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1. DE OMVANG VN ONTWIKKELING VAN HET DOORRIJDEN NA EEN ONGEVAL.
•

Sinds 1960 heeft het doorrijden na ongeval in Nederland een
I •
toenemendaandeelindetotale verkeerscriminaliteit. Vanaf
1963 is het na het rijden Onder invloed het meest frequent

veroordeelde verkeersmisdrijf. In tabel 1 wordt het doorrijden
I
na ongeval vergeleken met :•e totale verkeerscriminaliteit en
met enkele andere vérkeersinisdrijven.
Tabel 1 (Nederland)
Verkeerscriminaliteit per 100.000 inwoners van 12-79 jaar.
1956

Veroordelingen
totaal

1960

1965

1963

1967

1969

1970

•
103,6 104,8 113,5 130,5 135,1 149,2 151,7

1971

144,3

daarvan:
rijden onder
14,1
invloed van
alcohol
(motorrijtuigen)

19,1

2 7,5

38,3

44,0

51,4

55,8

58,6

doorrijden na
ongeval

10,4

15,9

22,8

30,8

33,1

39,4

43,9

41,8

joy-riding

12,5

19,1

15,4

14,1

12,5

12,4

10,8

10,3

Bron: C.B.S., Toepassing der wegenverkeerswet 1970 9 197 1.

1-1-.n Nederland evenals in Duitsland is het aantal veroordélingen
voor doorrijden na ongeval gedurende de periode van 1960 tot
1970 in absolute zin sterk gestegen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Canada waar vanaf 1966 tot 1969 een sterke daling te
constateren valts:j

e
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Tabel 2
Aantal veroordelingen doorrijden na ongeval.
1960
Canada

1963

1966

1969

3.962 5.626 6.529 3.631

Duitsland
Nederland

1970

1971

-

11.787 18.614 22.643 25.499 30.198 31.498
1.336 1.992 3.022 3.746
4.229 4.091

• Bron: Canada Yearbook
Statistisch Jahrbuch fru. die B.R.D.
Statistisch Zakboek C.B.S.
Teneinde een juist beeld van de ontwikkeling van dit verschijnsel
te krijgen moet men het aantal veroordelingen relateren aan de
toename van het wagenpark en aan de toename van het aantal verkeersongevallen. In grafiek 1 is dit voor Canada, Duitsland en Nederland in beeld gebracht. Het aantal Rotorrijtuigen bedroeg in 1971
voor Canada (1969) 8.254.160, voor Duitsland 18.027.800 en voor
Nederland 3.200.000. Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk
letsel bedroeg in hetzelfde jaar voor Canada 125.083 voor Duitsland
369.104 en voor Nederland 62.253. In de grafiek zijn deze aantallen
tot indexcijfers herleid waarbij 1960 als basisjaar genomen is.
In Canada is zowel ten aanzien van de toename van het aantal motorrijtuigen als ten aanzien van de toename van het aantal verkeersongevallen een duidelijke vermindering te constateren vn het aantal
veroordelingen voor doorrijden na ongeval.
In Nederland daalt het aantal veroordelingen voor doorrijden na
ongeval in vergelijking met de toename van het wagenpark, maar er
is een duidelijke stijging wanneer we de veroordelingen vergelijken
met de ontwikkeling van het aantal verkeersongelukken.
In Duitsland stijgt het aantal veroordelingen voor doorrijden na
ongeval zowel in vergelijking met de toename van het aantal motorrijtuigen, als in vergelijking met de stijging van het aantal verkeersongevallen.

-

3

-

Grafiek 1. Doorrijden na ongeval gerelateerd aan de groei
van het wagenpark en de toename van het aantal
verkeersongevallen.
•
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Dark number
Bij de beoordeling van de cijfers moeten we echter rekening houden'k,.\,
met de niet geregistreerde gevallen. Het dark number in de zin van''D
de niet ter kennis van de politie gekomen gevallen, i volgens de w
schrijvers die hierover iets vermelden, onder andere Bergermann (1) 9
Lincke (5) en Pieper (8), erg laag. Zij stellen dat hft slachtoffei''
de aan zijn voertuig toegebrachte schade in de meeste gevallen meldt
k)

bij de politie.
Van deze bij de politie bekend geworden gevallen word t echter een

belangrijk deel niet opgehelderd g Lincke (5) concludefrt uit statistisch
et) •
materiaal van de recherche te Kiel dat het ophelderingspercentage "
beneden de 60 ligt. Pieper (8) vindt in zijn onderzoek in Frankfurt
in 1964 een ophelderingspercentagé van 62,8 en in 196 5 van 60.
Van de zaken die door het Openbaar Ministerie behande ld worden leidt
volgens een aantal Duitse onderzoekers (1, 3, 5 en 8) tussen de 75 en
85 procent tot een veroordeling; alleen Kaiser (4) kont hier ver onder
met 59 procent.

•

2. AARD VAN DE GEVALLEN.
In de literatuur onderscheidt men een aantal situaties waarin het
. doorrijden na ongeval meer of minder frequent voorkonit. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de onderzoeken van Bergermann,
Emmerich, Kaiser en Pieper.saMengevat.
Tabel 3.
Situaties waarbij na ongeval wordt doorgereden.
omschrijving

abs.

1. inrijden op een geparkeerd voertuig

643

22,9

2. botsing tussen rijdende voertuigen

573

20,6

3. inrijden op andere voorwerpen op of
naast de rijbaan

478

17,3

4. bij parkeren rijden tegen geparkeerd
voertuig

451

16,3

50 inrijden op rijdende of kortstondig
stilhoudende voertuigen

241

8,7

6. botsing ten gevolge van niet voorrang
verlenen

183

6,6

7. ongeval tussen motorrijtuig en voetganger

163

5,9
1,7

8. andere ongevallen
totaal

48
2.771

___1_0
100

-
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In de vier publicaties is een betrekkelijk grote over enstemming
in de volgo,rde van frequentie van de verschillende si uaties. De meeste gevallen van doorrijden komen voor bij het inrijden op een
geparkeerd voertuig, bij botsing tussen rijdende voertuigen, bij
het inrijden op voorwerpen op of naast de rijbaan en bij parkeermanoavres. In de bestudeerde literatuur wordt helaas meestal niet
k)
vermeld bij welk soort ongeval verhoudingsgewijs de meeste gevallen
van doorrijden plaats vinden. Alleen bij Emmerich (3) vinden we hierover
een aanwijzing. Bij. vijf van zeven door hem genoemde soorten gevallen
is het percentage doorrijden 90 of hoger van het totaal aantal ongè 7
vallen. Alleen bij de botsingen door het niet voorrang verlenen is
dit percentage beduidend lager, en wel 63. Hij maant echter tot
voorzichtigheid bij het trekken van conclusies vanwege het hoge dark.
number bij deze delicten. Volgens de bevindingen van Kaiser (4) rijdt
men verhoudingsgewijs meer door bij ongevallen waarbib men een stilstaand
voertuig of voorwerp beschadigt, dan bij botsingen tu si sen rijdende
auto's. In diezelfde lijn constateert Bergermann(1) dat bij botsen
tegen stilstaande auto's of voorwerpen en bij het raken van geparkeerde
voertuigen 62,4 procent van de chauffeurs doorrijdt,

erwijl bij

botsingen tussen rijdende auto's en aanrijdingen van

oetgangers 37,1

procent doorrijdt. Hij geeft als mogelijke verklaring voor dit verschil
het feit dat juist voor de gevallen waarbij slechts ggn persoon betrokken
is, het dark number het hoogst is.
De resultaten van Pieper (8) stemmen vrijwel geheel oYereen met die van
Bergermann. Kenmerkend voor doorrijden na ongeval is voor hem dat het
zeer dikwijls gaat om beschadiging van auto's die op dat moment niet
gebruikt worden (de zogenaamde parkeerplaats ongevall el n).
De in dit hoofdstuk genoemde onderzoekers verklaren het hoge percentage ,
van doorrijden na botsing tegen stilstaande auto's of voorwerpen uit het
feit dat hierbij goede vluchtmogelijkheden aanwezig zijn, dat deze delicte
vaak 's-nachts (of in het donker) gepleegd worden en de schade meestal
gering is.
Het doorrijden na ongeval is volgens hen typisch een delict dat hGimelijk
gepleegd wordt met name na een ongeval waarbij buiten de dader geen andere
personen betrokken zijn0

-63. GEVOLGEN VAN HET *DOORRIJDEN NA ONGEVAL

De gevolgen van dit delict kunnen onderscheiden worden in .

-.5

1. de gevolgen van het doorrijden en 2. de gevolgen van het
ongeval. Wat het eerste betreft, hierover wordt weinig vermeld in
de literatuur; Alleen Lincke (5) gaat hierop in. Uit zijn onderzoek blijkt dat bij slachtoffers van het ongeval in geen enkel
geval, door de vlucht van de dader, een aanwijsbare verslechtering°
van hun verwondingen was.opgetreden en evenmin blijkt dat de vlucht
van de dader tot de. dood van het slachtoffergeleid liad.
Over de gevolgen van het verkeersongeval zelf is meerl bekend. De
gegevens van vijf onderzoekers (1 9 3, 4, 5 en 8) in Jen tabel samen!
gevat tonen duidelijk aan dat het bij het doorrijden 1 .1a, ongeval in
veruit de meeste gevallen gaat om veroorzaakte materiële schade.
Tabel 4.
Aangerichte schade bij het ongeval.
omschrijving

abs0

materigle schade

2.811

lichtgewonde(n)

427
108

zwaargewonde(n)
dode(n)
totaal

83,5
12,6
3,2

24

097

3.581

100 9 0

•

Er is met betrekking tot de gevolgen van het ongeval wel enige variatie
in de uitkomsten van de verschillende onderzoekers. Zo vermeldt Emmerich
(3) bijvoorbeeld dat bij 32 procent van de gevallen van doorrijden mensen
licht gewond raakten, terwijl dit in het onderzoek van Lincke (5)
slechts in 4,5 procent van de gevallen voorkwam.
Wanneer we de materiële schade afzonderlijk beschouwen blijkt dat de
schade overwegend van betrekkelijk geringe aard is. Bij vier onderzoekers
waarbij dit is na te gaan blijkt dat de schade in de helft of meer der
gevallen onder DM 200 ligt.

Kaiser

- onderzoékperiode:

1955 - 1959

.53%

DM 200

Bergermann

- onderzoekperiode: 1961 - 1962
1
- onderzoekperiode: 1963 - 1964

59%

DM 200

49%
52%

• DM 200

Willer

i

.

. Pieper

- onderzoékperiode: 1964 - 1965

N.)

DM 200

4. DE DELICTSITUATIE

4.1 De plaats van het ongeval
Er is veel overeenstemr4ng onder de onderzoekers met betrekking tot de
1
plaats waar de ongevallen plaats vinden. Verreweg de meeste veroordeelde
1
- gevallen van doorrijdenvinden binnen de bebouwde kom plaats. Helaas
vermeldt geen der auteurs of de ongevallen in het algemeen ook niet over1
wegend binnen de bebouwde kom plaats vinden. Van het totaal aantal . van

3570 onderzochte gevallen in vier onderzoeken (1, 4, 5 en 6) gebeurt
86,6 procent van het doorrijden binnen de bebouwde kol. Mogelijk is het
dark number buiten de bebouwde kom weer hoger.

•

4.2 De verkeersdichtheid
Volgens Bergermann, Lincke en Pieper, die dit punt onderzochten, vindt
het merendeel van het vluchten na een ongeval plaats bij weinig verkeer.
1
De cijfers van het totaal der drie onderzoeken zijn
volgt:
abs.
geen verkeer

-

weinig verkeer
middelmatig verkeer
veel verkeer
totaal

367

18,0

1.072

52,4

18

0,9

587

28 9 7

2044
.

1001 0

4.3 Het tijdstip van het ongeval
Het aantal gevallen van doorrijden per maand berekend varieert bij de
meeste onderzoekers gedurende het jaar niet erg. Bergérmann (1) constateert *een lichte stijging gedurende de tweede helft ván het jaar en met
name in de maanden november en december. Ook volgens Lincke (3) en Pieper

(8) vindt het doorrijden na ongeval in de laatste drie maanden van het jaa
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iets frequenter plaats dan in de rest van het jaar. Wanneer we het' ›
totaal van.3197 gevallen uit vijf onderzoeken (1, 3, 4, 5 en 8) °ve,
de vier kwartalen verdelen dan is het resultaat als volgt:
eerste kwartaal

22,2 %

tweede kwartaal

2 3,5 %

derde kwartaal

24,9 %

vierde kwartaal.

29,4 %

Bij de verdeling over de dagen van de week is bij de Meeste schrijvers
een concentratie van dit delict ie zien gedurende het weekeinde, van
vrijdag tot en met zondag. Dit kan mogelijk eamenhangén met het hogere
alcoholgebruik tijdens het weekeinde.
Wanneer men de gegevens van de verschillende auteurs vergelijkt met betreP.
king tot het •uur van de dag waarop het doorrijden plaats vindt, dan
blijkt het zwaartepunt te liggen tussen 16.00 en 20.00 uur en tussen
.22.00 en 2.00 r.ur.
Emmerich en Kaiser stellen vast dat het aantal gevallen van doorrijden in'
het donker groter is dan in het licht. Volgens Bergermann en Pieper zijn
de percentages hiervan respectievelijk 55,3 en 64,2. ,

5. GEGEVENS BETREFFENDE DE DADER
5.1. Motieven om door te rijden na een ongeval .—
Er wordt in de verschillende onderzoeken een veelheid van motieven en .
verklaringen van de dader genoemd. Bij Bergermann (1) en Staak/Mittmeyer
(9) valt op dat respectievelijk 38,8 en 37,8 procent jvan de daders
verklaart niets van het ongeval bemerkt, te hebben. Verder blijkt uit
het dossieronderzoek van Staak/Mittmeyer dat 21,5 procent van de 2203
daders opgeeft van plan geweest te zijn het ongeval te melden. Lincke (5)
die veel aandacht aan de motieven besteedt, vindt in zijn onderzoeksgroep
bij 39,4 procent van de daders het motief "angst voor strafvervolging",
Hij verklaart dit uit het feit dat dikwijls kort voor het ongeval een
strafbaar feit gepleegd was. Ook in het onderioek vani Bergermann wordt
dit motief vaak genoemd. Lincke vermeldt Verder nog aas frequent genoemde
!
motieven "gemakzucht" en gedachteloosheid. Tenslotte komt bij Bergermann
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Lincke en bij Brettel e.a. (2) het motief in paniek /aken
frequent voor, respectievelijk in 12,3 , 17,6 - en 13 9 0 procent der
gevallen.
5.2 Geslacht van de dader
Absoluut gezien is het aandeel 'van de vrouwen in deze vorm van .
verkeerscriminaliteit gering; volgens Bergermann, Brettel e.a., Kaiser,
Lincke en Pieper varieert hun aandeel van 3,9 tot 7,7 procent. Gerelateer(
aan het aantal vrouwen dat aan hét verkeer deelneemt is hun aandeel'
in het doorrijden na ongeval echter hodg (Bergermann). Gerelateerd aan
het aantal vrouwen dat bij ongevallen betrokken is, is hun aandeel echter
weer geringer dan dat van de mannen zoals uit onderstaand overzicht van
Pieper blijkt.

mannen
vrouwen

betrokken bij

doorgereden na

ongelukken

ongeval

91,3%

94,5%

8,7%

5,5%

Volgens Pieper (8) en Emmerich (3) -zijn vrouwen minder geneigd tot
doorrijden na ongeval dan mannen.

5.3 Leeftijd van de dader
Bij vrijwel alle onderzoeken valt het merendeel van de doorrijders na
ongeval in de leeftijdsklasse van 21 tot 30 jaar. Bij Kaiser (4) is dat
36,8 procent van de totale groep, bij Bergermann 35,6 procent en bij
Lincke zelfs 50,5 procent. Bij Pieper vormt het aantal daders dat jonger
I meyer tenen
is dan 30 jaar 48,8 procent van het totaal. Staak/Mit t
44 procent 20 tot 30 jarigen.
Voor een juist beeld is het noodzakelijk de leeftijd yan de daders
te relateren aan de leeftijdsopbouw van de mensen die bij verkeersongevallen betrokken zijn. Alleen Pieper maakt deze verge ijking; hij
betrekt daarbij eveneens de gegevens van Bergermann.

-10
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Tabel 5
Leeftijd van doorrijders en betrokkenen bij ongeval; ./ .1 procenten
doorrijders
leeftijd

betrokkenen bij ongeval

Bergermann

Pieper

r

14 - 17 jaar

1,6

2,5

18 - 29 jaar

47,2
21 . ,3

48 ,7
18;5

14,0

14,8

23,4
25,4
22,3

11,2

11,9

17,4

4,8

3,6

10,0

30 - 39 jaar
40 - 49 jaar
50 - 59 jaar
60 jaar en
ouder .

Duidelijk blijkt dat in beide onderzoeken het percen -Uage doorrijders na
ongeval in de leeftijdsklasse 18 - 29 jaar veel grotér is dan op grond
van hun aandeel in de ongevallen verwacht zou mogen worden.

504

Beroep van de dader

Samenvattend kan gezegd worden dat in alle onderzoekél n die hierop ingaan
(1, 4, 5, 8 en 9) de meeste doorrijders behoren tot de arbeidersgroep.
Afgezien van het feit dat dit geen beroepsgroep is, is het waarschijnlijk
dat de arbeidersgroep in de totale bevolkingsopbouw ook op de eerste
plaats staat. Het is .jammer dat geen der onderzoeker é de uitkomsten relateert aan de verdeling van de beroepsgroepen in over de totale bevolking.
Tabel 6, waarin weer een samenvatting gegeven wordt van de resultaten
van de verschillende onderzoeken moet dan ook met reserve bekeken worden.
TO.bel 6.

•

Beroep van de doorrijders na ongeval
abs.
2148

ambtenaren

120

43,7
11,5
20,5
2,4

zelfstandigen en vrije beroepen

591

12 2 0

4 88
4922

9,9
100,0

arbeiders
beroepschauffeurs
beambten

overigen
totaal

565 .
1010
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Opvallend is het hoge percentage van de beroepschauffeurs; in de

c2)

onderzoeken van Kaiser (4) en Bergermann behoren respectievelijk
zelfs 16,7 en 17,5 procent tot deze categorie. Ook deze uitkomst
kunnen we niet op zijn waarde schatten zolang we niet weten hoeveel,
mensen uit de verschillende beroepsgroepen aan het verkeer deelneM6h
en met welke intensiteit en hoeveel er daarvan bij een ongeval
betrokken zijn.'

5.5 Hoe lang bezit de dader een rijbewijs
Enige indicatie voor de ervarenheid of onervarenheid van de bestuurder
die na een ongeval doorrijdt is de duur van zijn rijbewijsbezit. De
gegevens van Bergermann (1), Emmerich (3) en Kaiser (f4) samengevat
geven het volgende beeld:
minder dan 1 jaar

1 - 2 jaar

2 - 5 jaar

10,7%

21,1%

15,8 %

5 jaar en meer

52,4%

In alle drie onderzoeken kenmerkt ongeveer driekwart van de doorrijders
zich doordat zij al twee jaar of langer in het bezit zijn van een rijbewijs. Relatief gezien overheerst volgens Bergermann de onervaren automobilist (rijbewijsbezit Yan ten hoogste twee .jaar).

5.6

Alcoholgebruik van de dader

Hoewel in veel gevallen door de onderzoekers niet kah worden vastgesteld
of alcohol gebruikt was, is het toch interessant de in de literatuur
gevonden resultaten weer te geven.
Tabel 7

Onder invloed van alcohol tijdens doorrijden; in procenten
totaal

Emmerich

Kaiser

Bergermanh Pieper

niet vastgesteld

49,0

53,9

56,1

3T95

1378 47,5

geen alcohol gebruikt
minder dan 1,5%o

24,6
8,0

16,9
15,9

- 17,8
12,4

36,8

758 26,1

10,6

323 11,2

10,1

8,5

8,7 •

8,6

259

8,9

8,3

4,8

5,0

6,6

183

6,3

100,0

100,0

1,5%o - 2 1 0%o
2,o%o en meer
totaal

100,0

100,0 :

2901 100,0

1

Kaiser en Bergermann zijn van mening dat het gebruik van alcohol bi-j
dit delict, vergeleken Met het gebruik van alcohol me t betrekking tot
ongelukken in het algemeen, zeer hoog is. Ook ten aan zien van het
alcoholpromillage zijn de onderzoekers het eens; wann eer men hun
resultaten samenvat, blijkt 25,9 procent van de 765 d oorrijders wasbij
dit kan worden vastgestSid een promillage van 2,0 %o of meer te beiken.
Lincke (5) brengt in dit verband naar voren dat van d e 511 door hem
onderzochte gevallen ruim 10 procent reeds nmaal we gens dronkensel,lap
in het verkeer veroordesld is.
•
5.7. Psychologische gegevens van de dader
Op basis van dossierstudie is het erg moeilijk psychdlogische kenmerken
van de daders te achterhalen. Toch maken enkele onderzoekers hierover
enige opmerkingen. Nass (7) onderscheidt aan de hand !van de dossiers van
een aantal veroordeelden het doorrijden na ongeval zonder een duidelijk
emotionele oorzaak en het doorrijden met een duidelijk emotionele oorzaak
Het eerste constateert hij bij egocentrisch succesvolle mensen het
tweede gaat volgens hem samen met een licht ontremming door de inwerking
van alcohol. Ieder ongeluk geeft de rijder een niet te voorziene
psychische belasting, waarbij de grens vlugger bereiljt wordt door het
gebruik van alcohol, door oververmoeidheid en vooraféaande traumatische
gebeurtenissen. Kaiser (4) onderscheidt grofweg een groep daders die
hoofdzakelijk uit vrees voor de gevolgen van het onge ljuk, speciaal de
dreigende straf, aan hun impuls om te vluchten toegeven(schrikreactie)
en een groep daders waarvan de'handelswijze eerder te begrijpen is uit
hun persoonlijkheidsstructuur, uit hun egoisme. Tot deze laatste groep
behoren voornamelijk de reeds meermalen veroordeelde daders. Een duidelijk onderscheid is echter niet mogelijk.
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6. CRIMINELE VOORGESCHIEDENIS EN OPGELEGDE STRAFFEN

t.„)

(„..)

6.1 Criminele voorgeschiedenis
Een belangrijk deel van de doorrijders na ongeval is reeds eerder ky,
veroordeeld. Volgens de gegevens van Bergermann is da t 56,9 procent
volgens Emmerich en Kaiser respectievelijk 39,0 en 45 ,2 procent
in de onderzoeken van Pieper en Staak/Mittmeyer is raspectievélijk
49,o en 44,8 procent reeds eerder gestraft. Wanneer

en deze eerde.

bestraften nader bekijkt dan blijkt volgens tabel 8 d at een aanzienlijk
deel van de doorrijders veroordeeld is wegens commune delicten.
Tabel 8
Eerdere veroordelingen en delicteategorie; in procenten

Emmerich Kaiser Bergermann Pi eper Staak/Mittm -eyel
veroordelingen wegens
verkeersdelicten
33,3
veroordelingen wetboek
van strafrecht
43, 8
22,9
beiden
totaal

100 1 0

.42,7

45,9

4%1

43,9

25,7

24 9 6

31,6

29,5

14,0
36,,9

21,7
34,4

, 100,0

100,0

11
102 0

100,0

.

Verschillende schrijve m maken melding van het feit d t er onder de
doorrijders meerdere waren die geen rijbewijs konden tonen of waarvan
de rijbevoegdheid was ontzegd. Volgens het materiaal van Kaiser kop 12,6
procent van alle daders geen rijbewijs tonen en bij Pieper was bij
10,6 procent van de daders het geval terwijl volgens zijn onderzoek q
aan 2,1 procent van de daders de rijbevoegdheid was ontzegd.
•. Met betrekking tot de specifieke recidive geeft de bestudecirde
literatuur praktisch geen informatie.Alleen Lincke gaat hier nader op in;
2 1 5 procent van de 511 daders die nu vervolgd werden, was reeds eerder
wegens doorrijden na ongeval veroordeeld.

-
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6.2. Opgelegde straffen
Tabel 9 geeft een beeld van de straffen die zijn opgelegd aan de
doorrijders na ongeval in de verschillende onderzoeksgroepen.
zijn voor Nederland' de cijfers opgenomen uit het jaar 1965 (de cijfers
van Lincke en Pieper hebben ook betrekking op 1965)
Tabel 9.
Aard der straf; in procenten
kt.)
rm!

Emmerich Liser Bergermann Lincke Pieper Nederlaná
Geldboete

62,9

Voorw.
gev, straf
Onv,
gev, straf
totaal

68,2

61 1 8

59,6

60,6

85,5

4,5

7,0

26,6

16,3

1,7

27,3

31,2

13,8

23,1

12,8

100,0

100,0

100,0

109,0

100,0

37,1
100,0

Duidelijk blijkt dat de daders uit de - verschillende onderzoeken in
meerderheid een geldboete is opgelegd. Volgens Kaiser was daarbij 90%
van de boetes niet hoger dan DM. 150,- terwijl van de opgelegde vrijheids
straffen ongeveer 65% niet langer dan een maand was.
In het onderzoek van Willet (11), die tussen 1 -957 en 1959 de dossiers
van 117 daders in een Engels politie-district bestudeerde, bleken op
een na alle doorrijders veroordeeld te worden tot een geldboete.
Bergermann constateert dat in gevallen met ernstig letsel maar weing
doorrijders er met een geldboete afkwamen.
Het percentage doorrijders waarvan de rijbevoegdheid wordt ontzegd
varieert nogal per onderzoek:
Kaiser

: 16,0%

Emmerich

: 24,1%

Pieper

: 38,6%

Bergermann

: 42,0%

Lincke

:47, 6%
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7. VOORSTELLEN VAN DE AUTEURS.

ao

Pieper, Bergermann en Lincke stellen voor daders die zich binnehl
24 uur na het ongeval bij de,politie of bij de beadeelde melde,
zonder dat de benadeelde enig nadeel van dit uitstel ondervonderi j
heeft, niet te vervolgen.

b. Personen, die alcohol gebruikt hebben en die toch op de plaats
van het ongeval blijven, dienen volgens Bergermann , Pieper en
Arbab-Zadeh (14) de mogelijkheid te hebben een blo edproef te
weigeren.
c. Hgndel (15)en Lincke zijn voorstanders van zwaardere „straffen,
Pieper vindt echter dat zWaardere straffen slechts dienen te gelden
voor personen die uit egoistische motiéven vluchten. Pieper wil een
meer gedifferentieerde rechtspraak mogelijk maken.
Bergermann en Mijner (13) verwachten van de dreiging met zwaardere
straffen geen teruggang van het delict.

do

Bergermann verwacht veel vn betere voorlichting over de inhoud van
de wettelijke bepalingen ten aanzien van dit delict, speciaal aan
automobilisten.
Volgens Pieper moeten de automobilisten beter geinformeerd worden
over het relatief hoge ophelderingspercentage.

•

e. Arbab-Zadeh is van mening, dat de clausule dat schadevrij rijden een
bonus oplevert, door de verzekeringsmaatschappijen afgeschaft dient
te worden.

-1 6-

Enkele gegevens over de in het rapport opgenomen onddrzoeken
( in chronologische volgorde )
•

(11")

Onderzoeker

periode

gebied

mate riaal

omva n g

Emmerich

1953-1957

Essen

dossiers

663

Kaiser

1955-1959

Krefeld

dossliers

572

Willett (11)

1957-1959

a

dossiers/ . 117
enqupte

Bergermann

1961-1962 .•

Düsseldorf dossiers

1.209

Ntii ier

1963-1964
(sept-sept)

SaarbrUcken doss iers

50

Lincke

1964-1965

Kiel

dossliers

612

Pieper

1964-1965

Frankfurt
am Main

dosslers

1.164

•

17

Willett (12)

1965-1967

engáte
Reading,
Durham en
Burton on
Trent (O.B.)

Brettel e.a.

1968-1969

Frankfurt
am Main

doss Iers

655

Staak/Mittmeyer

1966-1970

Tilbingendoss Iers
en Stuttgart

2.203

Opsley, Batwick, Treeford, Elston, Bachet, Seabtidge
Mesley„ Barling, Frochte.

Lesdon p Sefford,
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