weg? 
3. Welke juridische gevolgen heeft een uitbreiding van de recidiveregeling voor 
ernstige verkeersdelicten met bepaalde (categorieën) ernstige verkeersdelicten voor 
andere handhavingsinstrumenten die (krachtens de WVW 1994) tot verlies van het 
rijbewijs kunnen leiden? 
 
Voorafgaand aan behandeling van deze deelvragen, is een algemeen overzicht 
gegeven van de huidige juridische inrichting van de recidiveregeling ernstige 
verkeersdelicten en andere handhavingsinstrumenten in het verkeerssanctierecht. 
Daarbij is een korte schets gegeven van de strafrechtelijke ontzegging van de 
rijbevoegdheid en de invordering en inhouding van het rijbewijs alsmede van de 
bestuursrechtelijke vorderingsprocedure, inclusief de regeling van de beginnende 
bestuurder en het voorgenomen alcoholslotprogramma.  
 
Het onderzoek naar de eerste deelvraag heeft geleid tot de volgende conclusies: 
- Excessieve snelheidovertredingen binnen de bebouwde kom zouden kunnen worden 
opgenomen in de recidiveregeling ernstige verkeersdelicten. Daarbij kan uitgangspunt 
zijn dat er sprake is van een excessieve snelheidsovertreding binnen de bebouwde 
kom bij een overschrijding van de maximumsnelheid met 50 km/uur of meer met een 
motorrijtuig, niet zijnde een bromfiets en een overschrijding van de maximumsnelheid 
met 30 km/uur of meer met een bromfiets. 
- Gevaarzettende omstandigheden zouden met zich kunnen meebrengen dat een 
ernstige snelheidsovertreding binnen de bebouwde kom excessief is. Het gaat daarbij 
om omstandigheden die een evidente schending van het veiligheids- en/of 
vertrouwensbeginsel opleveren. Bepalend bij deze omstandigheden kan zijn het 
(extra) gevaarzettend karakter van het voertuig, in de nabijheid aanwezige kwetsbare 
verkeersdeelnemers dan wel een bepaalde plek binnen de bebouwde kom waar zich 
doorgaans kwetsbare verkeersdeelnemers bevinden.  
 
Het onderzoek naar de tweede deelvraag heeft de volgende conclusies opgeleverd: 
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- Opzettelijk gepleegde verkeersdelicten zouden kunnen worden opgenomen in de 
recidiveregeling ernstige verkeersdelicten. Hetzelfde geldt voor de art. 6 WVW 1994-
delicten die zijn gepleegd in een van de in art. 175 lid 3 WVW 1994 genoemde 
strafverzwarende omstandigheden. 
- Bij de snelheidsoverschrijdingen buiten de bebouwde kom lijkt zodanig van belang 
op welk type weg de overschrijding heeft plaatsgevonden dat er op voorhand geen 
absolute ondergrens voor een excessieve snelheidsovertreding lijkt te kunnen worden 
aangegeven. Een alternatief zou kunnen zijn om het gevaarzettend karakter van het 
type weg in relatie tot de snelheidsoverschrijding te bezien. Daarbij kan het zich 
voordoen van (een van) de in art. 175 lid 3 WVW 1994 genoemde strafverzwarende 
omstandigheden met zich meebrengen dat een snelheidsovertreding eerder excessief 
is. 
- Specifieke herhalingsdelicten in het verkeer zouden kunnen worden opgenomen in 
de recidiveregeling ernstige verkeersdelicten. Het gaat dan om bijvoorbeeld 
spookrijden, herhaaldelijk en langdurig bumperkleven, herhaaldelijk gevaarlijk 
inhalen en het opzettelijk niet opvolgen of negeren van stoptekens gegeven door het 
bevoegde gezag. 
 
Tenslotte is er in verband met de derde deelvraag op gewezen dat:  
- het in verband met een onzekerheidsmarge bij de beoordeling van de doorwerking 
van art. 6 EVRM bij de vormgeving van nationale procedures leidend tot 
ongeldigheid van het rijbewijs een goede zaak lijkt om het exclusief bestuursrechtelijk 
karakter van de recidiveregeling ernstige verkeersdelicten (in de toelichtende teksten) 
te blijven benadrukken. 
- er bij samenloop tussen ongeldigheid van het rijbewijs en inneming van het rijbewijs 
bij de inning van een Wahv-sanctie beter enkel gebruik wordt gemaakt van het 
dwangmiddel buitengebruikstelling van het voertuig, eventueel gevolgd door gijzeling. 
 

 2


