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Samenvatting 

 
De aanleiding tot het onderhavige onderzoek, dat in opdracht van het WODC en op 
verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is verricht, is gelegen in een 
discussie die in de Tweede Kamer is gevoerd over de straftoemeting ter zake van 
ernstige verkeersdelicten en het bijbehorende wettelijk kader. In een Algemeen 
Overleg dat op 28 mei 2015 plaatsvond werd door een aantal Kamerleden aandacht 
gevraagd voor de bestraffing van verkeersdelicten. In een op 18 februari 2016 aan 
de voorzitter van de Tweede Kamer gezonden brief kondigt de Minister van 
Veiligheid en Justitie aan dat in opdracht van het WODC onderzoek zal worden 
gedaan naar de straftoemeting in ernstige verkeerszaken. Daarbij zal, zo geeft hij 
aan, ook onderzoek worden gedaan naar het 'strafgat' bij (kort gezegd) roekeloos 
rijgedrag. En de minister wil dat in het onderzoek ook wordt bezien of de 
opsporingsbevoegdheden bij het doorrijden na een ongeval met ernstig letsel of de 
dood als gevolg dienen te worden uitgebreid. Dit onderzoek strekt ter uitvoering van 
deze toezegging(en). De onderzoeksvragen betreffen de straftoemeting bij ernstige 
verkeersdelicten, de opvattingen van praktijkjuristen over die straftoemeting, en 
knelpunten van juridische of praktische aard bij de afdoening van ernstige 
verkeersdelicten (zie voor de precieze formulering van de onderzoeksvragen 
hoofdstuk 1, par. 2). 
 
Hoofdstuk 1 
 
Het onderzoek naar de straftoemeting heeft zich, zo is in het eerste hoofdstuk 
uiteengezet, gericht op de strafbaarstellingen in de artikelen 5 t/m 9, 107 en 163 
Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) alsmede enkele misdrijven uit het Wetboek 
van Strafrecht. De straftoemeting bij deze strafbaarstellingen is onderzocht aan de 
hand van vonnissen en arresten die zijn gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. 
Ongeveer 314 strafzaken zijn in dit deel van het onderzoek betrokken. Verder zijn in 
het kader van dit onderzoek twintig interviews gehouden: vijf met rechters en 
raadsheren, vijf met leden van het Openbaar Ministerie, vijf met advocaten en vijf 
met experts. In elk interview zijn vragen betreffende de straftoemeting en vragen 
betreffende het juridisch kader aan bod gekomen. 
 
Hoofdstuk 2 
 
Het tweede hoofdstuk beschrijft de strafbaarstellingen die bij ernstige 
verkeersdelicten tot een veroordeling kunnen leiden en de sancties die bij ernstige 
verkeersdelicten op grond van de wet kunnen worden opgelegd. En het bevat een 
bespreking van de aanvullende kaders voor straftoemeting die zijn neergelegd in 

http://www.rechtspraak.nl/
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beleidsregels van het Openbaar Ministerie en in oriëntatiepunten die binnen de 
rechtspraak landelijk zijn ontwikkeld (LOVS-oriëntatiepunten). 
 Wat de strafbaarstellingen uit het Wetboek van Strafrecht betreft gaat het om 
moord en doodslag, (zware) mishandeling en bedreiging, alsmede strafbare poging 
tot één van deze misdrijven. Uit rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat 
(voorwaardelijk) opzet op de dood van andere weggebruikers niet snel mag worden 
aangenomen. Ook de reikwijdte van beide andere strafbaarstellingen wordt door 
opzeteisen ingeperkt. In de strafbaarstellingen uit de WVW 1994 die in dit 
onderzoek zijn betrokken, wordt een breed palet aan gedragingen met strafmaxima 
van sterk verschillende hoogte bedreigd. De zwaarste strafmaxima zijn van 
toepassing bij het culpoos veroorzaken van een verkeersongeval waardoor een 
ander wordt gedood of nader omschreven lichamelijk letsel oploopt (art. 6 jo art. 
175 WVW 1994). In geval de schuld bestaat in roekeloosheid zijn nog hogere 
strafmaxima van toepassing. De Hoge Raad stelt evenwel strenge eisen aan het 
bewijs van roekeloosheid. Het doorrijden na ongeval, het rijden onder invloed en 
het weigeren van medewerking aan een alcoholonderzoek zijn eveneens misdrijven; 
de maximale gevangenisstraf bedraagt bij deze misdrijven drie maanden (artt. 7, 8, 
163 jo. 176 WVW 1994). En hetzelfde geldt voor het rijden tijdens een rijontzegging, 
na ongeldigverklaring van het rijbewijs of nadat het rijbewijs zijn geldigheid heeft 
verloren (art. 9, eerste en tweede lid jo. art. 176 WVW 1994). De overtredingen die 
in dit onderzoek zijn betrokken betreffen (kort gezegd) gevaarlijk en hinderlijk 
rijgedrag (art. 5 WVW 1994) en rijden zonder rijbewijs (art. 107 WVW 1994). De 
maximale vrijheidsstraf bedraagt bij deze strafbare feiten twee maanden hechtenis 
(art. 177 WVW 1994).  
 Het strafvorderingsbeleid bij een aantal ernstige verkeersdelicten wordt 
genormeerd door richtlijnen voor strafvordering. Deze richtlijnen zijn vastgesteld 
door het College van procureurs-generaal en binden het OM op grond van 
beginselen van een behoorlijke procesorde. In de richtlijn voor strafvordering poging 
doodslag wordt het met een auto opzettelijk inrijden op een persoon wat de te 
eisen vrijheidsstraf betreft op één lijn gesteld met enkele andere gedragingen, zoals 
verdrinken of verwurgen. Daarbij komt specifiek bij deze gedraging nog een eis 
inzake een rijontzegging. Ook de richtlijnen voor strafvordering inzake zware 
mishandeling, poging tot zware mishandeling en bedreiging formuleren 
uitgangspunten voor een strafeis bij het (met een auto) inrijden op een persoon. De 
richtlijn voor strafvordering ter zake van verkeersongevallen en verlaten plaats 
ongeval kent drie tabellen. Deze betreffen respectievelijk verkeersongevallen 
waarbij art. 5 WVW 1994 is overtreden, het veroorzaken van een ernstig ongeval 
(art. 6 WVW 1994) en het verlaten van de plaats van het ongeval (art. 7 WVW 1994). 
De strafeis ter zake van het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval wordt 
ingevolge de betreffende tabel bepaald aan de hand van drie variabelen: 1. de 
gevolgen voor het slachtoffer; 2. alcoholgebruik en 3. de mate van schuld. Ook voor 
de strafvordering bij rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens 
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een rijverbod bestaat een richtlijn. Blijkens de tabel die ziet op de ervaren 
bestuurder wordt de strafeis  bepaald door twee factoren: alcoholgehalte van adem 
of bloed en recidive.  
 Binnen de rechtspraak zijn voor een aantal vaak voorkomende delicten 
oriëntatiepunten aangegeven waarop de rechter zich kan oriënteren bij de 
oplegging van de straf. Oriëntatiepunten inzake commune delicten die bij 
berechting van ernstige verkeersdelicten een rol kunnen spelen zijn geformuleerd 
bij bedreiging. Indien bedreiging plaatsvindt in de vorm van inrijden op een persoon 
geldt sinds 11 maart 2016 een oriëntatiepunt van 4 maanden gevangenisstraf. 
Indien het feit is begaan tegen een politieagent (etc.), kan de straf met 33 tot 100% 
worden verhoogd, volgens de toelichting. Oriëntatiepunten zijn ook vastgesteld bij 
art. 6 WVW 1994. De betreffende tabel lijkt sterk op de tabel voor dit misdrijf in de 
richtlijn, al zijn er verschillen. Ook de (tabellen met) oriëntatiepunten voor art. 8 
WVW 1994 lijken sterk op de corresponderende tabellen in de richtlijnen, al zijn er 
ook hier verschillen. Voor de genoemde verschillen geldt dat soms de richtlijnen en 
soms de oriëntatiepunten een hogere straf aangewezen achten. 
 
Hoofdstuk 3 
 
Het derde hoofdstuk behelst de resultaten van het onderzoek naar de 
straftoemeting bij ernstige verkeersdelicten. Binnen die ernstige verkeersdelicten 
zijn 17 categorieën onderscheiden. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Tabel 1 Categorieën ernstige verkeersdelicten 
 

Nummer Naam categorie Aantal zaken 

1. Moord en doodslag 11 

2. (Zware) mishandeling 7 

3. Roekeloosheid  17 

4. Art. 6 WVW, onder invloed 26 

5. Art. 6 WVW, niet onder invloed 29 

6. Art. 5 WVW, met ernstige gevolgen 15 

7. Poging tot doodslag, inrijden op auto 11 

8. Poging tot doodslag, inrijden op persoon 24 

9. Poging tot zware mishandeling 29 

10. Art. 5 WVW, zonder ernstige gevolgen 20 
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Nummer Naam categorie Aantal zaken 

11. Bedreiging  10 

12. Rijden onder invloed 36 

13. Art. 163 WVW 13 

14. Doorrijden na ongeval 18 

15. Rijden tijdens rijontzegging 14 

16. Rijden na ongeldigverklaring of verlies geldigheid rijbewijs 16 

17. Rijden zonder rijbewijs 18 

 
Deze categorieën zijn samengebracht in drie subgroepen. De eerste betreft ernstige 
verkeersdelicten met ernstige gevolgen. Daaronder vallen de categorieën 1 t/m 6. 
De tweede subgroep betreft ernstige verkeersdelicten zonder ernstige gevolgen 
waarbij wel van gevaarzetting voor of bedreiging van een concreet persoon sprake is 
geweest. Daaronder ressorteren de categorieën 7 t/m 11. De resterende 
categorieën regarderen ernstige verkeersdelicten waarbij niet van ernstige gevolgen 
dan wel gevaar daarvoor of bedreiging daarmee sprake behoeft te zijn geweest. 
Daaronder vallen de categorieën 12 t/m 17.  
 De straftoemeting wordt per subgroep besproken. Eerst wordt de 
straftoemeting per tot een subgroep behorende categorie in kaart gebracht. Die 
bespreking kent (uitgezonderd de paragraaf over roekeloosheid) een vaste opbouw. 
Per categorie wordt (in een tabel) aangegeven (1) welke strafzaken in het onderzoek 
zijn betrokken; (2) welke straffen de feitenrechter heeft opgelegd en welke straffen 
door het OM zijn geëist en (3) welke factoren door de hoogste feitenrechter die over 
de zaak heeft geoordeeld zijn betrokken bij de straftoemeting. Daarna wordt per 
subgroep een deelconclusie getrokken. In die deelconclusies zijn telkens tabellen 
opgenomen waarin per categorie de frequentst opgelegde hoofdstraf en 
rijontzegging alsmede de bandbreedte van de opgelegde hoofdstraffen is 
weergegeven. 
 Bij de eerste subgroep (de ernstige verkeersdelicten met ernstige gevolgen) 
kan uit die tabel worden afgeleid dat bij een combinatie van zeer ernstige gevolgen 
(fataal of zwaar lichamelijk letsel) en een hoge schuldgraad (opzet of roekeloosheid) 
het opleggen van een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf het uitgangspunt 
is. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kiest de rechter voor een andere 
strafmodaliteit. Als de schuld niet bestaat in roekeloosheid blijkt (in lijn met de 
oriëntatiepunten) van betekenis of de verdachte al dan niet onder invloed 
verkeerde. Ook bij een combinatie van schuld, kortweg drugs- of alcoholgebruik en 
zeer ernstige gevolgen (fataal of zwaar lichamelijk letsel) is het uitgangspunt dat een 
(deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt opgelegd. Is geen alcohol- of 
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drugsgebruik vastgesteld dan blijkt de rechter in de onderzochte gevallen meestal 
een taakstraf (gekoppeld aan een voorwaardelijke gevangenisstraf) op te leggen, 
ook bij dodelijk letsel. In vrijwel alle zaken heeft de rechter als bijkomende straf een 
rijontzegging opgelegd, bijna altijd (deels) onvoorwaardelijk. 
 Bij de tweede subgroep (de ernstige verkeersdelicten met gevaarzetting voor 
of bedreiging van een concreet persoon) kan uit de tabel worden afgeleid dat de 
rangschikking van de straftoemeting in de verschillende categorieën aansluit bij de 
wettelijke strafbedreiging. Hoe hoger de wettelijke strafbedreiging, hoe zwaarder de 
strafmodaliteit is die het frequentst wordt opgelegd en hoe zwaarder de hoogst 
opgelegde hoofdstraf is. Bij poging tot doodslag blijkt de rechter in de regel een 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. Bij bedreiging kiest de rechter in de 
regel voor een gevangenisstraf of een taakstraf. Bij overtredingen van art. 5 WVW 
1994 zonder ernstige gevolgen vertoont de straftoemeting een rijk geschakeerd 
beeld. In een aanmerkelijk deel van de onderzochte zaken heeft de rechter 
hechtenis opgelegd; in een deel van die zaken zelfs de maximale. In veel van deze 
zaken is de verdachte echter ook voor andere (ernstige) delicten veroordeeld; de 
onderzochte zaken vormen geen representatieve afspiegeling van de strafzaken 
waarin voor art. 5 WVW 1994 wordt veroordeeld. 
 De derde subgroep (de ernstige verkeersdelicten waarbij niet sprake behoeft 
te zijn geweest van ernstige gevolgen dan wel gevaar daarvoor of bedreiging 
daarmee) kent, zo bleek al, een aantal misdrijven waarvoor dezelfde strafbedreiging 
geldt: het rijden onder invloed, het weigeren medewerking te verlenen aan een 
alcoholonderzoek, het doorrijden na ongeval en het rijden tijdens een rijontzegging. 
De hoogst opgelegde straffen wegens elk van deze misdrijven laten zich niet goed 
rangschikken. Zo is de hoogste hoofdstraf opgelegd wegens doorrijden na ongeval 
(drie maanden gevangenisstraf); tegelijk legt de rechter bij dit misdrijf in de meeste 
gevallen slechts een geldboete op. Bij de weigering om mee te werken aan een 
ademanalyse kiest de rechter het frequentst voor een taakstraf. Bij rijden onder 
invloed blijkt de rechter in de onderzochte zaken in de meeste gevallen een 
geldboete op te leggen, maar in ernstige gevallen legt hij ook bij dit delict 
gevangenisstraffen op. Bij rijden tijdens een rijontzegging, na ongeldigverklaring of 
nadat het rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren legt de rechter in een deel van de 
gevallen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op; in de meeste gevallen blijft het 
evenwel bij een taakstraf. 
 Uit de bevindingen in de verschillende subgroepen gezamenlijk kan worden 
afgeleid dat verschillen tussen strafoplegging en strafeis er voor een deel mee 
samenhangen dat de eis en de straf op uiteenlopende delicten gebaseerd zijn. Dat 
doet zich onder meer voor bij (1) veroordelingen voor schending van art. 6 WVW 
1994 op grond van schuld niet bestaande in roekeloosheid (grondslag strafeis: 
schuld bestaande in roekeloosheid); (2) veroordelingen voor schending van art. 5 
WVW 1994, waarbij ernstige gevolgen zijn ingetreden (grondslag strafeis: 
overtreding van art. 6 WVW 1994); (3) veroordelingen voor poging tot zware 
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mishandeling (grondslag strafeis: poging tot doodslag) en (4) veroordelingen voor 
bedreiging met een levensdelict of met zware mishandeling (grondslag strafeis: 
poging tot doodslag of poging tot zware mishandeling).  
 
Hoofdstuk 4 
 
In het vierde hoofdstuk wordt verslag gedaan van de opvattingen van 
praktijkjuristen, zoals deze uit de interviews naar voren komen. Daarbij gaat het om 
verschillende typen bevindingen. In de eerste plaats komt uit de interviews een 
beeld naar voren van het draagvlak dat bepaalde opvattingen binnen (deelgroepen 
van) respondenten hebben. In de tweede plaats zijn in de interviews argumenten 
geformuleerd voor opvattingen. In de derde plaats zijn in de interviews suggesties 
voor wetswijziging gedaan.  
 Wat de straftoemeting betreft, geeft een deel van de respondenten aan de 
straftoemeting bij ernstige verkeersdelicten in Nederland redelijk adequaat te 
vinden. Andere respondenten geven aan de gestelde vraag (hoe denkt U over de 
straftoemeting ter zake van ernstige verkeersdelicten in Nederland in het 
algemeen?) eigenlijk niet te kunnen beantwoorden. Enkele respondenten zijn 
ronduit ontevreden over het niveau van straftoemeting. Bij de tweede vraag, die 
ziet op het niveau van straftoemeting bij specifieke delicten, komen meer 
respondenten met kritiek. De straftoemeting bij gevaarlijk rijgedrag dat zonder 
gevolgen is gebleven, zou volgens sommige respondenten te laag zijn. Ook de 
straffen bij doorrijden na ongeval zouden volgens enkele respondenten te laag zijn 
(vooral waar een persoon letsel heeft bekomen). Bij rijden onder invloed hebben 
enkele respondenten kritiek op de oriëntatiepunten, onder meer waar het de 
bestraffing bij recidive betreft. Het rijden tijdens een rijontzegging wordt volgens 
sommige respondenten ook te laag bestraft. En sommigen betogen dat te licht 
wordt gestraft in gevallen waarin iemand onder invloed van alcohol een ongeval 
heeft veroorzaakt waarbij een ander zwaar lichamelijk letsel heeft bekomen of om 
het leven is gekomen. Kritiek dat het niveau van straftoemeting te hoog is, klinkt 
veel minder door in de interviews, en komt alleen van twee respondenten uit de 
advocatuur. 
 Aan de respondenten is de vraag gesteld of het beeld inzake de 
straftoemeting dat uit het derde hoofdstuk naar voren komt, in het bijzonder wat 
art. 6 WVW 1994 betreft, representatief is. Deze vraag wordt door een deel van de 
respondenten bevestigend beantwoord, een klein deel kiest voorzichtiger 
bewoordingen, en enkele respondenten onthouden zich van een oordeel. Een aantal 
respondenten maken daarbij opmerkingen en kanttekeningen, onder meer over de 
beperking tot op www.rechtspraak.nl gepubliceerde strafzaken. De laatste vraag 
betreffende de straftoemeting bij ernstige verkeersdelicten die aan de 
respondenten is voorgelegd, ziet op de invloed van processuele aspecten. Dat (per 
parket) verschillende keuzes in de wijze van tenlastelegging worden gemaakt (art. 5 
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dan wel art. 6 WVW 1994), wordt door een aantal respondenten bevestigd. Een 
respondent uit het Openbaar Ministerie geeft aan dat in verband met deze 
problematiek inmiddels maatregelen zijn getroffen. 
 Wat het wettelijk kader betreft geven een aantal respondenten aan dat in 
gevallen van ernstig gevaarzettend rijgedrag art. 5 WVW 1994 onvoldoende soelaas 
biedt. De meeste respondenten zijn voorstander van of zien voordelen in een 
strafbaarstelling van ernstig gevaarzettend gedrag als zodanig, met een 
strafmaximum dat beduidend hoger ligt dan dat van art. 5 WVW 1994. Alle 
respondenten geven verder aan de interpretatie van roekeloosheid (art. 175, 
tweede lid WVW 1994) door de Hoge Raad (zeer) streng te vinden. Enkele 
respondenten hebben geen problemen met die strenge interpretatie; andere zijn er 
(zeer) ongelukkig mee. Verschillende bezwaren worden genoemd. De strenge 
interpretatie zou niet goed zijn uit te leggen aan slachtoffers en nabestaanden; niet 
alleen de straf, maar ook de kwalificatie (het etiket) die aan een gedraging wordt 
gegeven is van belang; en de strenge interpretatie strookt niet met de bedoeling van 
de wetgever. Daarnaast roepen de strafverzwarende omstandigheden van het derde 
lid van art. 175 WVW 1994 alsmede de verhouding tussen die omstandigheden en 
de roekeloosheid kritiek op. De vraag of op andere wijze in strafbaarstelling van de 
ernstigste vormen van gevaarzettend gedrag met ernstige gevolgen dient te worden 
voorzien, wordt verschillend beantwoord. Sommige respondenten willen tot 
aanpassingen komen die tot gevolg hebben dat gedragingen die nu niet onder 
roekeloosheid vallen met een hoger strafmaximum worden bedreigd. Over de vraag 
of een vervolging ter zake van art. 5 WVW 1994 wenselijk is in gevallen waarin een 
andere verkeersdeelnemer bij gelegenheid van het gevaarlijke verkeersgedrag om 
het leven is gekomen, wordt verschillend gedacht. Meer consensus is er over het 
wenselijke forum als in dergelijke gevallen toch vervolgd wordt: nogal wat 
respondenten geven aan dat de zaak dan door de meervoudige kamer zou moeten 
worden behandeld.  
 Over de inhoud van de oriëntatiepunten en/of richtlijnen hebben enkele 
respondenten geen uitgesproken opvattingen. Veel respondenten vinden de inhoud 
in het algemeen adequaat. Wel merken enkele respondenten op dat recidive een 
belangrijkere rol zou mogen spelen in de oriëntatiepunten. Ook komt in enkele 
gesprekken naar voren dat de oriëntatiepunten zich over sommige onderwerpen 
niet of niet duidelijk genoeg uitlaten. Sommige respondenten vinden dat de in de 
oriëntatiepunten geïndiceerde straffen in het algemeen aan de lage kant zijn. Over 
de oriëntatiepunten bij art. 6 WVW 1994 en art. 8 WVW 1994 zijn specifieke 
opmerkingen gemaakt. Zo zijn een aantal respondenten van mening dat de factor 
recidive bij rijden onder invloed zwaarder zou moeten wegen. 
 Specifiek bij het doorrijden na ongeval is de vraag gesteld of het wenselijk zou 
zijn bij verdenking van dit misdrijf meer opsporingsbevoegdheden ter beschikking te 
stellen. Een groot deel van de respondenten beantwoordt deze vraag niet in 
bevestigende zin. Respondenten van het Openbaar Ministerie, maar ook enkele 
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anderen, geven wel aan dat er behoefte bestaat aan bepaalde 
opsporingsbevoegdheden. Genoemd worden aanhouding buiten heterdaad, de 
bevoegdheid om camerabeelden op te vragen en het vorderen van 
telefoongegevens. 
 Bij de open slotvraag gaan betrekkelijk veel respondenten in op aspecten die 
de verhouding tussen het strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sanctiestelsel 
betreffen.  
 
Hoofdstuk 5 
 
Het vijfde en laatste hoofdstuk is gestructureerd aan de hand van de 
onderzoeksvragen en bevat conclusies en aanbevelingen. De conclusies volgen uit 
het tweede tot en met vierde hoofdstuk; die hoofdstukken zijn in het voorgaande 
kort weergegeven. In het kader van deze samenvatting zijn daarom vooral de 
aanbevelingen van belang. Die aanbevelingen zien op de knelpunten van juridische 
of praktische aard die in de loop van dit onderzoek zijn geconstateerd. 
 De eerste aanbeveling betreft het doorrijden na ongeval. Bij dat misdrijf zijn 
een groot aantal bevoegdheden tot opsporing thans niet van toepassing. Daaronder 
valt ook de bevoegdheid tot inbeslagneming buiten heterdaad. Bij een keuze voor 
een verhoging van het strafmaximum zou rekening kunnen worden gehouden met 
de normering van bevoegdheden die is neergelegd in het concept van het Tweede 
boek van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. In dat concept zijn een groot 
aantal bevoegdheden gekoppeld aan het criterium verdenking van een misdrijf 
waarop gevangenisstraf van een jaar of meer is gesteld. Zo kan een 
opsporingsambtenaar bij verdenking van een dergelijk misdrijf een daarvoor vatbaar 
voorwerp in beslag nemen. 
 Van groot belang is de aanbeveling inzake roekeloos rijgedrag dat zonder 
ernstige gevolgen is gebleven. Naar onze mening zijn er gronden voor de invoering 
van een strafbaarstelling die zeer gevaarlijk rijgedrag dat zonder gevolgen is 
gebleven met een hogere vrijheidsstraf dan twee maanden bedreigt. Inspiratie voor 
de vormgeving van een dergelijke strafbaarstelling kan worden geput uit Par. 315c 
van het Duitse Strafgesetzbuch. De kern van een strafbaarstelling naar dit model zou 
bestaan in een selectie van verkeersovertredingen waarvan het overtreden een zo 
groot gevaar kan opleveren dat een (veel) hogere straf onder omstandigheden 
gerechtvaardigd kan zijn. Wat de bijkomende voorwaarden voor strafbaarheid 
betreft, lijken zowel de ernst van de verkeersovertreding als het geen acht slaan op 
(mogelijke) andere verkeersdeelnemers van cruciaal belang. Het strafmaximum van 
twee jaar dat op een vergelijkbare Spaanse strafbaarstelling is gesteld, zou voor 
Nederland een aanknopingspunt kunnen zijn. Een aldus vormgegeven 
strafbaarstelling zou in een nieuw art. 5a WVW 1994 kunnen worden opgenomen. 
 Bij de bijzondere situatie van vervolging wegens art. 5 WVW 1994 terwijl de 
gevaarzetting in verband staat met gevolgen die bij andere personen zijn ingetreden 
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(de dood of zwaar lichamelijk letsel) wordt geconcludeerd dat vervolging voor de 
kantonrechter niet wenselijk voorkomt. Een aanpassing van de competentieregels 
die vervolging voor de meervoudige kamer mogelijk maakt bij een tenlastelegging 
van art. 5 WVW 1994 heeft vervolgens ook voordelen in verband met keuzes die 
spelen rond de inrichting van de tenlastelegging. Artikel 6 WVW 1994 behoeft niet 
meer primair ten laste te worden gelegd om te bereiken dat de meervoudige kamer 
zich over de zaak mag buigen. En in gevallen waarin blijkt dat ten onrechte 
uitsluitend art. 5 WVW 1994 ten laste is gelegd, kan het misdrijf van artikel 6 WVW 
1994 (indien die tenlastelegging op hetzelfde feit in de zin van art. 68 Sr ziet) alsnog 
ten laste worden gelegd. 
 De volgende aanbeveling betreft het wettelijk strafmaximum bij rijden onder 
invloed. Mede gelet op de grote gevaren die aan het besturen van motorvoertuigen 
onder invloed van alcohol verbonden zijn, valt veel te zeggen voor een forse 
verhoging van het wettelijk strafmaximum. Ook de doorwerking van dat maximum 
in het bij recidive geldende wettelijk strafmaximum pleit daarvoor. Dat 
strafmaximum bij recidive ligt een derde hoger; ook bij veelvuldig recidiveren ter 
zake van rijden onder invloed is de maximale gevangenisstraf thans vier maanden 
(art. 43a Sr). Daarnaast is zeer wel voorstelbaar recidive in richtlijnen en 
oriëntatiepunten zwaarder mee te wegen dan thans gebeurt. 
 Een analyse van de verhouding tussen het strafrechtelijk en bestuursrechtelijk 
sanctiestelsel leidt tot de aanbeveling de recidiveregeling van art. 123b WVW 1994 
(op termijn) in aangepaste vorm in het strafrecht onder te brengen. Aan het 
amendement dat tot de invoering van de recidiveregeling heeft geleid lag mogelijk 
ten grondslag dat onvoldoende vertrouwen bestond in een voldoende strenge 
hantering van de voorgestelde normering van de rijontzegging door de strafrechter. 
Effectuering van de voorstellen die in dit onderzoek zijn gedaan kan er aan bijdragen 
dat het vertrouwen daarin groeit. Daarnaast pleit de onschuldpresumptie er voor de 
bestuursrechtelijke sancties van de ‘(lichte) educatieve maatregel alcohol en 
verkeer’ (EMA en LEMA) tot strafrechtelijke sancties te maken. Daarmee wordt 
verzekerd dat niet een EMA of LEMA kan worden opgelegd voor een strafbaar feit 
ter zake waarvan de verdachte is vrijgesproken. 
 Ten aanzien van rijden tijdens een rijontzegging, na ongeldigverklaring of 
verlies van geldigheid van het rijbewijs worden twee aanbevelingen gedaan. Ten 
eerste wordt aanbevolen, op wetssystematische grond, het strafmaximum te 
verhogen. De tweede aanbeveling betreft het bewijs van het weten of redelijkerwijs 
moeten weten van de rijontzegging of ongeldigverklaring. De beslissing tot 
ongeldigverklaring door het CBR wordt aan de betrokkene toegezonden, niet 
betekend. Het komt wenselijk voor dat voorzien wordt in een wijze van kennisgeving 
die bevordert dat de ongeldigverklaring strafrechtelijk daadwerkelijk effect sorteert. 

De laatste aanbeveling betreft de roekeloosheid. De voorgestelde 
strafbaarstelling van roekeloos rijgedrag in art. 5a WVW 1994 zou gekoppeld 
kunnen worden aan het bestaande begrip roekeloosheid. Dat zou kunnen door aan 
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art. 175 lid 2 WVW 1994 een zin toe te voegen, luidend: ‘Van roekeloosheid is in 
ieder geval sprake als het gedrag tevens als een overtreding van artikel 5a kan 
worden aangemerkt.’ Daarbij zou het verkeren in de toestand, bedoeld in artikel 8, 
eerste, tweede, derde of vierde lid, dan wel het niet voldoen aan een bevel, gegeven 
bij of krachtens artikel 163, tweede, zesde, achtste, of negende lid als 
strafverzwaringsgrond in het derde lid van art. 175 WVW 1994 behouden kunnen 
blijven. Deze definitiebepaling zou bewerkstelligen dat het bestaande begrip 
roekeloosheid een ruimere reikwijdte krijgt, en er voor zorgen dat de verhouding 
tussen roekeloosheid en de strafverhogingsgrond van het derde lid logisch wordt. 
 


