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Inleiding : 

Het grondmateriaal. 

Aan alle kantonrechters is verzocht een kolommenlijst in te (doen) 

vullen, waarin steeds ware te vermelden gegevens aangaande 20 ge-

selekteerde, eenvoudige verkeerszaken. 

De selektie-kriteria zijn als volgt te omschrijven.Van een "wille-

keurige" strafzitting worden opgenomen de gegevens die betreffen 

a. de eerste 10 en de laatste 10 dagvaardingszaken van de rol; 

b. alleen komen•in aanmerking zaken betreffende overtreding van 

W.V.W., W.V.R., R.V.V., en W.A.M. resp. combinaties hiervan; 

c. niet in aanmerking komen; _zaken die al eerder op de terecht- 

zitting zijn behandeld -enzaken waarin getuigen of deskundigen 

zijn gedagvaard of opgeroepen. 

De gevraagde gegevens betroffen o.m. de data waarop het strafbare 

feit en de berechting daarvan hebben plaatsgevonden, alsmede een 

aantal markante tijdstippen, gelegen tussen het feit en de berech-

ting, zoals data van gereedkomen, processen-verbaal, datum van 

dagvaarding e.d. 

Voorts werden gegevens gevraagd over de aard van het feit, over be-

handeling van de zaak, eis en uitspradk. 

• In niet alle arrondissementen komen we aan een veelvoud van 20 

zaken, zoals, uitgaande van de selektie-kriteria, te verwachten 

• was-geweest. 

mimis'iERlla VAN JUSMIE 
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METHWE.VAN.ONDERZOEK 



1. Methode van onderzoek 

schikkingsvoorstel, 

1 

e-- 	 -, • 
• 	*Ian de . kantongerechtez)werdigevraagd de 10 eerste en de 1.0 laatste 

p2.14tt 	eenvoudige verkeerszaken op de rol te selekteren eqc.1.-e vragenjover 

deze eenvoudige verkeerszaken, zoals deze reeds werdenrZngeduid 

in de inleidi*p een.  schema in te . vullen 

riervolgens werden 2 soorten zaken onderscheiden, 7.1:17;caken waar-

bij een schikkingsvoorstel werd gedaan en zaken waarbij geen 

schikkingsvoorstel werd gedaaytabel 2). 

Uitgangspunt voor deze verdeling was de veronderstelling dat 

tussen de zaken met schikkingsvoorstel en de zaken zonder schik-

kingsvoorstel een verschil in berechtingsduur ontstaat door de 

vervaldata van de schikkingen. 

.Voor het juiste begrip benadrukken wij hier l dat op de 

schikkingsvcorstellen door de verdachte in geen van de gevallen 

werd ingegaan.Tioor alle zaken werd het tijdsverloop tussen 

datum van het felt en alle verschillende data in de berechtings-

procedure berekend en uitgezet tegen resp. ar ondissement, aard 

van het felt en de manier van behandeling van de zaken. I 
Eveneens werd het tijdsverloop tussen de verschillende stadia 

van de berechtingsprocedure uitgezet tegen arrondissement, aard 

van het feit. 

Tevens werd bekeken het . verschil in de manier van behandeling 

(contradictoir en bij verstek) tussen de groep eenmoudige ver-

keerszaken zonder en de groep eenvoudige verkeerszaken met 



Tabel 1. Verdeling van de verkeersovertredingen naar arrondissement. ' 

ktrondisseweni. 

Alkmaar 

Almelo 

Amsterdam 

Arnhem 

Assen 

Breda 

Dordrecht 

Den Haag 

Groningen 

Haarlem 	. 

Den Bosch 

Leeuwarden 

Maastricht 

Middelburg 

Roermond 

Rotterdam 

Utrecht 

Zutphen 

Zwolle 

Onbekend 

I Totaal 

zie bijlage 1. 

aaiiLai uverLtediugen 

77 

.40 

99 

115 

53 

78 

40 

139 

80 

77 

95 

59 

40 

60 

. 21 

120 

60 

70 

• 60 

21 

1404 

voor de indeling van de kantongerechten naar arrondissement, 

5,5 

2,8 

7,1 

8,2 

3,8 

5,6 

2,8 . 

9,9 

5,7 

5,5 

6,9 

4,2 

2,8 

4,3 

1,5 

8,5 

4,3 

5,0 

4,3 

1,5 

100,0 



3 

Door een aantal kantongerechten werden ook andere overtredingen dan 

verkeersovertredingen in de steekproef opgenomen, •b.v. door Hoorn, 

Wageningen en Assen, welke uit het grondmateriaal verwijderd zijn. 

Hierdoor komt het totaal aantal dagvaardingszaken in deze arrondis-

.sementen niet op een veelvoud van 20. (zie bijlage 1.) 

Door kantongerechten in Tilburg, Zevenbergen, Roermond , Den Bosch, 

Bergen-op-Zoom en Zutphen werden minder dan 20 zaken opgegeven om-

dat er eenvolidig minder dan 20 zaken op de rol stonden. 

Op 1 formulier stond geen naam van het kantongerecht; waarschijn-

lijk is dit Leeuwarden, maar de 20 zaken zijn onder onbekend opge-

nomen. (zie bijlage 1.) 

Verder ontbraken er verscheidene data, zoals b.v. van de kantonge-

rechten in het arrondissement 's-Gravenhage: de data van de onder-

tekening van de dagvaardingen. 



	

met schik- 	. 	zonder 	 aantal in- 
arrondissement 	totaal 	kingsvoor- 	% 	schikking- 	% 	woners (x 

stel 	 voorstel 	 1000) 

Alkmaar 	 77 	44 	57,2 	33 	42,8 	475 

Almelo 	 40 	10 	25,0 	30 	75,0 	558 

Amsterdam 	 99 	89 	89,9 	10 	10,1 	1196 	' 

Arnhem 	 115 	92 	• 	80,0 	23 	• 	20,0 	978 

Assen 	 53 	18 	34,0 	35 	66,0 	380 

Breda 	 78 	31 	39,8 	47 	60,2 	750 

Dordrecht 	 40 	17 	. 	42,5 	23 	57,5 	414 	. 

Den Haag 	 139 	82 	59,0 	57 	' 	41,0 	1293 

'Groningen 	• 	80 	46 	57,5 	34 	42,5 . 	527 

Haarlem 	 77 	57 	74,0 	20 	26,0 	637 • 

Den Bosch 	 95 	36 	37,9 	59 	62,1 	1090 

Leeuwarden 	 59 	33 	55,9 	. 26 	44,1 	533 

Maastricht 	 40 	31 	77,5 	9 	. 1 	23,5 	608 

Middelburg 	 60 	52 	86,7 	8 	13,3 	. 	316 

Roermond • 	 21 	11 	52,4 	10 	47,6 	409 

Rotterdam 	 120 	71 	60,8 	47 	39,2 	1285 

Utrecht 	 60 	50 	83,3 	10 	16,7 	855 

Zutphen 	 70 	46 	65,7 	' 	24 	34,3 	508 .  

Zwolle 	 60 	28 	46,7 	32 	53,3 	454 

Onbekend 	 21 	14 	66,7 	7 	33,3 	- 

Totaal 	 1404 	860 	61,3 	544 	38,7 	13.270 

• 

Tabel 2. Verdeling van de verkeersovertredingen naar zaken met een schikkingsvoor- 

stel en zaken zonder een schikkingsvoorstel naar arrondissdment. 

Uit tabel2blijkt dat in 61,3 % van de in dit'onderzoek betrokken verkeers-

overtredingen een schikkingsvoorstel werd gedaan, waar overigens niet op 

in werd gegaan. Het percentage van zaken waarin een schikkingsvoorstel 

.werd gedaan is hoog in de volgende arrondissementen: 

Amsterdam (89,9 %), Arnhem (80 %), Haarlem (74 %), Maastricht(77,5 %), 

Middelburg(86,7 %), Utrecht(83,3 %), Zutphen (65,7 %), en de rubriek 

onbekend (66,7 %). 



	

met schik-I 	!zonder 
aard van het feit 	totaal 	kingsvoor-i 	% 	' 	schikkings- 	% 

stel 

	

I 	
voorstel 

1 

Verzekering 	 106 	15 	14,2 	91 	 85,8 

Zonder papieren 	'.84 	33 	39,3 	51 	 60,7 .  
• 

Gebreken aan het 	 • 

	

voertuig 	• 	191 	103 	54,0 	88 	• 	46,0 	1 

Snelheidsovertre- 	 • 

	

dingen 	233 	169 	72,5 	. 	64 	 27,5 

Parkeerovertre- 	. 	 • 	• 

	

dingen 	285 	267 	93,7 	1 	18 	 6,3 	1  

Voortang verlenen 	79 	30 	'38,0 	49 	 62,0 	1 
i Rood licht 	 30 	23 	I 	76;7 	7 	 23,3 	1 

Negeren verkeers- - 	' 	 1 	 i 

	

tekens/gebod 	198 	160 	1 	80,8 	1 	38 	 19,2 	i 

Weggedrag 	 59 	25 	1 	42,3 	1 	34 	 57,7 	i 
i 

4 1 	21 7 , Plaats op de weg 	36 	15 	 58,3 	: 

	

1 	1 	
i 

Onoplettend rijden 	20 	 6 	- 	1 	30,0 	i 	14 	 70,0 

Onvei. lig rijden 	 70 	• 	9 	1 	12,9 	1 	61 	 87,2 	I 

! Niet opvolgen van 
1 bevelen van de po- 	

1 
litie 	e.d. 	1 	 _ 	- 	1 	1 	100 	; 

I 	Niet opvolgen stop- 	 1 
1 	 i teken van de poli-  

tie e.d. 	 6 	'3 	i 	50,0 	I 	 50,0 

	

1 	1 
Onbekend 	 6 	 2 	33,3 	1 	4 	 66,7 

I 	 I 
1 	

. 	 i 1  Totaal 	 1404 	860 	i 	61,3 

	

i 	
544 	, 	1 	38,7 

1 

	

i 	
. 

Het arrondissement Almelo heeft een groot aantal zaken waarin geen schik-

kingsvoorstel werd gedaan. (75 %) 

De verdeling van zaken met een schikkingsvoorstel en zaken zondef een 

schikkingsvoorstel is niet afhankelijk van de grootte van de bevolking 

van bet arrondissement. (tahel 2) 

Tabel 3.  Verdeling van de verkeersovertredipgen naar zaken met een schik-

kingsvoorstel en zaken zonder een schikkingsvoorstel naar aard 

• • van de overtreding.. 



• 
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Uit tabel 3 blijkt dat vooral bij de volgende overtredingen een schik-

kingsvoorstel werd gedaan : bij snelheidsovertredingen, parkeerover-

tredingen, door rood licht rijden en het niet ppvolgen van verkeers-

tekens. 

Bij onverzekerd rijden wordt meestal geen schikkingsvoorstel gedaan. 

Ook bij het onveilig of onoplettend rijden en in mindere mate bij de 

overtredingen waarbij geen voorrang werd verleend, wordt geen schik-

kingsvoorstel gedaan. 

Bij de "zwaardere" eenvoudige verkeerszaken wordt beduidend minder 

frekwent ecen schikkingsvoorstel gedaan dan bij de "lichtere" eenvou-

dige verkeerszaken. 



Tabel 4. -  Verdeling van de aard van de. overtredingen naar arrondissementen. 

Soort van overtreding 	i Alkmaar 	Almelo 1. Amsterdam 1 Arnhem i Assen ; Breda 	Dordrecht t Totaal 

Verzekering 	

1---------1-76 

5 

Zonder papiereL 
1 	

6 	i 	6 

I  

Gebreken a/h voertuig 	 11 

Snelheidsovertredingen 	 7 

Parkeerovertredingen 	1 	23 	5 

Voorrang verlenen 	 1 	4 	2 

Rood licht. 	 . 	i 	0 	0 

Negeren verkeerstekens 	- 1 	8 	2 
i Weggedrag 	 6 	2 	I 	1 

• 	i 
Plaats op de weg 	 1 	0 	1 	I 

1 	 0 
I 

Onoplettend rijden 	 1 0* 	0 
1 	

1 

Onveilig rijden 	 i 	6 	1 	5 	 0 
i 1 

Niet opvolgen van be- 	i 	 ! 
t 

! 	 1 
t 

velen van politie e.d. 	 0 	0 	1 	0 
1 Niet opvolgen van stop- i 

teken van politie e.d. 	i 	0 
1 

Onbekend 	 1 	1 	1 	3 	I 	0 , 
. 	 i 

i 
77 	1 	40 ! 	 I 	1 	99 

7 

1 

0 

4 

1 

1 

23 

46 

1 

0 

21 

1 	4 12 0 

6 	1 	2 	i 	3 	3 	i 	84 
; 	 1 

23 	12 	i 	14 	7 	i 	191 
I 

31 	15 	i 	13 	9 
i 	

233 

19 	2 	i 	14 	2 	
t 
i , 	285 

8 	2 	I 	2 	3 	f 	79 

3 	1 	1 	o 	o 	1 
i a 

30 

8 	7 	I 	2 	9 	i , 
! 

198 

4 	5 	1 	7 	2 	 59 

4 	0 	t 	2 	3 	1 	36 1 
i ; 

5 	1 	1 	o 	o 
i 	

20 

2 	1 	I 	1 	7 	2 	i 	70 
! 

196 

01 	1 1 

0. 	1 	1 	o 	 6 

. 1 	0 6 

115 	53 	78 	40 	 1404 



T 	 i Soort van overtreding 	Den Haag [-G-roningen 	Haarlem 	Den Bosch ILeeuwarden-FMaastricht 	Middelburg 	Totaal 

— 	 

Verzekering 	 15 	8 	0 	14 	 5 	 0 	 2 	 106 

Zonder papieren 	 3 	2 	5 	14 	 3 	 5 	 1 	 84 

Gebreken a/h sioertuig 	 11 	17 	8 	14 	10 	 0 	 11 	 191 

Snelheidsovertredingen 	12 	10 	6 	8 	15 	 1 	 9 	 233 

. Parkeerovertredingen 	 38 	• 	9 	22 	15 	 5 	 10 	 1 	 285 

Voorrang verlenen 	 9 	• 	3 	1 	2 	 8 	 6 	 ' 	6 	 79 

Rood licht 	 6 	1 	0 	4 	• 	0 	. 	0 	 0 	 30 

Negeren verkeerstekens 	14 	26 	27 	14 	 3 	 9 	 22 	 198 

Weggedrag 	 1 3 . 	2 	3 	1 	 1 	 4 	 3 	 59 

Plaats op de weg 	 2 	1 	1 	3 	 1 	 1 	 2 	 •36 

Onoplettend rijden 	 3 	1 	0 	0 	2 	 0 	 1 	 0 	 20 

Onveilig rijden 	 13 	1 	4 	2 	 8 	 2 	 3 	 70 

Niet opvolgen v. beve- 	
. 

len v. 	politie e.d. 	 '0 	0 	0 	,0 	 0 	 0 	 1 

Niet opvolgen v. stop- 

1 teken v.poliHe e.d. 	 0 	0 	0 	2 	 0 	 1 	 0 
, 	. 

Onbekend 	 HO 	0 	0 	0 	 0 	 0 	 0 	 6 

1 	139 	80 	77 	 1 	59 	 40 	- 	60 	 1404 

1 	 , 	 -1----- 	1 

Vervolg tabel 4. 



Vervolg tabel 4. 

Soort van overtreding 

Verzekering 

Zonder papieren 

Gebreken a/h voertuig 

Snelheidsovertredingen 

Parkeerovertredingen 

Voorrang verlenen 

Rood licht 

Negeren verkeerstekens 

Weggedrag 

Pleats op de we 

Onoplettend rijden 

Onveilig rijden 

Niet opvolgen v. beve-

len van politie e.d. 

Niet opvolgen v. stop-

teken v. politie e.d. 

Onbekend 

Roermond Rotterdam 1 Utrecht Zutphen 
1 	 • 

	

3 	. 	.5 	
i 	5  

	

0 	 8. 	1 	5 
! 

	

4 	13 	. 	6 I  

0 20 	. 	i 	17 
i 

	

10 	24 	i 	14 

	

0 	- 	13 	- 	1 	0 
i 	• 

	

0 	-0 	1 	8  

	

1 	23 	; i 	0 

0 	 3 	'i 	1 
i 

2 	 , i 	1 	4 	i 	5' 
i 

i 
0 	. 	4. 	t 	0 	 3 f 

1 	. 	- 	5 	i 	0 
1 
1 

0 	 0 	1 

o 
0 

0 

21 	120 	60 	./ 

9 

5 

11 

20 

10 

4 

0 

0 

5 

9 

6 

6 

2 	1 	7 

0 

2 

1 	0 

3 

0 

6 

• 

1 

2 

0 

10 

0 

3 

0 

I 
I 	• 	 . 

i 	0 	o 	1 	o 
! 

I 	
' 

; 

 • o 	1 1 	1 	0 

2 

0 

106 

84 

191 

233 

285 

75 

30 

198 

59 

36 

20 

70 

1 

6 

6 

70 	60 	! 	21 	i 	1404 
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Uit tabel 4 waarin de aard van de overtreding wordt uitgezet tegen het 

arrondissement, blijkt dat in de• grotere arrondissementen goals Amsterdam, 

Arnhem, Den Haag en Den Bosch .  de volgende overtredingen het grOotste 

• geAeeltn van het rotnl'a a."- t-  0 1  ni.r..?"--rnri ng4=q1. 	tmnkan : 

snelheidsovertredingen, parkeerovertredingen, door rood licht rijden, 

negeren van verkeerstekens. 

In de arrondissementen Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Den Bosch en 

Rotterdam, de grotere arrondissementen, wordt respectievelijk 90,9%, 

53,1%, 50,3%, 43,1% en 55,9% van het totaal aantal overtredingen gevormd 

door de bovengenoemde 4 overtredingen. 

Opgemerkt kan worden dat de verschillen in case load in de diverse 

arrondissementen het gevolg kan zijn van betere technische opsporings-

faciliteiten zoals radarkontr8le en foto-apparatuur. 

Aan de kantonrechters werd tevens een vragenschema gestuurd waarinnaar 

hun opinie werd gevraagd betreffende de gewenste berechtingsduur o.a. 

in eenvoudige verkeerszaken. 	 • 

De grote verschillen in de gemiddelde berechtingsduur, tussen die 

verkeerszaken waarbij wel een schikkingsvoorstel werd gedaan 

(nl. 240,8 dagen) en die waarbij dat niet werd gedaan (nl. 173,6 dagen) 

deed ons besluiten in 2 delen te rapporteren. 

In het eerste deel worden de schikkingszaken bekeken naar berechtings-

duur, naar aard van de overtreding en berechtingsduur, naar 

arrondissement en berechtingsduur, alsook de duur van de verschillende 

fasen in de berechtingsduur. 

In het tweede deel worden de niet-schikkingszaken nader bekeken. 



• 

• 

DEEL I 

1 T 

EENVOUDIGE VERKEERSZAKEN MET 

SCHIKKINGSVOORSTEL 



• 

Hoofdstuk 1 

Strafrechtspraak Verkeerszaken: 

schikkingszaken 



- Alkmaar 
Almelo 
Amsterdam 
Arnhem 
Assen 
Breda 
Dordrecht 
Den Haag x 
Groningen x  
Haarlem x  
Den Bosch' 
Leeuwarden 
Maastricht 
Middelburg 
Roermond 
Rotterdam 
Utrecht 
Zutphen 
Zwolle 
Onbekend 

------------ 
Totaal 

1.1. De schikkingszaken en het arrondissement en duur van berechting  

1.1.1. De schikkinaszaken naar arrondissement 

In dit deel worden die eenvoudige verkeerszaken besproken 

waarbij een schikkingsvoorstel werd gedaan. Van het totaal 

aantal eenvoudige verkeerszaken was dat 61,3% of te wel 

° 860 zaken. De meeste schikkingsvoorstellen werden gedaan 

. in de arrondissementen Amsterdam, Arnhem, Haarlem, Middel-

burg, Utrecht, Den Haag en Rotterdam. 

Deze arrondissementen geven ruim 50% van alle schikkings-

zaken van het te analyseren materiaal. 

Tabel 5. De schikkingszaken naar arrondissement. 

Wkirvrrr.,.Rsra.n.arttf.xwn.,e%KMati.r.Y..nvu.Wt*x6s..ss..-sin.—t. .%MsWM..reraeM  

absoluut 	 1aantal inw.x 1000 

44 	 5,1 
10 	 1,2 
89 	 10,4 
92 	• 	• 	10,8 
18 	 2,1 
31 	 3,6 
17 	 2,0 
80 (82) 	.1 	9,4 
45 (46) 	15,3 
55 (57) 	. 	6,4 
35 (36) 	4,2 
33 	 3,9 
31 	 3,6 
52 
11 	 1,3 
73 	1 	8,5 
50 	 ' 5,9 
46 	 5,4 
28 	• 	3,3 
14 	 1,6 

475 
558 
1196 
978 
380 
750 
414 
1293 
527 
637 
1090 
533 
608 
316 
404 
1205 
855 
508 
544 

854 (860) 	, 100,0% 	1 13.270 

In de . arrondissementen Den . Haag,Haarlem,Groningen,Den Bosch komen 6 

zaken voor waarvan de datum van de overtredingen van voor 1 jan.1973 

was, en welke als onbekend zijn opgegeven. Deze zakenwerdentlit het gran& 

materiaal verwijderd. Het aantaI zaken voor Den Haag,Haarlem,Groningen, 

Den Bosch komt daardoor op resp. 80,45,55,35. In de berekening van de 

percentages werd hiermee rekening gehouden. 



1.1.2. De schikkingszaken naar arrondissement en duur van berechting 

De langste gemiddelde berechtingsduur betreft het arrondisse-

ment Den Bosch met gemiddeld 326,7 dagen, de kortste gemiddel- .  

de berechtingsduur het arrondissement Zutphen met 148,1 dagen. 

(Een verschil van 178,6 dagen). 

In totaal werden 372 zaken afgehandeld met een duur beneden 

het landelijk gemiddelde van 240,8 dagen. 

En hoger gemiddelde dan het landelijk gemiddelde werd aan-

getroffen in de arrondissementen Amsterdam, Arnhem, Den Haag 

en Den Bosch met respectievelijk 286,6 286,6 309,8 en 326,7 

dagen. 

Dit betreft de duidelijk grotere arrondissementen wat het 

bevolkingsaantal betreft. In de arrondissementen Amsterdam 

en Den Haag vinden, blijkens de C.B.S.-cijfers.,00k de meeste 

berechtingen van verkeersovertredingen per jaar plaats in 

1972 resp. 31.221 en 35.236. 

Het arrondissement Rotterdam, dat zowel naar het bevolkings-

aantal als naar het aantal te berechten verkeersovertredingen, 

per jaar tot ook arrondissementen met een hoge gemiddelde 

berechtingsduur zou moeten behoren, vormt een gunstige uit-

zondering in dit opzicht. 

De gemiddelde berechtingsduur in dit arrondissement bedraagt 

240,5 dagen. 

De lagere gemiddelden zijn te vinden in de kleinere arrondis-

sementen waar 	minder verkeersovertredingen per jaar te 

berechten zijn, b.v. Alkmaar, Assen, Middelburg, Zutphen en 

Zwolle. 

Opvallend is in dit opzicht het arrondissement Roermond, 

een van de minst bevolkte arrondissementen en met een laag 

aantal te berechten verkeersovertredingen. In dit arrondis-

sement.is  het gemiddelde toch nog hoger dan het landelijk 

gemiddelde, n.l. 255,1 dagen. 

(zie tabel 6). 



Tabel 6. Totale berechtingsduur van schikkingszaken naar .  arrondissement. 

Totaal aantal 
dagen 	 0-113 114-149 1150-189 

Alkmaar.  

Almelo 

Amsterdam 

Arnhem 

Assen 

Breda 

Dordrecht 

Den Haag 

Groningen 

Haarlem 

Den Bosch 

Leeuwarden 

Maastricht 

Middelburg 

Roermond 

Rotterdam 

Utrecht 

Zutphen 

Zwolle 

Onbekend 

Totaal alle 

arrondissementen 

3 

3 	0 	3 	1 	4 

0 	0 	10 

0 	0 	0 

2 	0 

0 

0 

0 

1 

0 

5 	' 	11 	12 	i 	5 	1 	0 	0 	0 
1. 

3 	.. 	8 	10 	: 	7 	3 	0 	0 
i 

7 	21 	17 	; 	5 	1 	1 	1 	. 0 

ol 	0 	i 	0 	0 	9 	1 	: 	1 

1 

0 

4 

2 

0 

31 

1 

0 	8 

3 	12 

1 	I 	1 

2 	1 

0 	0 

2 

0 

22 

3 

83 

0 0 

6 

3 

17 

15 

10 

111 

190-225 I 226-268 

25 

0 

10 

3 

9 • 	6 	1 	5 

21 	2 	2 

5 	7 	10 

8 	14 	8 

12 	14 	12 

0 	2 	7 

23 

1 0 	1 .1 

141 

8 

0 

9 

17 

25 

4 	I 	1 	0 	- 	0 

8 	5 

1 	. 	0 • 
4- 

134 

1 1 totaal aan- aantal in- 
269-300 300-792 I totaal I gemiddeld I tai overtre- .woners x 

dingen 1) . I 1000 

71 

38 

0 	1 	1 

0 1 0 

9 . 	10 

7 	. 	5 

0 

3 

44 	203,1 	4751 	I 	475 

10 	. 	169,3 	5521 	1 	558 
1 

	

9 	I 	89 	286,6 1 	31221 	1 	1196 

	

27 	1 	92 	• 	286,6 	14296 	978 
• 	i 

	

1 	18 - 	167,3 1 	4590 	i 	380 

	

8 	31 	251,9 	18472 	; i  750 

	

3 	17 	226,0 	7833 	! 	414 

	

53 	80 	309,8 	35236 	! 	1293 

	

13 	45 	266,0 	8488. 	527 

	

13 	55 	j 	254,6 	14334 	637 

	

26 	35 	336,7. 	12845 1090 

.33 	1 	152,6 	1• . 	7374 	. 	533 

31 • 	169,6 	10618 	608 

52 	147,5 	. 2829 	1 	316 

11 . 	255,1 	1 	. 4227. • 	404 

73 	240,5 	34314 	- 	1285 

50 	1 	229,5 	12397. 	855 

46 	• 	148,1 	4191 

	

0 	: 	28 	1. 	180,1 	4401 

	

10 	: 	14 	305,1 

854 	240,8 i 237943 

1) Het totaal aantal verkeersovertredinioin de arrondissementen betreft allirchikkings
- en nietschikkingszaken. 

1285 

855 

508 

544 

13270 



1.2. De schikkingszaken en de aard van de ovettreding en duur van berechting 

1.2.1. De schikkingszaken naar aard van de overtreding 

Tabel 7. Schikkingszaken naar aard van de overtredingen. 

Verzekeringen 

Zonder papieren . 

Gebreken a/h voertuig 

Snelheidsovertredingen 

Parkeerovertredingen 

Voorrang verlenen 

Rood licht 

Negeren verkeerstekens 

Weggedrag 

Plaats op de weg 

Onoplettend rijden 

Onveilig rijden 

Niet opvolgen van bevelen 

van de politie e.d. 

Niet opvolgen van stopte-

ken van de politie e.d. 

Onbekend 

Totaal 

De meest voorkomende verkeersovertredingen waarbij een schikkings-

voorstel werd gedaan zijn : snelheidsovertredingen, parkeerover-

tredingen, negeren van verkeerstekens en gebreken aan het 

voertuig. Van het totaal aantal verkeersovertredingen waarbij een 

schikkingsvoorstel werd gedaan maken deze zaken 82% 

absoluut 1 
0,0■•••• 

15 

. 32 

103 

168 

266 

30 

• 23 

157 

25 

• 15 

6 

9 

3 

2 

1 - 854 

13..br7F1.• 

1,8 

3,7 

12,1 

19,7 

31,6 

3,5 

2,7 

18,4 

2,9 

1,8 

0,7 

0,4 

0,2 
• v....4 • 

100,0 



Totaal aantal 
-dagen,------- 	 0-113 	114-145 	,150-189 	190-225 	226-268 	269-300 	300-792 	totaal 	gemiddelden 

-soort overtredin 
—. 	 — 

Verzekering 	S 	 0 	1 	2 	2 	3 	1 	6 	15 	, 	• 277,8 

Zonder papieren 	 0 	. 	5 	9 	8 	4 	3 	3 	32 	210,1 

Gebreken a/h voertuig 	4 	13 	. .25 	j 	19 	14 	13 	15 	103 	215,9 

Snelheidsovertredingen 	12 	27 	28 	•23 	20 	41 	17 	168 	218,6 

Parkeerovertredingen 	4 	9 	17 	42 	47 	66 	81 	266 	260,3 

Geen voorrang verlenen 	2 	5 	7 	*5 	. 	6 	3 	9 	 30 	218,5 

Door , rood licht rijden 	0 	3 	4 	3 	3 	4 - 	6' 	23 	245,5 

Negeren yerkeerstekens 	6 	. 	14 	15 . 	26 	29 	33 	. 	34 	157 	. 	246,1 

Weggedrag 	 0 	3 	2 	7 	3 	4 	6 	25 	245,6 

. 	3 	0 	1 	4 	2 	4 	15 	235,9 Plaats op de weg 	 i 

Onoplettend rijden 	0 	0 	. 	0 	2 	0 	I 	l' 	3 	6 	293,7 

Onveilig rijden 	 0 	0 	2 	. 	3 	• 	1 	1 	2 	. 9 	239,4 

Niet opvolgen bevelen 

v.d. politie c.d. 	0 	0 	0 	0 	 0 	0 	0 	 - 

. Niet opvolgen stopte7 
I 	. 

ken v,d.politia e.d. 	1 	0. 	0 	i 	0 	 1 	1 	1 	252,3 	• 

•Onbekend 	 0 . 	 0, 	._ 	0 	 164;8 

	

0 	• 	1 	0 
	2 

. 	 , 	 • 
, 	Totaal 	 31 	83 	111 	, 	, 	141! 	. 1°34 

	

i. 	 174 	180 	' 	854 	240,8 
• . 

Tabel 8.  Tctale berechtingsduur van de schikkingszaken naar aard van de overtreding. 



0 

1.2.2. De schikkinaszaken naar aard  van de overtredina en de duursvan 

• • de berechtina. 	 • 

Wanneer we de gemiddelde berechtingsduur van de verschillende 

soorten van verkcersovertredingen bekijken, dan blijken deze 

onderling grote verschillen te vertonen. Deze gekonstateerde 

verschillen zijn minder groot dan de verschillen in de berech-

tingsduur per arrondissement. 

De langste berechtingsduur vinden we bij de overtreding onop-

lettend rijden, welke een gemiddelde berechtingsduur had van 

293,7 dagen. Het aantal zaken dat t hierop betrekking had, was 

dermate klein, n.l. 6, dat dit cijfer met de grootste voor-

zichtigheid gehanteerd dient te worden. 

Dit geldt ook voor de groep "cnbekend" met de kortste berech- 

• tingsduur n.l. 164,8 dagen. 

Die verkeersovertredingen waarvan er minder dan 10 cases in 

het basismateriaal werden aangetroffen worden in de.:verdere analyses 

iiYde volgende paragrafen niet meer betrokken. 

De berechting van b.v. snelheidsovertredingen en gebreken 

aan het voertuig neemt ongeveer 7 weken minder tijd in be-

slag dan de berechting van de parkeerovertredingen • 

Het geen voorrang verlenen neemt 4 weken minder in beslag dan 

berechting van door rood licht rijden en het negeren van 

verkeerstekens. 

Berechting van het rijden zonder papieren neemt de minste 

tijd, n.l. 204 dagen. 

De overtredingen die het meest voorkomen n.l. parkeerovertre-

dingen, nemen ook nog aanzienlijk meer tijd in beslag dan 

het totaal gemiddelde van 240,8 dagen, n.l. 4 weken meer. 



_ 	 , 

	

, 	. 

	

i 	. 	i . 	
i 	 F 

1 	Soort overtreding 	Alkmaar; Almelo 	Amsterdam 'Arnhem lAssen; Breda 	Dordrecht, Den Haag] Groningen I Haarlem 1 Den Boschl 

1 	Verzekering 	 3 	' 	0 	0 	I 	0 	1 	0 	. 	1 . 	0 	j.7 1 	1 	0 	0 

Zonder papieren 	 2 	1 	0 	3 	0 	0 	2 	.2 	 1 	 4 	0 
I 

Gebreken a/h voertuig 	3 	2 	'0 	21 	5 	6 	2 	5 	11 	 7 	0 

Snelheidsovertredingen 	2 	0 	' 	21 	29 	7 	6 	6 	7 	 8 	. 	1 	4 

Parkeerovertredingen 	21 	. 	5 	46 	- 	19 	0 	12 	1 	. 	36 	1 	6 	22 	13 

Voorrang verlenen 	 1 	0 	0 	3 	0 	0 	0 	3 	 1 	 0 	' 	1 

1 	Rood licht 	 0 	9 	. 	0 	3 	0 	.0 	0 i 	5 	1 	0 	1 	0 	0 

1 	Negeren verkeersteken 	8 	J 	2 	21 	. 8 	3 	1 	6 	i 	12 	I 	14 	I 	18 	9 
; 

I 	Weggedrag. 	 1 	0 	1 	0 	2 	3 	• 4 	.0 	2 	-. 	2 	 2 	1 i 
1 	Plaats op de wag 	 0 	. 	0 	0 	.3 	0 	0 	0 	0 	 0 	 1 	2 	, 
i 

Onoplettend rijden 	0 	. 	.0 	1 	1 	0 	0 	0 	0 	I 	0 	 0 	2 
i 

1 	Onveilig rijden 	 •2 	0 	0 	0 	0 	1 	0 	1 	 1 	 0 	. 	1 

1 	Niet opvolgen van be- 	 I • 	 • 

	

. 	 . 	 . 
I 	velen v.d. 	politie ed. 	 0 	0 	. 	0 	0 	0 	0 	0 	 0 	 0 • 	2 
1 	 1 I Niet opvolgen van 	1 . 
I.stopteken 	politie ed. 	1 	0 	0 	0 	. 	0 	0 	0 	 0 	 0 	 0 	0 
, 

Onbekend 	• 	 1 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	 0 	 0 • 	0 

I . --.--.4 	 ....---.......... 	 ..... - .....■... 	 ........,---. . . - ..-.... . . 	 .. 

i 	 44 	10 	.89 	92 	18 	j 	31 	17 	80 	45 	55 	• 	' 35 

Tabel 9. Verdeling van de aard van de.overtredingen waarin een schikkingsvoorstel werd gedaan naar arrondissementen 



1 
Leeuwarden 	Maastricht 	Middelburg 	Roermond 	Rotterdam 	Utrecht 	Zutphen 	Zwolle 	Onbekend 	Totaal 	1 

0 	 • 0 	 1 	 0 	 1 	0 	0 	1 	0 	
—75-7 

2 	 3 	 1 	 0 	 1 	 2 	5 	2 	1 	32 	1 

3 	 0 	11 	 1 	 6 	5 	8 	7 	0. 	103 

15 	 1 	 9 	 0 	14 	16 	14 	8 	0 	168 	. 

. 	5 	 8 	 1 	 8 	23 	14 	10 	6 	10 . 	266 . 

4 	 5 	 4 	 0 	 7 	0 	1 	0 	0 	30 

0 	. 	 0 	 0 	 °. 	• 	0 	8 	. 4 	0 	- 	3 	23 

• 9 	 • 9 	22 	• 	1 	• 	19 . . 	• 	- 	0 	0 	2 	0 	157 	I 

. 	0 	• 	3 	 2 	 0 	 1 	 1 	1 	• 	0 	0 	• 	 25 	I 

0 	 0 	 1 	 1 	 0 	4 	2 	1 	0 	15 

• 0 	*. 	1 	 0 	 0 	 0 	0 	 0 	. 	0 	4 

2 	. 	0 	 0 	. 	0 	 0 	0 	0 	1 	0 	• 	• 	9 

0 . 	 • 	1 	 0 	1 	0 	 0 	0 	0 	0 	. 0 

I 
• 0 	. 	 0 	 0 	1 	0 	 0 	• 	 0 	, 	0 	0 	0 	• 	3 

0 	• 	0 	 0 	I 	0 	 1 	0 	0 	0 	0 	2 

	

_._ 	. 

c 	33 	 31. 	52 	11 	 73 	50 	46 	28 	14 	854 
1 

Vervolg tabel 9. 
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1.3. De schikkingszaken, het arrondissement en de aard van de overtreding  

1.3.1. De schikkingszaken naar arrondissement en aard van de over-

treding.  

In de arrondissementen Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Den Haag, 

Haarlem, Roermond en in de groep onbekend vormen de parkeer-

overtredingen ongeveer 50% van het grondmatcriaal. 

In de arrondissementen Amsterdam, Arnhem, Assen, Dordrecht, 

Utrecht, Zutphen en Zwolle vormen de snelheidsovertredingen 

ongeveer 25 % van het grondmateriaal. In het arrondissement 

Leeuwarden is dat—zelfs meer dan 50 %. 

Het negeren van verkeerstekens vormde in Amsterdam, Dor-

drecht, Groningen, Haarlem, Den Bosch, Maastricht, Middel-

burg en in Rotterdam 25 % van het grondmateriaal. 

1.3.2. De schikkingszaken naar arrondissement, naar aard van de over- 

treding en de berechtingsduur. 

De gemiddelde berechtingsduur naar arrondissement en naar 

aard van de overtreding werd alleen berekend in die geval-

len waar het absolute aantal gevallen in het grondmateriaal 

groter was dan 15 en bovendien het percentage van het totaal 

aantal overtredingen met schikkingsvoorstel in dat arrondisse-

ment groter was van 25. 

Tabel 10. De parkeerovertredingen. 

. • Alkmaar 	 217,4 dagen 

Amsterdam 	 285,6 	n 

• Den Haag 	 289,3 	
u 

• 
Haarlem 	 279,7 	

II 

Rotterdam 	 • 265,6 	n 

In Den Haag is de gemiddelde berechtingsduur van een parkeer-

overtreding het grootst, n.l. 41 weken. In de andere grote ste-

den Amsterdam en Rotterdam ligt de berechtingsduur eveneens in 

. de huurt van de 40 weken t.a.v. deze overtreding. Alkmaar 

heeft een b.eduidend kortere berechtingsduur, n.l. 31 weken. 



• 

Tabel 11. De snelheidsovertredingen. 

Arnhem 	 267,2 dagen • 

Leeuwarden 	. 	 134,9 	
'I 

Utrecht. 	 202,6 	" 

De berechtingsduur van de snelheidsovertredingen is in Arnhem 

het langst, n.l. 38 weken, en in Leeuwarden het kortst, 

n.l. 19 weken. 

Tabel 12. Negeren van verkeerstekens. 

Groningen 	 242,1 dagen 

• Haarlem 	. 	 .260,1 	" 

Middelburg 	 161,9 	" 

Rotterdam 	 240,4 	" 

De berechtingsduur van de groep overtredingen artikel 8 

R.V.V. ligt in de steden Groningen en Rotterdam op 35 

weken. In Haarlem is de berechtingsduur voor deze groep 

overtredingen zelfs nog groter, n.l. 37 weken. 

In . Middelburg was de berechtingsduur beduidend korter, 

n.l. 23 weken. 



1.4. Samenvatting  

Resumerend kan gesteld worden dat in het algemeen de grotere ar-

rondissementen met betrekking tot eenvoudige verkeerszaken, 

waarin een schikkingsvoorstel werd gedaan, waarop niet werd inge-

gaan, de berechtingsduur groter is dan in de kleinere arrondisse-

menten. 

Tabel 13. Duur van de berechting en de grootte van het arrondissement 

grote arrondissementen 

(arrondissementen met 

meer- dan 950.000 mw.) 

middel grote arrondissementen. 	• 

(arrondi.ssementen met 450.000 	 • 

t/m 950.000 inwoners) 	 209 

kleine arrondissementen 

• (arrondissementen met 450.000 

of 'minder inwoners) 

gem. aantal dagen 
berechtingsduur 

.287 

177 

De parkeerovertredingen welke het veelvuldigst voorkomen in het 

grondmateriaal, hebben gemiddeld de iangste berechtingsduur, n.l. 

266,3 dagen of te wel 38 weken. 

De overtredingen door rood licht rijden, negeren verkeerstekens 

en gevaarlijk weggedrag hadden alle een gemiddelde berechtings-

duur van 34 weken. Verondersteld mag worden dat de berechtings-

duur nauw samenhangt met de omvang van het aanbod : d.w.z. be-

rechtingszaken betreffende overtredingen welke veelvuldig voor-

komen,hebben een grotere berechtingsduur dan berechtingszaken 

welke minder vaak voorkomen. 

We zien dus, "dat 2 faktoren de duur van de berechting kunnen 

beinvloeden, de grootte van het arrondissement (naar bevolking), 

en de grootte van het arrondissement naar aantallen verkeers-

zaken. 

Duidelijk is dat beide faktoren met elkaar verband houden, maar 

welke •faktor verantwoordeliik is voor de langere berechtingsduur 

kan op dit gegeven materiaal niet uitgezocht worden. 
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Hoofdstuk 2. 

Strafrechtspraak Verkeerszaken : 

Berechtingsduur schikkingszaken. 
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2.1. De berechtingsprocedure bij de schikkingszaken  

De duur van de berechting is uiteraard afhankelijk van de sevolgde 

• berechtingsprocedure. Hieraan vallen een 5-tal fasen te onderscheiden. 

De eerste fase : de onderzoeksfase, is de fase welke begint bij de 

konstatering van de overtreding en welke eindigt met de ontvangst 

van het laatste proces-verbaal op het parket. 

De tweede fase in de berechtingsprocedure begint met het opvragen 

van een uittreksel lit het Documentatie Register en eindigt met 

de ontvangst hiervan op het parket. 

De derde fase is de fase waarin het schikkingsvoorstel wordt ge- 

• daan. 

De vierde fase is de fase van de ondertekening van de dagvaarding. 

De vijfde fase is de fase tussen ondertekening dagvaarding en 

datum terechtzitting. 

Plaat 1 - / De berechtingsprocedure bij de schikkingszaken. 

konstatering ontvangst 	ontvangst • laatste vet-7 
overtreding 	laatste p.v. uittreksel 	valdatum v/h 

. op parket 	Doc.Reg.op 	schikkings- 

fase 1 	fase 2 fase 3 fase 4 .  

onderteke7 datum te-
ning dag- xechtzit-
vaarding ting . • 

fase 5 

In de nu . volgende paragrafen zullen de tijdsduren van deze stadia 

afzonderlijk worden bekeken en onderzocht op hun samenhang met 

• arrondissement en soort oyertreding. 



• 2.2. De eerste fase : de onderzoeksfase  

. Tabel 14. De schikkingszaken en . de  onderzoeksfase. 

zaken met 1 proces-verbaal 

zaken met 2 of meerdere 

processen-verbaal met be-

kende sluitingsdatum 

zaken met 2 of meerdere 

processen-verbaal met 

onbekende sluitingsdatum 

Totaal 

In totaal waren er 860 schikkingszaken. Van 6 schikkingszaken was 

de datum van overtreding van vciOr 1 januari 1973. Deze 6 gevallen 

werden uit de analyse verwiiderd. Van 48 schikkingszaken was de 

datum van ontvangst van het laatste proces-verbaal op het parket, 

onbekend. 

Deze zaken werden nu eveneens uit het te analyseren materiaal .  

verwijderd. 

Het resterende materiaal, 806 schikkingszaken, valt in twee groe-

pen uiteen, n.l. die zaken waarbij 1 proces-verbaal werd opge-

maakt en zaken waarbij 2 of meerdere p.v.'s worden opgemaakt. Deze 

tweede groep welke meerdere processen-verbaal kent, valt wederam in 

twee groepen uiteen: die groep nl. waarvan de sluitingsdatum van het 

laatste proces-verbaal bekend is en die groep waarvan deze sluitings-

datum onbekend is. 

1.1}•.*••• ■••■ 

gemiddelde 
duur onder-
zoeksfase 

477 	I 	31,4 	. 

323 	I 	83,9 

30,3 

806 	i 	52,5 

gemiddelde totale 
berechtingsduur 

220,2 

282,1 

200,7 

244,9 

De verschillen in de totale berichtgevingsduur en de duur van de 

onderzoeksfase tussen de schikkingszaken met 1 proces-verbaal en 

die schikkingszaken met meerdere processen-verbaal rechtvaardigen 

een opsplitsing van de schikkingszaken in twee groepen (zie tabel 

14). 



Tlaat 2 / Schematisch overzicht van de verkeerszaken. 

6 zaken met 

overtreding-

datum voor 

1-1-1973 

Daar het niet mogelijk was uit het gegeven basismateriaal te des-

tileren waarom in 329 gevallen twee of meer processenverbaal werden 

opemaakt en •ook niet kon worden vastgesteld hoeveel -  meer proces-

sen-verbaal werden opgemaakt, is een verdergaande analyse voor 

deze groep niet mnselijk. 

In het vervolg van dit hoofdstuk zullen alleen die 477 schikkings-

zaken in de analyse betrokken worden welke 1 proces-verbaal kennen. 

Dit alles cm zo'n groot mogelijke homogeniteit in het materiaal 

te bereiken. 

Voor de goede orde eerst nog een overzicht. 

\l/ 

48 zaken met on- 

zoeksfase 

1404 eenvoudige verkeerszaken 

860 met schikkings-

voorstel 

bekende datum 

ontvangst •laat-

ste pv.op parket 

• 

• 

544 zonder schikkings- 

voorstel 

329 zaken met 2 

of . meer pv's 

477 zaken 

met 1 pv. 

Om nu te komen tot een juiste analyse van de duur van de onder- 

nemen we het tijdsverloop tussen de datum van over- 

treding en de datum van ontvangst van het-proces-verbaal op het parke 

Van de 477 hiervoor in aanmerking komende zaken was de gemiddel- 

de duur van de onderzoeksfase 31,4 dagen. 



2.2.1. De.onderioeksfase en de arrondissementen 

De gemiddelde duur van de onderzoeksfase bedraagt voor die •  

schikkingszaken waarvoor 1 proces-verbaal werd opgemaakt 

31,4 dagen. De gemiddelde berechtingsduur voor dit type 

zaken was 220,2 dagen. De naar inwonertal grotere arron-

dissementen laten weer een duidelijk langere gemiddelde 

totale berechtingsduur zien, uitgezonderd Rotterdam. 

In het algemeen is de duur van de onderzoeksfase in deze 

arrondissementen ook beduidend langer dan de gemiddelde 

duur van de onderzoeksfase: De arrondissementen Rotterdam 

en Arnhem vormen hierop een uitzondering. Zij hebben een 

gemiddelde duur van onderzoeksfase welke korter is dan de 

gemiddelde duur van de onderzoeksfase in alle arrondisse-

menten. 

Opvallend is de grote gemiddelde duur van de onderzoeks-

fase in de naar inwonertal kleinere arrondissementen ; 

Almelo, Breda en Haarlem. 

Tabel 15. Zie pagina 29, 

2.2.2. De onderzoeksfase en de aard Van de overtreding 

Voor de overtredingen, rijden zonder verzekering, rijden 

zonder papieren, parkeerovertredingen, was de gemiddelde 

duur van deze fase hoog, resp. 40,9 1 37,0 en 53,2 dagen. 

Bij de parkeerovertredingen was de duur van de onderzoeks-

fase zelfs 22,5% van de totale berechtingsduur. 

Tabel 16. Zie pagina 30. 



Tabel 15.  De gemiddelde duur van de onderzoeksfase en de gemiddelde totale be-

rechtingsduur naar arrondissement. 

Arrondissement 

Alkmaar 	 ' 	37 	 . . 203,7 

. 	Almelo 	 7 	• 	' 	. 	181,6 

Amsterdam 	 11 	. 	* ' 	.278,*9 

MO 	• Arnhem 	 ! . 	77 	 279,2 

. 	ASsen 	 : 	9 	• 	 . 	158,4 

. 	Breda 24. • 	° 	; 	240,5 

• Dordrecht. 	 16 	 221,7 

; 	Den Haag • 	 33 	. 	 .291,3 

• . 	. ! 	Groningen ' 	 24 	 245,7 
, . 	. 

• i 	Haarlem. 	 20 	 210,5 . 	 . 

. 	; 	Den Bosch 	 11 . 	. ' 	: 	325,8 

Leeuwarden 	• 	' . 	17• 	 146,4 , 

. 	Maastricht 	 20 	 . 	152,-7 
, 

• Middelburg 	 36 • • 	 140,6 

Roermond 	 - 	 - 
al • Rotterdam 	. 	47 	 223,3 

	

I Utrecht 37 	 217,7 

Zutphen 	 26 .• 	, 150,5 

. 	Zwolle 	 24 	 178,0 

Onbekend 	 1 	 284,0 

i 	Totaal 	 477 	 • 	220,2 

aantal schikkings- :  gem. totale be-
zaken met 1 pro- 	rechtingsduur 
ces-verbaal 	 • 

gem.duur on- 	gem.duur v.d. 
derzoeksfase• onderzoeksfase 

. als percentage 
van de . totale 
berechtings-
duur. 	• 

24,5 

41,8 

51,3 

27,5 

30,7 

43,9 

36,8 

42,0 

25,2 

46,3 

36,5 

24,5 

34,1 

17,0 

23,2 

45,1 

22,4 

30,7 

78,5 

31,4 

12,0 

23,0 

18;4 

9,8 

19,4 

18,3 

16,6 

14,4 

10,3 

22,0 

11,2 

16,7 .  

22,3 

12,1 

10,4 

20,7 

14,9 

17,2 

27,6 

14,3 



Tabel 16.  De gemiddelde duur van de onderzoeksfase en de gemiddelde totale 

berechtingsduur naar aard van de overtreding. 

Aard v.d. overtreding 

Verzekering 

zonder papieren 

gebreken a/h voertuig 

snelheidsovertredingen 

parkeerovertredingen 

geen voorrang verlenen 

door rood licht rijden 

negeren verkeerstekens 

- weggedrag 

plaats op de weg 

onoplettend rijden 

Onveilig rijden 

niet opvolgen van stop-

teken v.d. politie e.d. 

onbekend 

Totaal 

aantal schik-
kingszaken 
met 1 p.v. 

15 

22 

77 

119 

103 - 

24 

13 

71 

12 

8 

2 

8 

2 

1 

477 

gemiddelde 
totale be-
rechtings-/ 
duur 

277,8 

211,a 

210,7 

209,9 

•36,5 

200,8 

213,9 

i11,9 

231,0 

262,3 

239,5 

278,9 

192,5 

273,0 

220,2  

gemiddelde 	gem. duur 
duur onder- v.d. on- 
zoeksfase 	derzoeks 

fase als 
. percentage 
v.d.totale 

. berechtings- 
• duur 

	

40,9 	 14,7 

	

37,0 	: 	17,5 

	

24,2 	: 	11,5 

	

23,7 	 11,3 

	

53,2 	 22,5 

	

28,5 	! 	14,2 

	

33,4 	; 	15,6 

	

29,3 	. 	13,8 

	

24,6 	 10,6 

	

49,0 	 18,7 

	

15,0 	 6,3 

	

41,7 	 15,0 

	

10,5 	' 	5,5 

	

26,5 	 9,7 

31,4 14,3 



48 schikkingszaken 

datum ontvangst 

..laatste p.v. op 

parket onbekend 

477 schikkingszaken 

met 1 p.v. 

\/ 

288 wel Documenta-

tie Register opge-

vraagd 

- 31 - 

2.3. De tweede fase: het opvragen van een uittreksel uit het 

Documentatie Register. 

Bij niet alle van de 477 schikkingszaken met 1 proces-verbaal 

kwam deze fase voor. Bij 288 schikkingszaken met 1 proces-

verbaal werd een uittreksel uit het Documentatie Register 

opgevraagd. 

Plaat 3./Schematisch overzicht van de schikkingszaken. 

860 schikkingszaken 

806 schikkingszaken 

\I/ 

-_A 

189 geen bocumentatie 

Register opgevraagd 

6 schikkingszaken datum 

overtreding vciOr 

1.1.1973 

329 schikkingszaken met 

2 of meer p.v.'s 



------7----7—  

I 	
, 

aantal 	gem.duur 	gem. totale be- 
zaken 	2e fase 	rechtingsduur 

...... 

• wel uittreksel'Doc. 	Reg. 	opgevraagd 	189 	11.8 	218,6 

geen uittreksel Doc.Reg. opgevraagd 	1 	288 	0 	 221,2 

I 	 , 
Totaal 	 1 	477 	. 	 220,2 

Tabel 17. De schikkingszaken en de 2e fase - opyragen bittreksel 

Documentatie Register. 

Het'iqas niet mogelijk aan de hand van de ingewonnen infor-

matie na te gaan waarom in 288 gevallen wel een uittreksel 

uit het Documentatie Register werd opgevraagd en in de 

overige gevallen niet. 

Opmerkelijk is het geringe verschil van gemiddelde totale 

berechtingsduur tussen die zaken waarbij wel en die waarbij 

geen uittreksel uit het Documentatie Register wordt 

opgevraagd. 

Om nu te komen tot een juiste analyse van de duur van de 

2e fase nemen we het tijdsverloop tussen de datum van ' 

ontvangst van het proces-verbaal op het parket, enIde ont-

vangst van het uittreksel van het Documentatie Register • 

op het parket. 

De gemiddelde duur van deze fase was 11,8 dagen. 



Zonder uittreksel 	
I 	

Met uittreksel 
Aard v.d.overtredi4 

1 Documentatie Register 	•- 	Documentatie Register 

Tabel 18. Het opvragen van een uittreksel uit het Documentatie Register 

naar arrondissement. en gemiddelde totale berechtingsduur. 

Alkmaar 

. Almelo 

Amsterdam 

Arnhem 

Assen 

Breda 

Dordrecht 

Den Haag .  . 

Groningen 

Haarlem 

Den Bosch 

- Leeuwarden 

Maastricht 

Middelburg 

koekmond 

Rotterdam 

Utrecht 

Zutphen 

Zwolle 

Onbekend • 

Totaal 

Aantal 	gem.totale be- 
- 

.zaken 	rechtingsduur 

33 

6 

11 

53 

2 

12 

2 

17 

• 12 

15 

8 

12 

13 

21 

• 19 

22 

16 

1 	13 

L-288 

1 

207,2 

181,5 

278,9 

284 , 3  
175,2 

266,4 

302,2 

254,9 

269,7 

219,2 . 

337,0 

133,5 

134,4 

166,1 

225,8 

207,1 

151,8 

168,4 

284,0 

221,2 

Aantal 

zaken 

	

.4 	1 	175,0 

182,0 

• - 

	

24 	268 

	

7 	153,6 

	

12 	214,6 

	

14 	210,2 

	

16 	330,0 

	

12 	. • 	221,7 

	

5 	184,4 

	

3 	296,0 

	

5 	177,4 

	

7 	186,7 

	

15 	104,9 

	

28 	- 	221,6 

	

15 	233,3 

	

10 	148,5 

189,3 

1 

11 

gem. totale be-

rechtingsduur 

189 	1 	218,6 

1 



Tabel 19.  Het opvragen van een uittreksel uit het Documentatie Register naar 

aard van de overtreding en gem. totale duur van berechting. 

Aard v.d. overtreding 

Verzekeringen 

Zonder papieren 

Gebreken a/h voertuig 

Snelheidsovertredingen 

Parkeerovertredingen 

Geen voorrang verlenen 

Door •rood licht rijden 

Negeren verkeerstekens 

Weggedrag 

Plaats op de weg 

Onoplettend rijden 

Onveilig rijden 

Niet opvolgen stopte-

ken politie e.d. 

Onbekend 

Totaal 

Zonder uittreksel 

Documentatie Register 

Aantal Igem.totale be-
1 

zaken Vechtingsduur 

10 

67 

27 

100 

7 

12 

44 

7 

5 

2 

2 

177,8 

202,0 

211,4 

211,9 

236,6 

194,2 

/09,7 

211,9 

226,4 

292,7 

239,5 

418,7 

2 	1 	192,5 

288 	221,2 

Met uittreksel 

Documentatie Register 

Aantal I gem.totale be-

zaken I rechtingsduur 

12 

12 

10 

92 

3 

17 

1 

27 

5 

3 

6 

189 

302,8 

218,5 

205,8 

299,3 

233,3 

203,5 

372,0 

211,9 

237,4 

211,7 

232,3 

273 

218,6 

•■• 
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2.3.1. De 2e fase 	het'opragen van het uittreksel uit het 

Documentatie Register - en het arrondissement.  

De arrondissementen Arnhem, Breda, Leeuwarden hebben naar 

verhouding een zeer lange gemiddelde duur van deze 2e fase. 

De arrondissementen Assen, Groningen, Zutphen en Zwolle 

daartegenover een zeer korte duur van deze 2e fase. 

De gemiddelde duur van deze tweede fase van de schikkings-

zaken waarvoor 1 proces-verbaal werd opgemaakt en waarvan 

een uittrekseI uit het Documentatie Register werd opge-

vraagd is 11,8 dagen, de totale berechtingsduur is 218,6 

dagen. 

In de arrondissementen Leeuwarden en Breda valt de relatief 

zeer lange duur van de 2e fase in berechtingsprocedure op, 

van de totale berechtingsduur maakt de 2e fase in deze ar-

rondissementen ruim 14 % uit. 

Ook de arrondissementen Arnhem en Rotterdam geven relatief 

een zeer lange duur van de 2e fase in de berechtingsproce -

dure te zien. 

Tabel 20..Zie pagina 36. 

2.3.2. De 2e fase - het opvragen vat het uittreksel.uit het 

• 	Documentatie Register - en de aard van de Overtreding 

De grote verschillen in de duur van de 2e fase zoals we die 

gezien hebben bij de verschillende arrondissementen, is ge-

heel verdwenen wanneer we kijken naar de overtredingen; 

opvallend is nog de lange duur van de 2e fase bij de- over-

tredingen, gebreken aan het voertuig, parkeerovertredingen 

en weggedrag. • 

Bij deze . overtredingen, gebreken aan het voertuig, en par-

keerovertredingen en weggedrag, is de duur welke de 2e fase 

in de berechtingsprocedure inneemt eveneens groot. - • 

Tabel 21. Zie pagina 37. 



Tabel 20. De gemiddelde duur van de 2e fase en de gemiddelde totale berechtings- 

Arrondissement 

Alkmaar 

Almelo 

Amsterdam 

Arnhem 

Assen 

Breda 

Dordrecht 

Den Haag 

Groningen 

Haarlem 

Den Bosch 

Leeuwarden 

Maastricht 

Middelburg 

Roermond 

Rotterdam 

Utrecht 

Zutphen 

Zwolle 

Onbekend 

Totaal 

duur naar arrondissement. 

aantal 
zaken 

4 

1 

7 

24 

7 

12 

14 

16 

12 

5 

3 

6 

7 

15 

28 

15 

. 10 

11 

189 

- 	 . . 	 i 
gemiddelde totale 	gemiddelde 	aemiddelde duur ! o 	 , 
berechtihgsduur -. duur 2e 	. 	2e fase als per- 1 

.. 	fase. 	centage. v.totale . 
berechtingsduur. - • 

175,0 

182,0 

268,0 

153,6 

214,6 

210,2 

330,0 

221,7 

184,4 

296,0 

177,4.  

186,7 

104,9 

221,6 

233,3 

148,5 

189,3 

4,1 

1,0 

20,2 

2,8 

31,2 

11,4 

13,9 

3,0 

5,2 

4,5 

26,4 

8,4 

4,7 

15,9 

8,3 

3,8 

3,0 

2,3 

7,5 

1,8 

14,5 

5,4 

4,2 

1,4 

2,8 

1,5 

14,9 

4,5 

4,5 

7,1 

3,6 

2,6 

1,6 

218,6 	 11,8 	 5,4 

1 



Tabel 21.  'De'gemiddelde duur van de. 2e faSe en de gemiddelde totale berechtings 

• duur naar aard van de•overtredingen. 

1 Zondei.  papieren 
1 

1  Gebreken a/h voertuig Snelheidsovertreding 

1 Parkeerovertreding 
1 
L Geen voorrang verlenen 

i Door rood licht rijden 

1 Negeren verkeerstekens 

Weggedrag 

Plaats op de weg 

Onoplettend rijden 

Onveilig rijden 

Niet opvolgen stopte-

ken politie e.d. 

Onbekend 

Aard v.d. overtreding 

Verzekering 

Totaal 	 f 189 

Aantal 	1 gem.totale be- 'gem- duur 1 gem.duur. 2e 	1  _ 
zaken 	I rechtingsduur . 	2e fase . I fase als• per- .  

1 centage v.d. 
.1 totale be-
rechtingsduur I 

1 

• 302,8 	 14,6 

218,5 	 6,4 

205,8 	 16,5 . 

209,3 	 10,8 

233,3 	 25,8 

203,5 	 11,4, 

372,0 	 .4,5 

211,9 	, 	13,9 

237,4 	 17,7 

211,7 	 4,7• 

232,3 •i 	13,2 

• 273,0 	•I 	8,5 

••••4••••••••••••" 

4,7 

2,9 

8,0 

11,1 

5,6 

1,2 

6,6 

7,5 

2,2 

5,7 

3,0 

218,6 	I 	11,8 	! 	5,4 



2.4. De 3e fase, de vervaldata van de •schikking. 

In het vervolg van dit hoofdstuk zullen alleen die gevallen in de 

analyse betrokken worden welke 1 proces-verbaal kennen. 

Dit werd wederom gedaan om zo'n groot mogelijke homogeniteit in 

het materiaal na te streven. Niet alle zaken waarvoor 1 proces-

verbaal werd opgemaakt, hebben een zelfde aantal vervaldata van 

het schikkingsvoorstel. 

Bij 318 van de 477 zaken waren twee schikkingsvervaldata 	In 157 

gevallen was er slechts e'en schikkingsvervaldatum, terwijl er 2 
zaken waren met twee schikkingsvervaldata met onbekende laatste 

schikkingsvervaldatum. 

Tabel 22.  De aantallen.schikkingsvervaldata van de sChikkingszaken 

met 1 proces-verbadl. 

1 schikkingsvervaldatum 	157 

• 2 schikkingsvervaldata 	318 

2 schikkingsvervaldata. 

met onbekende laatste 

schikkingsvervaldatum 

Totaal 

Aantal 
zaken 

2 

gem. duur van 
de schikkings-
fase 

50,5 

. 87,8 

■■•■ 

gem. tot. 
.berechtings-
duur. 

201,2 

229,5 	• 

233,0 

220,2 

De sChikkingszaken met 2 vervaldata duurde. gemiddeld 1 maand_ 

langer dan de schikkingszaken met e6n vervaldatUm..Deze ma-an.d 

is geheel te verklaren uit het langer dUren van de schikkingsfase. 



Tabel 23.  Het aantal schikkingsvervaldta naar arrondissement en gemiddelde 

• • totale berechtingsduur. 

Arrondissement 

Alkmaar 

Almelo 

Amsterdam , 

Arnhem 

Assen 

Breda 

Dordrecht 

Den Haag 

Groningen 

Haarlem 

Den Bosch 

Leeuwarden 

Maastricht 

.Middelburg 

Roermond 

Rotterdam 

Utrecht 

Zutphen 

Zwolle 

Onbekend 

. aantal 

zaken 

21 

1 

11 

21 

2 

11 

5 

3 

3 

7 

1 • 

20 

19 

8 

12 

4 

8 

1 schikkingsvervaldatum 	I 2 schikkingsvervaIdata 

gem. totale be- 	aantal 

.rechtingsduur 	zaken 

204,7 

101,0 

278,9 

259,6 

126,5 

211;7 

226,4 

247,7 

121,7 

317,4 

144,0 

152,6 

122,9 

. - 

169,8 

22,2 

156,8 

180,9 

. 201,2 

16 	 202,4 

6 	 195,0 

56 

7 

.13  
16 

28 

21 

17 

3 

16 

17 

39 

25 

22 

15 

1 

gem.totàle be-

rechtingsduur 

286,5 

169,4 

262,7 

221,7 

302,9 

245,4 

226,1 

351,0 

146,6 

148,6 

234,2 

207,6 

149,4 

178,8 

237,0 

318 	 229,4, 



• 

*Tabel  24.  Het aantal sChikkingsvervaldata naar aard van de overtreding 

en gemiddelde totale berechtingsduur. 

Verzekering 

Zonder papieren 

Gebreken a/h 

voertuig 

Snelheidsover-

tredingen 

Parkeerover-

tredingen 

Voorrang ver-

lenen 

Door rood 

licht rijden 

Negeren ver-

keerstekens 

Weggedrag 

Plaats op de 

weg 

Onoplettend 

rijden 

Onveilig rijden 

Niet opvolgen 

stopteken polili-

tie e.d. 

Onbekend 

1 schikkingsvervaldatum f 2 schikkingsvervaldata 
• 	- 	. 	, ! 

i aantal zaken'gem.tot.ber. aantal zakenLgem.tot.ber. 
.i 	• duur• 	j 	 ! 	duur 

1 	 • 220 	: 	14 	 281,9 
 

3 	. 
. . . 	156,7 

18 

41 

40 

1 1 

.28 

6 

1 

2 

169,6 

206,2 

215,8 

.165,1 

212,4 

201,6 

. 257,7 

120,0 

195,0 

■■••■ 

192,5 

Totaal 	 1 	157 	! 	201,2 	! 

14 

19 

	

59 	 223,3 

	

77 	• 	210,6 

	

62 	 251,4 

	

13 	 230,9 

	

8 	 214,9 

43 

6 

7 	 282,6 

8 

1 

318 

219,6 

218,6 

204,3 	• 

248 

248,4 

273 

229,4 



• 2.4.1. De schikkingsfase en het arrondissement 
• 

Bij de arrondissementen Alkmaar, Amsterdam en Den Bosch is de 

duur van de schikkingsfase zeer lang, ruim 2 maanden. 

Bij de arrondissementen Alkmaar en Den Bosch is de duur 

van deze fase voor deze zaken naar verhouding tot de 

gemiddelde totale duur ook lang. 

Bij de arrondissementen Maastricht en Middelburg valt de 

zowel ab .soluut als relatief zeer korte duur van deze fase 

voor de zaken met 1 schikkingsvoorstel op. 

De zaken met 1 schikkingsvervaldatum: 

De zaken met 2 schikkin,pvervaldata: 

Bij het arrondissement Arnhem is de duur van de schikkingsfase 

zeer lang n.l. 2 maanden langer dan het landelijk gemid -

delde. Ook relatief duurt in dit arrondissement deze 

fase.zeer lang. Zij neemt n.l. ruim 50 % van de totale 

berechtingsduur in beslag. 

Het arrondissement heeft gemiddeld de kortste duur van 

deze fase. 

Bij het arrondissement Den Haag is de gemiddelde duur van de 

schikkingsfase aan de korte kant, opvallend is echter de 

relatief zeer korte duur van deze fase in dat arrondissement. 



Tabel 25.  De gemiddelde duur van de schikkingsfase en de gemiddelde totale 

Arrondissement 

Alkmaar 

Almelo 

Amsterdam 

Arnhem 

Assen 

Breda 

Dordrecht 

Den Haag .  

Groningen 

Haarlem • 

Den Bosch 

Leeuwarden 

Maastricht 

Middelburg 

Roermond 

Rotterdam 

Utrecht 

Zutphen 

Zwolle 

Onbekend 

berechtingsduur voor 

arrondissement. 

absoluut 
aantal 

21 

1 

11 

21 

2 

11 

5 

3 

3 

7 

20 

19 

8 

2 

4 

8 

0 

zaken met 1 schikkingsvervaldatum naar 

gem.totale be-
rechtingsduur 

204,7 

101,0 

278,9 

259,6 

126,5 

211,7 

226,4 

247,7 

121,7 

317,4 

144,0 

152,6 

122,9 

169,8 

222,2 

156,8 

180,9 

Totaal 	 . 157 	 201,2 

gem.duur schik-
kingsfase zaken 
met 1 vervalda-
tum 

85,3 

24,0 

76,2 

58,2 

24,0 

48,3 

34,7 

24,0 

32,5 

126,6 

77,5 

25,3 

33,9 

34,7 

28,5 

30,4 

24,0 

41,7 

23,8 

27,3 

22,4 

19,0 

22,7 

15,3 

9,7 

26,7 

39,9 

53,8 

16,6 

27,6 

20,4 

12,8 

19,4 

13,3 

50,5 	1 25,1 I 



Tabel 26.  De •gemiddelde .  duur Van de sChikkingsfase en de gemiddelde totale be- . 

• - rechtingsduur van die zakeri met 2 schikkingsvervaldata naar 

• - .arrondissement. 

Arrondissement 

Alkmaar 

Almelo 

• Amsterdam 

Arnhem 

Assen 

: Breda 

Dordrecht 

Den Haag 

Groningen 

Haarlem . 

Den Bosch 

Leeuwarden. 

Maastricht 

. Middelburg 

Roermond 

! .Rotterdam 

: Utrecht 

Zutphen 

' Zwolle 

Onbekend 

Totaal 

absoluut 	1 gem.totale be- 
echtingsduur 

16  
6 

56 

'7 

13 

16 

28 

21 

17 

3 

16 -  

17 

39 

25 

22 

15 

318 

202,4 

195,0 

286,5 

169,4 

262,7 

221,7 

302,9 

245,4 

226,1 

351,0 

146,6 

148,6 

234,2 

207,6 

149,4 

178,8. 

273,0 

229,4 

gem.duur schik-
kingsfase zaken 
met 2 verval- 
data • 

70,5 

89,2 

147,5 

51,5 

62,4 

75,9 

53,5 

90,0 

89,9 

205,0 

84,9 

67,2 

89,1 

83,7 

49,0 

57,6 

63,5 

87,8  

34,8 . 

45,7 

51,5 

30,4 

23,8 

34,2 

17,7 

36,7 

39,8 

58,4 

37,4 

45,2 

38,0 

40,3 

32,8 

31,2 

23,3 

38,3 



2.4.2. De schikkingsfase en de aard van de overtredingen 

De zaken met 1 schikkingsvervaldatum: 

Opvallend is de lange duur van deze fase bij de parkeerovertredingen. 

Absoluut gezien is de duur van deze fase kort voor de overtre- 
. 
dingen : door rood licht rijden, geen voorran verlenen en Snelheids- 

overtredingen. Relatief duurt deze fase lang voor de parkeerovertre-

aingen. Relatief kort voor de snelheidsovertredingen. 

De zaken met 2 schikkingsvervaldata: 

Absoluut gezien zijn er nauwelijks verschillen voor deze zaken 

vOor deze fase in de berechtingsprocedure,te bespeuren.. 

Wel valt de relatief zeer korte-duur - van deze fase op vobr de 

overtredinv'rijden zonder verzekerinvl 

Tabel 27. De gemiddelde duur van de schikkingsfase en de gemiddelde to-

tale berechtingsduur voor • zaken met 1 schikkings verval-

datum - naar aard van de overtreding. 

absoluut gem. totale . be-1 schikkings-r -g-em.duur v.d. 
.aantal - - rechtingsduur I fase Ischikkingsfa-

se als percen-
tage v.d. gem. 
tot.ber.duur 

Aard v.d. overtreding 

Verzekering 

Zonder papieren 

Gebreken a/h voertuig 

Snelheidsovertreding 

Parkeerovertreding 

Voorrang verlenen 

Rood licht 	-- 

Negeren verkeerstekens 

Weggedrag 

Plaats op de weg 

Onoplettend rijden 

Niet opvolgen stopte-

ken-politie e.d. 

I Totaal 

3 . 	. 

18 

41 

40 

11 

5 

28 

6 

1 

1 

157 

220 

156,7 

169,6 

206,2 

215,8 

165,1 

212,4 

201,6 

257,7.  

120,0 

195,0 

24 

24 

45,6 

42,3 

66,7 

37,1 

24,0 

48,1 

62,0 

24,0 

24,0 

192,5 	1 	110,5 

201,2 	1 	50,5 

10,9 

15,3 

26,9 

20,5 

30,9 

22,4 

11,3 

33,9 

24,1 

20,0 

12,3 

57,4 

25,1 
.M140" 



Tabel 28. De gemiddelde duur van de schikkingsfase •en de gemiddelde totale 

berechtingsduur voor 	zaken met 2 schikkingsvervaldata - naar 

• aard van de overtreding. 	 • . 	. 

Aard v.d. overtreding 

Verzekering 

Zonder papieren 

Gebreken a/h voertuig 

Snelheidsovertreding 

Parkeerovertreding 

Voorrang verlenen 

Door rood licht rijden 

Negeren verkeerstekens 

Weggedrag 

Plaats op de weg 

Onoplettend rijden 

Onveilig rijden 

Onbekend 

Totaal  

absoluut !gemid.totale be-1 schikkings- de gem.duur 
1-Prhti_nocdiiur 	fase 	v.d. .schikkings: • 

Izaken met 2 ver-1 • fase als per- 

14 

19 

59 

77 

62 

13 

8 

43 

6 

7 

1 

8 

1 

318 

va idata 

281,9 

219,6 

223,3 

210,6 

251,4 

230,9 

214,9 

218,6 

204,3 

282,6 

284 

248,4 

273,0 

229,4 

80,7 

83,7 

87,1 

90,7 

94,0 

84,0 

72,3 

81,5 

86,8 

113,5 

175,6 

84,5 

91,5 

87,8 

centage v.d. 
totale gem. 
berechtingsduur 

28,6 

38,1 

39,1 

43,1 

37,4 

36,4 

33,6 

37,3 

42,5 

40,2 

61,8 

34,0 

33,5 

38,3 

al1117•111C110....1171114Ft*..C....1.-7101.40S-012nerc, ■-••■, 



2.5. De 4e fase: de oproepfase 

De oproepfase 	wordt begrensd door de laatste vervaldatum 

van het schikkingsvoorstel en de datum van ondertekening van ' 

de dagvaarding. 

Vanwege het felt dat in 48 gevallen de datum van ondertekening 

van de dagvaarding onbekend was, werden slechts 429 schikkings-

zaken in de analyse betrokken. 

Ook bij de analyse van de 5e en tevens 	laatste fase in de 

• berechtingsprocedure, de "dagvaardingsfase", is sprake van 

429 gevallen. 

Bij de analyse van de oproepfase 	wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen zaken met 1 of zaken met meer vervaldata van het 

• schikkingsvoorstel. 

Van de 429 zaken vallen nog twee .  zaken af vanwege het feit, 

dat bij deze . zaken de 2e schikkingSvervardatum onbekend was. 

Tabel 29. De schikkingszaken en de 4e fase - de oproep 

Bekende datum onder-, 

tekening dagvaar- • 

ding 	 ! 427 

Onbekende datum 

ondertekening 

:dagvaarding 

Onbekende schik-

ikingsvervalda- 

Itum 	 I 	2 

i Totaal 	 . 477 

aantal 	gem.duur 	I gem.totale 
zaken 	oproepfase 	ber.duur 

78.8 	! 	217,0 

48 	1 	 248,1 

233,0 

220,2 

2.5.1. De oproepfase 	en het arrondissement  

De gemiddelde duur van de oproepfase 	is groot in • 

de'arrondissementen Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Groningen, 

Den 'Bosch en Rotterdam. 

Relatief duurt dezesfase,_lang in de arrondis•sementen 

Alkmaar, Amsterdam, Groningen en.Rotterdam. 



De gemiddelde duur van de oproepfase is kort 

in de. arrondissementen Assen, Dordrecht, Leeuwarden, 

Zutphen en Zwolle. 

Ook relatief gezien dnurt in deze arrondissementen de 

oproepfase . kort. • 

Tabel 30.  De gemiddelde duur van de oproep  

gemiddelde totale berechtingsduur naar arrondis-

sement. 

• 
I 	•

. 	 t• 	 : 
I gem. tot. igem.duur 	!de gemiddelde ' 

Arrondissement 	aantal! 
ber.duur 1 v.d. oproep:duur van de 	. 

i  
. • - ifase 	loproepase 	. 1 

! 	a 	: . 	 lals percentage 
van de gemid-

i delde totale. ' 
'ber.duur. .. 

ALKMAAR 

ALMtL0 

AMSTERDAM 

ARNHEM 

ASSEN. 

BREDA 

DORDRECHT 

DEN HAAG 

GRONINGEN 

HAARLEM 

DEN BOSCH 

LEEU WARDEN 

MAASTRICHT 

MIDDELBURG 

ROERMOND 

ROTTERDAM 

UTRECHT 

ZUTPHEN 

ZWOLLE 

ONhEKEND 

TOTAAL 427 

35 	. 212,0 	. 	96,7 

11 	278,9 	127,9 

77 	279,2 	107,0 

9 	158,4 	, 	40,3. 

24 	270,5 	87,3 

16 	.1 	221,7 	51,1 

24 	245,7 	108,0 

20 - 	210,5 	63,3 

10 	327,5 	1 	96,2' 

17 	' 	146,4 	42,4 

20 	152,7 	49,3 

36 	140,6 	51,5 

47 	223,3 	89,9 

37 	1  217,7 	78,0 

22 	151,7 	41,0 

22 	185,0 	45,5 

217,0 	78,8 
_ 

45,6 

45,9 

38,3 

25,4 

36,3 

23,0 

44,0 

30,1 

29,4 

29,0 

32,3 

36,6 

40,3 

35,8 

.27,0 

24,6 

36,3 



Aard v.d. overtreding 

• Verzekering 

Zonder papieren 

Gebreken a/h voertuig 

Snelheidsovertreding 

Parkeerovertredingen 

Geen voorrang . verlenen 

Door rood licht rijden 

Negeren verkeersteken 

Weggedrag 

Plaats op de weg 

Onoplettend rijden 

Onveilig rijden 

Niet opvolgen stopte- 
ken politie e.d. 

Onbekend 

2.5.2. De oproegaIe en.de  aard van de•overtredina 

De duur van de oproepfase is kort voor de Overtreding 

"rijden zonder papiereeen lang voor de overtredinewegge-

drag."Voor deze laatste duurt deze fase ook relatief lang. 

Tabel 31.  De gemiddelde duur van de oproepfase . en de . 	. 
gemiddelde totale berechtingsduur naar aard 

van de overtrcding. 	• 

absoluut I gem. totale 
ber.duur • 

	

8 	: 	205,0 	' 	84,8 

	

20 	191,7 	66,9 

	

70 	. 	219,5 	84,4 

	

115 	207,2 	77,9 

	

89 	233,6 	, 	78,2 

	

21 	L 	196,7 	79,1 

8 	199,1 	; 	76,3 

	

65 	213,2 	80,6 

	

11 	221,9 	97,1 

8 	262,3 	88,3 

2 	, 	239,5 	' 	79,5 

	

7 	230,7 	84,5 

2 

gemid.duur I de gemiddelde ! 
oproepfase I duur van de op-: 

'roepfase. 
als percentage : 
van de gemid. 
tot.ber.duur 

41,4 

34,9 

38,5 

37,6 

33,5 

40,2 

38,3 

37,8 

43,8 

33,7 

33,2 

36,6 

192,5 	15,0 	 7,8 

1 	273,0 	: 146,0 	53,5 

Totaal 	 427 . 

	

217,0 	78,8 	36,3 
_s• 



2.6. De Se fase: de dagvaardingsfase 

De dagvaardingsfase wordt begrensd door de datum van de onder-

tekening van de dagvaarding en de datum van de terechtzitting. 

Van 48 gevallen was de datum van de ondertekening van de dag- •

vaarding onbekend. Op deze wijze warden 429 schikkingszaken met 

1 proces verbaal in de analyse betrokken. 

Tabel 32. De schikkingszaken en de Se fase - de dagvaardingsfase 

. 	.•1 	L 

1 aantal igem.duur 	:gem.totale 
1 zaken 'dagvaardings-lper.duur 
1 	ifase  i 

Bekende datum 

. ondertekening 

dagvaarding . 429 f 29.0 ; 217,1 

Onbekende datum 

ondertekening 

dagvaarding 	 48 	1 	 248,1 

• Totaal 	 477 	 . 11 	220,2 

2.6.1. De dagvaardingsfase en het arrondissement 

De gemiddelde duur van de dagvaardingsfase was lang 

in de arrondissementen Breda, Dordrecht, Den Bosch, 

Maastricht, Zwolle en Zutphen. 

Voor de arrondissementen Maastricht, Zwolle en Zutphen 

duurde deze fase oak relatief lang. 

Kort duurde deze fase in het arrondissement Arnhem. 

In dit arrondissement neemt deze fase slechts 7% van 

de totales duur van de totale duur van de berechtingspro-

cedure in beslag. 



Tabel 33. ,  De gemiddelde duur van de dagvaardingsfase 

en de gemiddelde totale berechtingsduur naar 

arrondissement. 

Arrondissement 	absoluut 

ALKMAAR 

ALMELO 

AMSTERDAM 

ARNHEM 

ASSEN 

BREDA 

DORDRECHT.  

DEN HAAG 

GRONINGEN 

HAARLEM 

DEN BOSCH 

LEEU WARDEN 

MAASTRICHT 

MIDDELBURG 

ROERMOND 

ROTTERDAM 

UTRECHT 

ZUTPHEN 

ZWOLLE 

ONBEKEND 

TOTAAL 

35 

.■••••• 

• 11 	 278,9 	' 30,0 	* 	10,8 

	

77 	 279,2 . 	: 18,7 	' 	• ,7 

	

9 	 158,4 	' 28,8 	. 	18,2 

	

24 	 240,5 	41,6 	• 	17,3. 

	

16 	 221,7 	45,1 	: 	20,3 

.1•••■ 

24 	 245,7 	: 36,2 	' 	14,7 

20 	1 	. 210,5 	, 24,4 • 	' 	11,6 	. 

11 	' 	325,8 	39,9 	12,2 

• 17 	• 	146,4 	23,1 	15,8 

20 	. 	152,7 	40,0 	26,2 

36 	 140,6 	28,2 	20,1 

ide gemiddelde . 
• 

totale 	; oemidduur iduur van de dag- 
. io 	 Nra.ardingsfase berechtings-!dagvaar- 

'als percentage . 
duur . 	'dingsfase totale gem. 

'berechtingsduur 1 

212 

47 	 223,3 	23,2 	10,4 

37 	 217,7 	25,4 	11,7 

22 	 151,7 	40,2 	26,5 

23 	 183,2 	49,3 	26,9 	. 

18,6 	8,8 

■••••• 

■■•• 

429 	. 217,1 	29,0 	13,4 

2.6.2. De daEvaardinEsfase en de aard van de overtredinE 

De gemiddelde duur van de dagvaardingsfase was voor geen 

van de oVertredingen bijzonder lang. De korte gemiddelde 

duur voor deze fase betrof de overtredineweggedrag h :. 

24.0 dagen, de langste gemiddelde duur de overtreding 

"onoplettend rijden:" 70,3 dagen. 



Aard v.d.overtreding 

Verzekering 	: 	8 	205,0 	24,4 	11,9 

Zonder papieren 	! 	20 	191,7 	26,9 	14,0 

Gebreken a/h voer- 
tuig 	 1 	70 	219,5 	29,4 	13,4 

, 	 . , 
Snelheidsovertre- 	, ' 
dingen 	 -7 116 	206,6 	' 30,4 	14,7 

. 	 - Parkeerovertredin- ' 	 . 
gen 	 : 	90 	234,4 	' 27,0 	11,5 

, 
Geen voorrang verle-' 
nen 	 21 	196,7 	28,6 	14,5 

■ 	. 
Door rood licht 
rijden 	 8 	' 	199,1 	25,8 	, 	13,0 

Negeren verkeers- 	' 
tekens 	 65 	213. , 2 ., 	30,0 	14,1 

Weggedrag 	. 	. 	11 	221,9 	24,0 	10,8 

Plaats op de weg 	8 	262,3 	25,9 	9,9 

Onoplettend rijden 	2 	, 	239,5 	70,3 	29,4 

Onveilig rijden 	7 	230,7 	31,0 	13,4 

Niet opvolgen stop- 
teken politie e.d. 	2 	. 	192,5 	48,3 	25,1 

•0nbekend 	• 	1 	273,0 	24,5 	: 	9,0 

Totaal 	 429 . 	• 	217,1 	29,0 	13,4 

2. 7.Samenvatting 

In onderstaand schema is duidelijk te zien dat zaken met 

meerdere processen-verbaal een langere gemiddelde totale 

berechtingsduur hebben dan zaken waarin slechts 1 proces verbaal 

werd opgemaakt. 

Het verschil in de totale berechtingsduur tussen zaken waarin 

wel en zaken waarin geen uittreksel uit het Documentatie Register 

werd gevraagd is gering, slechts 3 dagen. 

Tabel 34. De gemiddelde duur van de dagvaardingsfase en 

de gemiddelde totale berechtingsduur naar aard 

van 'de overtreding. 

i 	- 	
• 

absoluut 	totale 	Idagvaar- 	gemid.duur van de 
berechtings-!dingsfase dagvaardingsfase 

• duur 	1 	. 	als* percentage 	. 
van.de  gemid.tot.. 

: , 	 berecht.duur 



Plaat 4 / Schematisch overzicht van de berechtingsprocedure met gemiddelde 

totale berechtingsduur en gemiddelde duur van de diverse fasen. 

323 zaken met meerdere pro-
cessem?vetbaal 
Berechtingsduut:282,1 dagen 
Duur oftderzoeksfase:83,9 d. 

189 zaken met uittreksel 
Documentatie Register 
Berechtingsduur:218,6 d. 
Duur 2e fase : 11,8 d. 

157 zaken met 1 schik-
kingsvervaldatum. 
Berechtingsduur:201,2 d. 
Duur schikkingsfase:50,5 

50 zaken met onbekende 
duur van de oproep- 

Berechtingsduur:247,5 d. 
Duur oproepingsfase: - 

806 schikkingszaken 
.Berdchtingsduur : 244,9 d. 

477 zaken 
baal 
Berechtingsduur:220,2 dagen 
Duur onderzoeksfase:31,4 d. 

00 

met een proces-ver- 

• 

477 zaken met den proces- . 
verbaal 

477 zaken met 
verbaal 

[ -4-77 - n met -e;4-1.-- proC-es": 
[ verbaal. 

48 zaken met onbekende 
dagvaardingsfase 
BerechtingSduur:248,1 d. 
Duur dagvaardingsfase:- 

6 zaken-met onbekende 
sluitingsdatum meerde-
re processen-verbaal 
Berechtingsduur : 
200,7 dagen. 
Duur. onderzoeksfase: 
30,3 dagen. 

288 zaken zonder uittrek-
sel Documentatie Register 
Berechtingsduur:22I,2 d. 
Duur 2e . fasa : - 

318 zaken met 2 .  
schikkingsver-
.valdata.' 
Berechtingsduur: 
229,5 
Duur schikkings-
fase : :87,8 

..... 

een proces- 

2 zaken met 2 
schikkings-
vervaldata. 
Met onbekende 
duur schik-
kingsfase 

( 427 zaken met bekende op-( 
roepfase 
Berechtingsduur :217,0 d. 
Duur oproepingsfase:78,8 d. 

429 zaken met bekende dag-
I vaardingsfase 	 • 
Berechtingsduur: 217,1 d. 

[Duur ddgvaardingsfase:29,0 d. 



Hetzelfde geldt voor de dagvaardingsfase. 	 • 

Onderscheiden we zaken met n,en zaken met twee vervaldata 

en nemen we voor de overige fases het landelijk gemiddelde en 

nemen we uitsluitend zaken waarin geen uittreksel uit het 

Documentatie Register werd gevraagd (de gemiddelde duur van 

• deze fase was slechts 11,8 dagen) dan zien we de volgende opbouw 

• voor de schikkingszaken. 

fase 	 I 2 vervaldata 1 vervaldatum I 

	

dagen 	percentage. dagen 	percentage 

onderzoeksfase 	31,4 	13,8 	1 	31,4 	16,6 . 

schikkingsfase 	87,8 	38,7 	 50,5 	26,6 

oproep. 	 78,8 	34,7 	 78,8 	41,5 

, dagvaardingsfase 	29,0 	12,8 	 29,0 	'15,3 

Zaken waarbij het schikkingsvoorstel twee vervaldata heeft 

duren gemiddeld 30 dagen langer dan zaken waarin slechts 1 ver- 

valdatum wordt vastgesteld. De uitsplitsing van zaken waarin 

de oproepfase bekend, 	en zaken waarin deze fase onbekend is, 

is het gevolg van het ontbreken van bepaalde gegevens bijvoor-

beeld onbekende datum van ondertekening van de dagvaarding. 

Het verschil van de gemiddelde berechtingsduur tussen de zaken 

waarin de oproepfase 	wel en de zaken waarin deze fase niet 

bekend is, is dan ook niet het gevolg van een structured l ver-

schil in de berechtingsprocedure. 

Het ontbreken van deze gegevens heeft uiteraard invloed op de 

gemiddelde duur van de oproepfase. -.  

berechtingsduur 	227,0 	100% 	 189,7 	100% 

Bij zaken met twee vervaldata van het schikkingsvoorstel is de 

schikkingsprocedure met 38,7% van de totale berechtingsduur de 

meest tijdrovende procedure. Bij zaken met 6en vervaldatum 

is de-oproepfase met 41,5% het meest tijdrovend. 

Eenzelfde methode volgen voor de arrondissementen is in principe 

wel mogelijk doch de kleine aantallen waarmee dan gewerkt wordt 

maken het resultaat onbetrouwbaar. 



Hoofdstuk 3 
• 

• De wijte van behandeling van 

• schikkingszaken 



3.1. Contradictoire of verstek 

In alle arrondissementen ligt het percentage zaken met behandeling 

bij verstek rond de 85%. De gemiddelde berechtingsduur is voor bei- 

de wijzen van behandeling nagenoeg gelijk. Behandeling bij 

verstek laten een jets langere duur zien. 

Tabel 35. Contradictoire - behandeling of behandeling bij 

verstek van de schikkingszaken naar arrondissement. 

!Arrondissement 

ALKMAAR 

ALMELO , 

AMSTERDAM 

ARNHEM 

ASSEN 

BREDA 

DORDRECHT 

DEN HAAG 

GRONINGEN 

HAARLEM 

DEN BOSCH 

LEEU WARDEN 

MAASTRICHT 

MIDDELBURG 

ROERMOND 

ROTTERDAM 

UTRECHT 

ZUTPHEN 

ZWOLLE 

ONBEKEND 

TOTAAL 

bij versteki in % van heti, contra7 
aantal zaken:dictoir 

4. 1 

8 

84 

72 

12 

22 

14 

74 

41 

51 

32 

27 

21 

39 

9 

65 

45 

37 

27 

14 

735 

93,2 

80,0 

94,4 

78,3 

66,7 

71,0 

82,4 

90,2 

89,1 

89,5 

88,9 

81,8 

67,7 

75,0 

81,8 

89,0 

90,0 

80,4 

84,4 

100,0 

. 85,5 

3 

2 

19 

6 

9 

3 

8 

5 

5 

4 

6 

10 

13 

2 

8 

5 

9 .  

5 

6,8 

10,0 

4,5 

20,6 

33,3 

29,0 

17,6 

9,8 

10,9 

8,9 

11,1 

18,2 

22,3 

25,0 

18,2 

11,0 

10,0 

19,6 

15,6 

122 	1 14,2 

in % van 
het aan-
tal zaken 

De totale berechtingsduur van de schikkingszaken is 240,8 dagen. 

------ 
onbekend 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0. 	 o 

3 

Totale berech- 	 . 	, 

tingsduur 	i 244,0 	 ! 220,7 , 	. 	1 	284,3 



Deel 2 

De niet- schikkingszaken 



• Hoofdstuk 4  • 

Strafrechtspraak Verkeerszaken: de niet-schikkingszaken 



4.1. De niet-schikkingszaken .  en het arrondissement 

4.1.1. De niet-schikkingszaken naar arrondissement 

In dit deel Worden die •eenvoudiqe verkeerszaken hesproken 

waarbij geen schikkingsvoorstel werd gedaan. Van het totaal 

aantal eenvoudige verkeerszaken was dat 38,7%, of te wel 

544 zaken. De meeste van dit type eenvoudige verkeerszaken 

kwamen voor in de arrondissementen, Den Haag (56), 

Den Bosch (58), Breda (47), Rotterdam (46), Assen (35). 

Deze arrondissementen leveren 45% van het totaal in dit deel 

van het verslag te analyseren materiaal. 

1  Ta  
bel 36. De -  niet-schikkingszaken naar arrondissement 	I 

ALKMAAR 
ALMELO 
AMSTERDAM

x 

ARNHEMx  
ASSEN 
BREDA 
DORDRECHT 
DEN HAAG%  
GRONINGEN 
HAARLEM 
DEN BOSCH

x 

LEEU WARDEN 
MAASTRICHT 
MIDDELBURG 
ROERMOND 
ROTTERDAM

x 

' UTRECHT 
ZUTPHEN 
ZWOLLE 
ONBEKEND 

x. 

absoluut 

33 
.30 
9 (10) 

22 (23) 
35 
47 
23 
56 (57) 
34 
20 
58 (59) 
26 
9 
8 
10 
46 (47) 
10 
24 
32 
7 

bevolking (x1000) 

	

6,1 	 475 

	

5,6 	 558 
1,7 • 	 1196 

	

4,1 	 978 

	

6,5 	 380 

	

8,7 	 750 

	

4,3 	 494 

	

10,4 	 1293 

	

6,3 	 527 
637 

	

10,8 	. 	1090 

	

4,8 	 533 

	

1,7 	 608 

	

1,5 	 316 

	

1,9 	 404 

	

8,5 	! 	1285 

	

1,9 	 855 

	

4,5 	 508 

	

5,9 	 544 
1,3 

TOTAAL 	, 	539 (544) 	100% 	 13.270 

In de arrondissementen Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Den Bosch 
en Rotterdam. komen 5 zaken voor waarvan de datum van de over-
treding van vciOr I januari 1973 was en welke als onbekend zijn 
opgegeven. Deze zaken werden uit het grondmateriaal verwijderd. 
Het aantal zaken voor Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Den Bosch 
en Rotterdam komt daardoor op resp. 9,22,56,58 en 46. In de 
berekening van de percentages werd hiermee rekening gehouden. 



4.1.2. De niet-schikkingszaken naar arrondissement en duur 

- van de berechting. 

De langste gemiddelde berechtingsduur betreft het arrondisse-

ment Maastricht met gemiddeld 259,8 dagen. 

In het arrondissement Middelburg vinden we de kortste gemid-

delde berechtingsduur nl. 123,6 dagen. (Een verschil van 

135,8 of te wel 52,3%). 

In totaal werden 231 zaken afgehandeld met een duur beneden 

het landelijk gemiddelde van 173,6 dagen. 

De gemiddelde duur van de berechting bedraagt landelijk 

gezien 173,6 dagen. 

Een hoger gemiddelde dan het landelijke gemiddelde werd 

aangetroffen in de arrondissementen: Breda, Groningen ,  Maastrich 

Rotterdam, met resp.: 231,6, 208, -8 , 259,8 en 206,8 dagen. 

De duidelijk lagere gemiddelden zijn te vinden in de 

arrondissementen Almelo, Assen en Leeuwarden, met resp.: 

127,7, 125,8 en 129,1 dagen. 
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F--- 	- Arr. ( 

Tabel 37. Totale berechtingsduur van niet-schikkingszaken naar arrondissement. ,  

Arrondissement 
,* 

Alkmaar 

Almelo 

Amsterdam 

Arnhem 	. 

Assen 

• Breda 

Dordrecht 

Den Haag 

Groningen • 

Haarlem 

Den Bosch 

Leeuwarden 

Maastricht 

.Middelburg. 

Roermond 

Rotterdam 

Utrecht 

Zutphen 

Zwolle 

Onbekend 

Totaal 

Idagen 	0-113 1114-149 	150-189, 	190-225 : 226-268 	269-300 	300-792 	Totaal I Gemiddeld 

4 

11 

:0 	 0 

1 

14 

2 

8 

13 

12 

5 

7 

9. 

10 

11 

4 	7 

11 	5 •  

2 	5 

2 	6 

12 	8 

1 0 

13 

1 	 1 

3 

0 	t 	0 	I 	1 	 1 	4 	0 	 3 	9 

2 	: 	4 	. ' 	2 	; 	0 	0 	0 	. 	0 	- 	8 

3 	, 	4 	! 	3 	! 	0 	. 	0 	0 	. 	0 	10 

2 	8 	1 	7 	. 	11 	11 	: 	. 	3 	4 	46 

3 	2 	: 	.2 	1 	: 	0 	1 	I 	10 

6 	. 	8 	! 	7 	. 	. 2 	1 	0 	0 	24 

5 . 	18 	8. 	• 0 ' 	1 	0 	0 	32 

0 	.; - . 	0 	! 	0 	2 	. 	. 2 	: 	2 	.1 . 	7 
_. 	_ 	. 	. 	. 	._ 	... 	. 
107 	i 123 	. 	100 	72 	72 	33 

11 

3 

3 

4 

15 

2 

. 3 

0 

6 

3 

• 10 

• 2. 

4 

4 

14 

1 

	

1•0 	0 	33 

	

2 	• 	0 	0 	30 

	

2 	3 	1 	g 

	

2 	. 	2 	0 	, 	22 

	

2 	?. 	0 	0 	. 	35 

	

15 	6 	7 	47 

	

2 	2 	1 . 	23 

	

11 	. 	3 	. 	5 	56 

	

6 	7 	6 	34 

	

1 	0 	3 	• 	.20 

	

9 	3. 	0 	: 	58 

	

0 	1 	0 	26 

32 	! 539 

156,7 

127,7 

243,4 

184,9 

125,8 

231,6 

156,0 

117,5 

206,8 

.179,5 

178,2 

129,1 

259,8 

123,6 

130,9 

206,8' 

159,2 

135;8 

137,5 

257,6 

173,6 



4.2. De niet-schikkingszaken en de aard van de overtreding 

4.2.1. De niet-schikkinglzaken  naar aard van de overtreding 

Tabel 38. 	De niet-schikkingszaken naar aard van de overtreding. 

Aard v.d. overtreding 

De meest voorkomende verkeersovertredingen waarbij geen 

schikkingsvoorstel werd gedaan zijn : onverzekerd rij-

den, gebreken aan het voertuig, snelheidsovertreding. 

Van het totaal aantal verkeersovertredingen waarbij 

_ geen schikkingsvOorstel werd gedaan maken deze zaken 

56,0 % uit van het totaal aantal verkeersovertredingen 

of te wel van 302 zaken. 

absoluut 

1 

Verzekering 	 i 	• 	90 	 16,7 

Zonder papieren 	 51 	 9,5 

Gebreken aan het voertuig 	, 	 88 	 16,3 

Snelheidsovertredingen 	 64 	 11,9 

Parkeerovertredingen 	 18 	 3,3 

Geen voorrang verlenen 	 • 	48 	 8,9 

Door rood licht rijden 	 7 	 1,3 

• Negeren verkeerstekens 	 37 	 6,9 

• Weggedrag 	 - 	34 	 6,3• 
1 
! ' Plaats op de weg 	 , 	 20 	 3,7 

, 
Onoplettend rijden 	 14 	 2,6 

Onveilig rijden • 	 60 	 11,1 

Niet opvolgen van bevelen v.d. 

. 	politie e.d. 	 1 	 0,2• , , 
Niet opvolgen van stopteken 

v.d. politic e.d. 	 3 	 0,6 

Onbekend 	 4 	 0,7 

r-- -------- - ---------- 

Totaal 	 539 	 100,0 



-62- 

4.2.2. De niet-schikkingszaken naar aard van de overtreding en de 

duur van berechting. 

Wanneer we de gemidde1de berechtingsduur van de verschillende 

soorten van verkeersovertredingen bekijken, blijken deze 

onderling grote verschillen te vertonen. De geconstateerde ver-

schillen zijn minder groot dan de verschillen in de berechtiugs-

duur vergeleken naar arrondissement. De langste berechtingsduur 

vinden we bij de overtreding onverzekerd iijden, welke een 

gemiddelde berichtingsduur had van 198,5 dagen. De kortste 

gemiddelde berechtingsduur betrof de snelheidsovertredingen met 

149,5 dagen. 



Tabel 39..Totale berechtingsduur van de niet-schikkingszaken.naar_aard van de overtreding 

• clgen• 
Aard v.d. overtreding 	I 0-113 

Verzekering 

Zonder Papieren 

Gebreken aan het voertuig 

Snelheidsovertredingen 

Parkeerovertredingen 

Geen voorrang verlenen 

Door rood licht rijden 

Negeren verkeerstekens 

Weggedrag 

Plaats op de weg 

Onoplettend rijden 

Onveilig rijden 

Niet opvolgen van beve-

len van de politie e.d. 

Niet opvolgen van stop-

teken v.d. politie e.d. 

Onbekend 

Totaal 

A14-149 

6 	25 

6 	12 

16 	18 

20 	20 

5 	3 

9 	10 

2 	0 

17 	4. 

4 	9 . 

4 	4 

3 - 	.5 

12 	1 	11 

0 

1 	. 	0 

2 	.2 

107 	; 	123 

150-189 

12 

10 

22 -  

6 

2 

73 

0 

. 6 

10 

3 

2 

13 

1  

190-225. 226-268 	269-300 	300-792 

16 

10 

11 

7 

2 

7 

2 

4 

2 

2 

1 

8 

0 

0 

0 

	

11 	10 	• 	10 

	

9 	. 	' 	3 	. 	1 

	

13 	3 	5 

	

4. 	1 	5 	2 

	

, 2 	1 	3 

	

6 	2 	1 

	

2 	1 	0 

	

4 	- 	1 	1 

	

5 	1 	3 

	

6 	. 1 	0 

	

1 	1 	 1 

	

8 	 4 	4 

	

1 	: 

 

01 	0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

90 

51 

88 

64 

18 

48 

. 7 

37 

34 

20 

14 

60 

.1 

3 

4 

Totaal 1 Gemiddeld 

198;5 

179,9 

173,6 

149,5 

186,7 

168,4 

189,4 

140,7 

179;4 

176,8 

163,8 

178,5 

155,0 

124,7 

70,0 

100 	72 	i 	72 	33 	32 	1 539 	173,6 
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4.3. De niet-schikkingszaken t het arrondissement en de aard van de overtreding 
......V••■•■■•• •••■••■■••■■••■•■ ■••••■•........,.....•■••■••• 

-AT.4 

4.3.1. De niet-schikkingszaken naar arrondissement en de aard van de 

Tabel 40. Zie pagina 65. 

overtreding 

In het arrondissement Breda valt het grote aantal overtredingen 

met betrekking tot het rijden zonder verzekering op, n.l. 23 % 

van alle overtredingen. 

Den Bosch - heeft procentueel evenveel overtredingen van het 

rijden zonder verzekering (24 %). 

Ook het aantal overtredingen van het rijden zonder papieren 

en gebreken aan het voertuig vormen in dat arrondissement 

elk afzonderlijk 24 % van alle overtredingen. 

• 	• 
De met schikkingszaken naar arrondissement)  naar aard van de L 

overtreding_en•duur van berechting.  

Gezien de kleine aantallen waarop de cijfers betrekking hebben 

is het niet mogelijk verantwoorde uitspraken over de duur van 

de berechting te doen wanneer zowel gelet wordt op het arron-

dissement als op de aard van de overtreding. 



TABEL 40.  De niet-schikkings zaken naar arrondissement en naar aard van de overtreding. 

Soort overtreding 	 i . 	Alkmaar 1 Almelo 

- Verzekering - 

Zonder papieren 

Gebreken a/h voertuig 

Snelheidsovertreding 5 

Parkeerovertreding 

Voorrang verlenen 

Rood licht rijden 

Negeren verkeerstekens 

Weggedrag 	 i 	-5 

Plaats op de weg 

Onoplettend rijden 

Onveilig rijden 

Niet opvolgen van bevalen 

v.d. politie e.d. 	 0 

Niet opvolgen van stop - 	; 

teken v.d. politie e.d. 

Onbekend 

Totaal 

2 	: 	6 

4 	• 	5 

8- 	5 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

4 

• 

Amsterdam 

4 

1 

1 

0 	1 	0 	i 	-0 	• 	0 

0 	3 • 	0 	• 	1 

, 	. 
1 	• , 

Arnhem ; Assen : Breda Dordrecht 

1 	1 	4 	: 	11 	 8 	• 	7 

3 	2 	' 	3 	. 	1 	1 	1 	:1 

2H 7 	8 	5 	H 6 	6 

1 	2 	• 2 	' 	8 • 	7 	3. 	1.5 	2 

0 	• 	0 	 0 	2 	. 	'2 	1 	 1 	3 

2 	• 	1 . 	5 	.2 	2 	, .1 

	

 6 	2 

0 	. 	0 	 0 	1 	. 	, 	. 	0 	• 	0 	 1 	1 

0 	0 	 0 . 	4 	1 	3 	t 	I 	.11 

2 	F 	 2 	2 	3 	. .2 	11 	0 

1 H 	0 	H I 	0 	: 	2 	3 	2 	: 	1 

0 	. 	0 	 4 	1 	. 0 	d 	 3 	. 	. 	0 • 

5 	0' 	H 	2 	; 	1 	6 	• 2 	 12 	. 	- 	0 

0 	0 • 	0 	0 	1 	0 	 0 

Den Haag i 

0 

1 	 1 	0 	; 	0 	: 	0 

0 	0 	0 	; 	0 	; 	0 

: 35 • 33 	30 	I 	10 	! • 23 	 47 	23 	57 	34 

_ 

Groningen 

■• 



0 

0 

1 

5 

0 	 2 	 0 	 2 

1 	 1 	1 	4 	• 	I 	1 

0 

8 	. 1 	. 	5 	 1 	i 	0 . 	i 	. 
/  1 	F, 	• 	0 	• 	. 	1. 	1 	1 
I 	 ! 

0 	i 	1 - 	 1 	- 	, .a 	1 
i. 	. 4  

0 	i • 	 0 0 	 0 1 	 , 	. F. 
4 	i 	1 	. 	. 	6 	i, 

I 	
2 

0 	 0 

0 . 

0 

• 5 

14 	 5 	i 	0 , 
14 	 1! 	2 5 

i 
14 	 7 	(. 	0 

i 
3 	- 	0 	t 

	

1 	.0 

4 	 0 	 0 

0 

0 	I . 	0 	 0 

20 	i 	59 	 26 .1 	9  

1 

0 	 0 

0 	 3 

0 	 0 

0 	 2 

0 

0 . 	0 

0 	 0 

1 	 0 

1 	jj 	.1 

0 	• 0 

3 	 1 

0 	. 	0 

0 

. 0 

8 

0 

0 

10 

4 

47 

_ Haarlem] Den Bosch] Leeuwarden Maastricht]. Middelbure Roermondi Rotterdam i Utrecht ZutpheniZwolleiOnbekend,Totaal 

7 	1 	3 

7 	1 	1 

6 

I 	0 

4 	I 	0 

2 

1 

4 

5 

0 

0 

0 

5 9 

0 

3 

1 	6 

1 	! 	0 	0 

6 	i 	0 	1 

0 

0 

0 	0 

0 	. 4 

0 	3 

0 	' 	0 

Of 	
0 	1 

0 	0 	0 

10 24 32 

4 	! .3 	91 

3 	I 	0 	51 

2 	1 	2 	.1 	88 
• 

8 	t 	0. 	69 

0 	! 	0 	. 	18

• 7 0 	49 

0 	 7 

0 1  :0 	38 
.: 

0 	0 • 	34 

2 	b.. 	21 

0 	I 	 14 

5 	f• .2 	61 

o • 

0 	i 	3 

0 	• 4 

7 	544 



4.4. Samenvatting  

Resumerend kan gesteld worden dat, evenals bij de schikkings-

zaken in het algemeen de grotere arrondissementen met betrek= 

king tot eenvoudige verkeerszaken waarin geen schikkingsvoor-

stel werd gedaan, de berechtingsduur langer is dan in de klei-

nere arrondissementen. 

Tabel 41. Duur van de berechting en de grootte van het arrondissement 

Grote. .arrondissementen 

• (arrondissementen met meer 

dan 950.000 inwoners) 

Middel-grote arrondissemen= 

ten (arrondissementen met 	. 

450.000 t/m 950.000 mw.) 

Kleine .arrondissementen 

(arrondissementen met 

450.000 inwoners of minder) 

Gemiddelde totale 

berechtingsduur 

188,7 dagen 

171,5 dagen 

135,4 dagen 

In de groep van overtredingen.  waarin geen schikkingsvoorstel werd 

gedaan komt het onverzekerd .rijden het veelvuldigst voor'in het 

grondmateriaal. 

Het onverzekerd rijden heeft ook de langste berechtingsduur n.l. 

198,5 dagen. 



Hoofdstuk 5 

Strafrechtspraak Verkeerszaken : 

Berechtingsprocedure niet—schikkingszaken 
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5.1..  De berechtingsprocedure bij de niet-schikkingszaken; 

De duur van de berechtingsprocedure is afhankelijk van de gevolgde 

procedure. Bii niet schikkingszaken zijn er in totaal een 4-tal 

fasen te onderscheiden. De eerste fase , de onderzoeksfase, 

welke begint bij de konstatering van de overtreding en eindigt 

met de ontvangst van het laatste proces-verbaal op het 

parket. 

De tweede fase in de berechtingsprocedure (wdrdt niet door alle 

zaken doorlopen) begint met het opvragen van een uittreksel uit het 

Documentatie Register en eindigt met de ontvangst hiervan op het 

parket. 

De derde fase, de oproepfase, eindigt met het ondertekenen van de 

• dagliaarding. 

De vierde fase begint na de ondertekening van de dagvaarding en 

eindigt met de datum van terechtzitting. 

Plaat 5/ De berechtingsprocedure bij de niet-schikkingszaken. 

konstatering ontvangst ontvangst 	ondertekening datum te- 

overtreding 	laatste 	uittreksel 	dagvaarding 	rechtzitting . 

pv. op Doc.Reg.op 

fase 1 	. 	Ease 2 	fase 3 fase 4 

In de nu volgende paragrafen zullen de tijdsduren van deze stadia 

afzonderlijk worden bekeken en onderzocht op hun samenhang met ar-

rondissement en soort overtreding. 



5;2. De le fase : de sonderzoeksfase 

In totaal waren er 544 verkeerszaken waarbij geen schikkingsvoorstel 

werd gedaan. Van 5 schikkingszaken was de datum van de overtrediftg 

van NTOOr I januari 1973. Deze 5 gevallen werden uit de analyse ver-

wijderd. Van 44 verkeerszaken waarbij geen schikkingsvoorstel werd 

gedaan was de datum van ontvangst van het laatste proces-verbaal op 

. het parket onbekend. Deze zaken worden nu eveneens uit het te ana-

lyseren materiaal verwijderd. Van de overige verkeerszaken waarbij 

geen schikkingsvoorstel werd gedaan valt de analyse in twee delen 

uiteen, n.l. in schikkingszaken waarbij 1 proces-verbaal werd opge-

maakt en die waarbij 2 of meer pv's werden opgemaakt. Deze tweede 

•roep valt weer uiteen in twee groepen n.l. een groep waarvan de 

sluitingsdatum van'het laatste proces=verbaal bekend is, en een 

groep waarvan deze sluitingsdatum onbekend is. 

Tabel 42. De niet-schikkingszak.en en de onderzoeksfase . 

•. 	gemiddelde 	gemiddelde to- 
. aantaf 	_duur onder- 	tale oberech 

zoeksfase. 	.tingsduur 

Zaken met 1 proces-verbaal 	 330 	 48,2 . 	171,2 

Zaken met 2 of meet processen- 

verbaal met bekende sluitingsdatum 	158 	 70,2 	 189,6 

Zaken met 2 of meer processen- 

verbaal met onbekende sluitingsdatum 	7 	 46,5 	 146,4 

Totaal 	 495 	 55,2 	 176,7 

De vtrschillen in de totale berechtingsduur en in de duur van de onderzoeks-

fase tussen de niet-schikkingszaken met een pv en die met twee of meet pv's, 

rechtvaardigen een opsplitsing in twee groepen (zie tabel 42). . 



voorstel . 

860 met schikkinas 

330 zaken met 

gen proces-verbaal 

Daar het niet.mogelijk was uit•het gegeven basismateriaal te destilleren 

waarom in 165 gevallen wel 2 of . theerprocessen-verbaal werden'opgemaakt, . 

en ook piet . exact kon worden vastgesteld hoeveel meer processen-verbaal 

yerden opgethaakt, is een verdergaande analyse van . deze groep niet:Mogelijk. 

In het vervoig van dit hoofdstuk zullen . alleen • de 330 verkeerszaken 

waarbij geen schikkingsvoorstel werd gedaan en slechts s l proces-verbaal 

werd opgemaakt in de analyse Worden betrokken .. • 

Voor de goede orde eerst nog een overzicht. 	 • 

Plaat 6.1 Schematisch overzicht van de verkeerszaken 

1404 eenvoudige 

verkeerszaken 

7 • 

. 	• 

5 zaken met over-

tredingsdatum 

vcidr 1-1-1973 

544 zonder schik- 

kingsvoorstel 

44 zaken thet I1165 zaken 

onbekende da-

tum ontvangst 

laatste pv.op 

parket 

met twee 

of meer 

processen - 

verbaal 

Om nu te komen tot een juiste analyse van de duur van de onderzoeksfase 

nemen we het tijdsverloop tussen de datum van overtreding en de datum 

van ontvangst van het proces-verbaal op het parketz van de 330 hiervoor 

in . aanmerking komende zaken was de gemiddelde duur van de onderzoeks-

fase 48,2 dagen. 



• 

5.2.1. De onderzoeksfase en het arrondissement 

De gemiddelde duur van de onderzoeksfase bedraagt voor die 

verkeerszaken waarbij geen schikkings-voorstel werd gedaan 

en slechts gen proces-verbaal weird opgemaakt 48.2 dagen. 

De gemiddelde berechtingsduur voor dit type zaken was 171.2 

dagen. De duur van de onderzoeksfase was in de arrondisse-

menten Almelo, Den Haag, Den Bosch en Rotterdam bijzonder 

lang resp. 72.9, 62.6, 58.3 en 52.0 dagen. In het arrondis-

sement Alkmaar opvallend kort n.l. 25.5 dagen. 

De duur van de onderzoeksfase in het arrondissement Almelo was 

bijna 60 % van de totale berechtingsduur. 

Gemiddeld was de duur van de onderzoeksfase 28.2 % van de 

totale berechtingsduur. De naar bevolking kleinere arron-

dissementen hebben in het algemeen een kortere duur van 

de onderzoeksfase, terwijl ook het deel dat de duur van 

de onderzoeksfase uitmaakt, van de totale berechtingsduur 

kleiner is. 



Tabel 43. De gemiddelde duur van de onderzoeksfase en de gemiddelde totale be-

rechtingsduur naar .arrondissement. 

Arrondissement 

Alkmaar 

Almelo 

Amsterdam 

Arnhem 

Assen 

Breda 

Dordrecht 

.Den Haag 

Groningen 

Haarlem 

Den Bosch 

Leeuwarden 

Maastricht 

Middelburg 

Roermond• 

Rotterdam 

Utrecht 

Zutphen 

Zwolle . 

Onbekend 

; 
• Totaal 

aantal niet schikkings-
zaken met 1 p.v. 

21 

27 

2 

12 

18 

32 

15 

40 

15 

9 

33 

18 

6 

3 

30 

8 

11 

26 

4 

330  

gem. totale be- gem.onder-
rechtingsduur 	zoeksfase 

144,6 	25,5 	17,6 

123,3 	72,9 	59,1 

272,5 . 	31,8 	11,7 

200,9 	49,1 : 	24,4 

136,4 	35,7 	26,1 

225,7 	42,8 	19,0 

171,7 	40,0 	•23,3 

167,8 	62,6 	37,3 , 

262,8 	39,4 	15,0 

126,8 	51 2 . 	, 	40,4 

162,8 	58,3 	35,8 

127,4 	48,7 	I 38,2 

284,3 	49,7 	17,5 

109,3 	41,5 	38,0 

. - 	 - 	 - 

209,8 	52,0 	24,8 

151,9 	1 	62,2 	40,9 

131,6 	I 	32,0 	' 	24,3 

132,9 	I 	26,3 	19,8 
I 

252,0 	79,3 	31,5 

171,2 . 	48,2 L. 



5.2.2. De onderzoeksfase en de aard van de overtreding 

De gemiddelde duur van de onderzoeksfase is lang voor de overtre-

dingen"rijden zonder verzekering"(71.7 dagen), en"rijden zonder 

papieren"(62.1 dagen); kort voor de overtredingen "gebreken aan het voer 

tuig"(36.5 dagen) enftsnelheidsovertreding"(35.5 dagen). 

Wanneer we kijken naar het deel dat de duur van de onderzoeksfase 

uitmaakt van de totale berechtingsduur, dan vallen de overtre- 

dingen "rijden zonder verzekering, rijden zonder papieren en nege-

ren van verkeerstekens op. 

• Bij deze overtredingen is de duur van de onderzoeksfase ongeveer 

35 % van de totale berechtingsduur. Bij de overtredingen, "gebreken 

aan het voertuig" en "snelheidsovertredingen 6  is de duur van de 

onderzoeksfase relatief kort. 

• Bij deze overtredingen maakt zij minder dan 25 % uit van de tota-

le berechtingsduur. 

Tabel 44. Gemiddelde duUr van de onderzoeksfase en de gemiddelde totale 

berechtingsduur naar aard• van de overtreding. 

Aärd v.d. overtreding 	
absoluut !gem.totale 	gem.duur on- 	% 

1- 

rechtingsduur derzoeksfase 

'Verzekering 

Zonder papieren 

Gebreken a/h voertuig 

' Snelheidsovertreding 

Parkeerovertreding 

: Geen voorrang verlenen 

IDoor rood licht rijden 

INegeren verkeerstekens 

I Weggedrag 
Plaats op de weg 

Onoplettend rijden 

• Onveilig rijden 

Niet opvolgen bevelen 

van de politic e.d. 

Niet opvolgen stopte- 
1 

, 'ken van de politic ed. 

LOnbekend 

•ITotaal 

49 

41 

38 

48 

• 6 

32 

3 

17 

23 

10 

11 

45 

1 

3 

3 

244,0 

• 206,5 	 71,7 	34,7 .  

	

177,5 	• 	62„1 	35„0 

	

171,9 	 36,5 	21 , 2 

	

148,8 	 35,5 	23,9 

	

188,0 	' 16,8 	8,9 

	

165,6 	 48,9 	29,5 

	

189,7 	 58,7 	30,1 

	

126,0 	 46,1 	; 36,6 

	

171,1 	 45,0 	i 26,3 

	

177,2 	 58,6 	. 33,1 

	

152,3 	 '30„8 	20,2 

	

173,5 	• 	 44,2 	25,5 

	

78,5 • 	32,2 

	

174,3 	 40,8 	23,4 

	

83,7 	• 	36,3 	I 43,4 

	

171,2 	 48,2 	28,2 



;• 

5.3. De 2e fase: Het opvragen van een uittreksel uit het Documentatie 

Register 

Bij niet alle van de 330 verkeerszaken waarbij geen schikkingsvoorstel 

werd gedaan en slechts 1 proces verbaal werd opgemaakt kwam deze tweede 

face_ voor. Bij 274 van dit type zaken ward wel en uittreksel uit het 

Documentatie Register opgevraagd, bij 56 zaken gebeurde dit niet. 

Plaat 7. Schematisch overzicht van de niet-schikkingszaken. 

Totaal 

5 zaken met overtreding 
vc5Or 1-1-1973 

274 zaken waarbij wel 
uittreksel Documentatie 
Register werd opgevraagd 

I 544 niet schikkingszaken 
• 

wel uittreksel Doc.Register 
opgevraagd 

geen uittreksel Doc.Register 
opgevraagd 

495.niet-schikkings-
zaken 

"-'-- 

	

330 zaken met 1 proces-. 	 165 zaken met twee of meer 1 
. i verbaal 	 processen-verbaal - 

, 	I 	 . 
• , 	- 	- 

• z.:„......--- 

56 zaken waarbij geen 
uittreksel Documentatie 
Register werd opgevraagd 

. 274 	 167.0 

. 56 	..191.8 

330 	 171.2 

44 zaken met ontvangst . 
laatsteproces-verbaal 
op parket onbekend 

Tabel 45. De niet-schikkingszaken en de 2e fase(opvragen uittreksel 

Documentatie Register). 

aantal zaken 	gemid. totale 
berechtingsduur 



Opmerkelijk is het feit dat de gemiddelde totale berechtingsduur voor die 

zaken waarbij wel een uittreksel uit het Documentatie Register wordt 

opgevraagd een beduidend kortere totale berechtingsduur hebben, dan 

bij die zaken waarbij dat filet gebeurt,, 

Het was filet mogelijk aan de hand van de verstrekte informatie na te 

gaan waarom in 274 gevallen wel een uittreksel uit het Documentatie 

- Register werd opgevraagd en in de overige gevallen filet. 

Om nu te komen tot een juiste analyse van de duur van de tweede fase, 

voor die 274 gevallen waarop deze fase van toepassing is, nemen we het 

tijdsverloop tussen de datum van ontvangst van het proces-verbaal op 

het parker en de ontvangst van het uittreksel uit het Documentatie Register 

op het parket. De gemiddelde duur van deze fase was 10,8 dagen. 

Tabe1,46..Het opvragen van een uittreksel uit het Documentatie Register 

naar arrondissement en gemiddelde totale duur van de berechting. 

Arrondissement 

Alkmaar 
Almelo 
Amsterdam 
Arnhem 
Assen 
.Breda 
Dordrecht 
Den Haag 
Groningen 
Haarlem 
Den Bosch 
Leeuwarden 

• Maastricht 
Middelburg 
Roermond 
Rotterdam 
Utrecht 
Zutphen 
Zwolle 
Onbekend 

3 
5 
1 

. - 
6 
7 
1 
4 
.6 
2 
4 ' 

2 
2 

4 
2 
4 
2 
1 

Zonder .uittreksel 
Documentatie Register 

aantal zaken gem.tot.berech-
tingsduur 

207,0 
104,8 

• 284,0 

132,8, 
255,3 
309,0 
156,1 
226,7 
137,7 
162,1 

330,9 
134,5 

240,4 
221,2 
152,6 
137,7 
284,1 

Met uittreks0. 
Documentatie Register 

aantal zaken gem. tot . berech- 
tingsduur 

18 
22 

1 
12 

• 12 
25 
14 
36 
9 
7 

29 
18 
4 
1 

26 
6 
7 

24 
3 

134,2 
127,5 
261,0 
200,9 
138,2, 
217,4 
161,9 
169,1 
286,9 
123,7 
162,9 
127,4 
261,0 
59,0 

1 	205,1 
i 	128,8 
1 	119,6 
1 	132,5 

. 	I 	, 241,3 

Totaal 	1 	56 191,8 	 74 	 167,0 '  167,0 



Tabel 47.  Het opvragen van een uittreksel uit het Documentatie Register 

naar aard van de overtreding en de gemiddelde totale duur van 

• de berechting. 

1 
Aard v.d.overtreding 

Onbekend 

Verzekering 

Zonder papieren 

Gebreken a/h voer-
tuig 

Snelheidsovertre-
d.ing 

Parkeerovertreding. 

Geen voorrang ver-
lenen 

Totaal 

. ' aantal gem.tot.berech-laantal zaken 

i 
zaken. tingsduur 

	

13 	166,1 	 36 

	

. 1 	305,5 	 40 

1 	• 
• 

• 

	

11 	221,0 	I 	27 

	

5 	269,2 

	

5 	201,6 

• 

	

3 	181,1 

• . 

	

2 	234,1 	 1 

5 . 	121,7 	. 	12. 
• 

	

1 	272,3 	 22 

_. - 	 10 

	

3 	83,8 	 8 

	

3 	1. 	229,5 t 	42 , 
. 	i 

Door rood licht 
rijden 

• 
Negeren verkeers-
tekens 

- Weggedrag 	1 

Plaats op de weg 

Onoplettend rijderj 

Onveilig rijden 

Niet opvolgen beve-2.  
len politie e.d. 

Niet opvolgen stopj. 
- teken politie ed. 1 

56 

Zonder uittreksel 
Documentatie Registe 

3 	174,3 

1 	59,0 

Met uittreksel 
Documentatie Register 

5.3.1. De 2e fase: het opvragen van het uittreksel uit het 

Documentatie Register en het arrondissement  

gem.tot.berech-
tingsduur  

221,1 

174,3 

151,9 

	

43 	 134,8 .  

	

1 	• 	1 	120,0 

• 29 	1 	164,0 

10 1 ,0 

• 127,8 

166,5 

177,2 

178,0 

169,5 

1 	 244 . 	I 

1 

	

2 	 96,0 

191,8 	 274 	 167,0 

De arrondissementen Amsterdam, Breda en Rotterdam hebben 

naar verhouding een lange gemiddelde duur van deze 2e fase. 

De arrondissementen Almelo, Assen en Middelburg daaren- 

• tegen een zeer korte gemiddelde duur van deze fase in de 

berechtingsprocedure. 	• 



Tabel 48. De gemiddelde duur van de 2e fase en de gemiddelde totale. 

• . •berechtingsduur naar arrondissement. . 

Alkmaar 

Almelo 

Amsterdam 

Arnhem 

Assen 

Breda 

Dordrecht 

Den Haag 

GrOningen . 

Haarlem 

Den Bosch • 

Leeuwarden 

Maastricht 

Middelburg 

Roermond 

Rotterdam 

Utrecht 

Zutphen 

Zwolle 

Onbeend 

Totaal 

De gemiddelde duur van deze 2e fase van alle niet-schikkings-

zaken waarvoor 1 proces verbaal werd opgemaakt en waarvoor 

een uittreksel uit het Documentatie Register werd opgevraagd 

is 10,8 dagen. 

De gemiddelde totale berechtingsduur is 167,0 dagen. 

In de arrondissementen Breda en Haarlem valt de relatief 

lange duur van de 2e fase in de berechtingsprocedure op; 

van de totale berechtingsduur neemt'de 2e fase ongeveer 10%. 

Ook in het arrondissement Rotterdam is .dit percentage hoog 

nl. 9,4%. 

1 

12 

12 

25 

14 

36 

9 

7 

29 

18 

• 1 . absoluut 	gem.tot. 
Arrondisse- c aantal 	I .ber.duur 

ment 

18 

22 

4 

1 

26 

6 

7. 

24 

3 

134,2 

127,5 

261,0 . 

200,9 

138,2 

217,4 

161,9 

169,1 . 

286;9 

123,7 

1. 62,9 

127,4 

261,0 . 

59,0 

205,1 

128,8 

. 119,6 

132,5 

- 	241,3 

gem. duur 
2e fase 

7,9 

3,6 

19,0 

. 	14,9 

4,0 

10,4 

10,1 

16,7 

12,4 

9,7 

5,2 

12,8 

1,0 

274 	. 	167,0 	! 10,8 

• 5,9 

2;8 

7,3 

7,4 

2,9 

10,5 

6,4 

6,0 

.5,8' 	. 

10,0 

6,0 

4,1 

4,9 

1,7 

	

19,3 	. 	9,4 

	

5,3 	 4,1 

	

6,1 	 5,1 

	

6,4 	 4,8 

	

6,8 	 2,8. 

gem.duur 2e fase 
als percentage van 
'de tot.gem.ber ..duur 

6,5 



Totaal • 

5.3.2. De 2e fase: het ouragen van het uittreksel uit het Documen-

. .tatie_Reaister en. de aard van de overtredina 

• I 	absoluut 
Aard v.d. overtreding 	I 	aantal 

_ 
Verzekering 	 36 
Zonder papieren 	 40 
Gebreken a/h voertuig 	 27' 
Snelheidsovertredingen 	I43 
Parkeerovertredingen 	 1 
Voorrang verlenen 	 29 
Rood licht rijden 	 1 
Negeren verkeerstekens 	12 
Weggedrag 	 22 
Plaats op de weg 	 10 
Onoplettend rijden 	 8 
Onveilig rijden 	 42 
Niet opvolgen bevelen 
van de politie ed. 	 1 
Onbekend 	 . 2 

De duur van de 2e fase is het Iangst bij de. overtredingen 

"gebreken aan het voertuig i  qn "door rood licht rijden" 11.1. 
. 	•••-- - resp. 17 .en 19 .dagen. 

Het gemiddelde gevonden bij de overtreding door rood licht 

rijden moet echter weI met de nodige voorzichtigheid worden 

gehanteerd aangezien deze overtreding slechts 66'nmaal voorkwam. 

Bij de overtreding gebreken aan het voertuig neemt deze 

2e fase 11,2% van de gemiddelde totale berechtingsduur. Dit 

percentage is aanzienlijk hoger dan het landelijk, percentagej  

waar de 2e fase slechts 6,5% van de totale gemiddelde berech-

tingsduur van 167,0 dagen uitmaakt. 

Tabel 49. De gemiddelde duur van de 2e fase en de gemiddelde'totale 

. berechtingsduur naar aard.van de overtreding. 

274 

. gem.tot.ber. 
duur 

221,1 
• 174,3 

151,9 
134,8 
120,0 
164,0 
101,0 
127,8 
166,5 
177,2 
178,0 
169,5 

167,0 

gem. duur 
2e fase 

13,5 
10,4 
17,0 
9,2 
1,0 

10,3 
19,0 
5,1 
7,8 
11,5 
9,8 
10,5 

gem.duur v.d. 
2e fase als 
percentage v.d. , 
gem.tot.ber.duur 

6;1 
6,0 
11,2 
6,8 
0,8 
6,3 
18,8 
4,0 
4,7 
6,5 
5,5 
6,2 

19,0 	 7,8 
• 2,5 	 2,6 

10,8 	 6,5 	. 



Totaal 

5.4. De 3e fase: de oproepfase. 

De oproepfase 	wordt begrensd voor die zaken waarbij geen.  uittrek- 

sel uit het Documentatie Register werd opgevraagd door de datum v.ontvang 

van het proces •verbaal op het parket en de datum van ondertekening 

van de dagvaarding. 

Voor die zaken warbij wel een.  uittreksel uit het Documentatie Register 

werd opgevraagd wordt deze fase begrensd door de. datum v.ontvangst v.h. 

bittreksel uit het Documentatie Register en de datum van ondertekening 

van de dagvaarding. 

Doordat bij 74 zaken, versPreid over verschillende arrondissementen, 

de datum van ondertekening ontbrak zijn deze zaken in de komende 

• analyse niet opgenomen. 

Tabel 50. De niet schikkingszaken en de oproepfase. 

Bekende datum ondertekening 

• dagvaarding 

Onbekende datum Onderteke-

fling dagvaatding 

Arnhem en Middelburg. 

aantal 
zaken 

256 

74 

330 

5.4.1: De oproeE.fase en hetlarrondissement 

iT 
oproepfase 	iberechtingsduur 

95,3 175,8 

155,3 

171,2 

De gemiddelde duur• van de•oproepfase is hoog in dt 

arrondissementen.  Amsterdam, Arnhem, Groningen en Maastricht. 

Het percentage dat de oproepfase inneemt van de totale 

berechtingsprocedure is hoog in de arrondissementen Alkmaar 



Arrondisse- 
ment 

Alkmaar 	19 

Almelo 	- 
Amsterdam 	2 

Arnhem 	12 

Assen 	18 

Breda 	32 

Dordrecht 	15 

Den Haag 	- 

Groningen 	15 

Haarlem 	. 	9 

Den Bosch 	33 

Leeuwarden 	'18 

Maastricht 1 	6 
Middelburg 1 	3 

Roermond 

Rotterdam 

Utrecht 

Zutphen 

Zwolle 

Onbekend 

011 

Tabel 51. De gemiddelde duur van de oproepfase en de tötale berech- 

totale berechtingsduur naar arrondissement. 
17  

aantal 

1 
gem.tot.ber. I gem.duur oproeD ITgem.duur v.d.oproeP 

zaken 	I claw: . 	1 fase 	. 	i fase ,ls Ter- 
centage v.d. gem. i 

Ltot.berechtingsduur 

	

143,5 	 106,3 	1 	.74,1 
i 

1 

	

272,5 	 163,4 	) 60,0 
i 

	

200,9 	1 	147,2 	1 	73,3 
! 

	

136,4 	 82,6 	 60,6 

	

225,7 	 137,5 	

1 

60,9 

	

171,7 	. 111,8 	1 	65,1 

	

- 	i 	- 

	

262,8 	 149,3 	I 	56,8 

	

126,8 	 70,9 	I 	55,9 

	

162,8 	. 	42,4 . 	) 	26,0 

	

127,4 	• 	57,9 45,4 

	

284,3 	 163,4 	

1 

57,5 

	

109,3 	 81,5 	• I 	74,6 
i 

.- 
t 	• 

	

30 	209,8 	 131,5 	 62,7 
, 

	

8 	151,9 	 66,0 	 43,4 

	

10 	132,8 	, 	50,8 	' 	38,3 

	

26 	j 132,9 	- 	, 	43,7 	; 	32,9 

- 	 _ 

Totaal 	. 256 	175,8 

5.4.2. 	_ag.4proeRfase en de aard van de overtredins  

' 95,3 	 54,2 

Opvallend in de volgende tabel is de geringe fluctuatie 

in de gemiddelde duur van de oproepfas.e. 

Slechts bij een soart van overtreding, weggedrag, is de 

gemiddelde duur aanzienlijk hoger; ook relatief gezien 

duurt bij deze over treding de oproepfase-lang; 



Tabel 52.  De gemiddelde duur van de oproepfase en de totale berech-

tingsduur naar aard van de overtreding. 

Aard v.d. overtreding 

Verzekering 

Zander papieren 

Gebreken a/h voertuig 

Snelheidsovertredingen 

Parkeerovertredingen 

Voorrang verlenen 

Door rood licht rijden 

Negeren verkeerstekens 

Weggedrag 

Plaats op de weg 

Onoplettend rijden 

Onveilig rijden 

Niet opvolgen stopteken 

v.d. politie e.d. 

Niet opvolgen bevelen 

v.d. politie e.d. 

- 

• ,

_ 	 

	

aantall gem.tot. 	gem.duur. 	'gem.duur v.d. op 

	

zaken lber.duur 	oproepfase iroepase als • 

1 	• 1. 	 ,percenEáge v.d. 
1 	• 	 .gem.tot.berech 
A 

!tingsduur 
•i  

	

37 	! 	202,0 	. 	97,6 	•48,3 

	

36 	! 	184,9 	; 	84,5 	 45,7 

	

30 	171,9 	: 	48,5 	 57,3 

• 41 	• 	152,9 	* 	-87,0 	.56,9 

	

200,7 	107,0 	 53,3 
- 

	

26 	: 	170,6 	91,9 	 53,9 

	

2 	• 	228,0 	99,7• 	. 43,7 

	

16 	' 	127,6 	80,4 	, 	63,0 

	

12 	. 	194,3 	H 	142,1 	• 	! 	73,1 

	

7 	171,4 	72,2 	. 	. 37,2 	- 

	

8 	10,3 	111,2 	• 	, 	59,4. 

	

31 	. 	177,3 	; 	100,6 	: 	56,7 

. 	. 

	

174,3 	• 75,7 	: 	43,4 

Onbekend 

Totaal. 	 256 	175,8 	95,3 	 54,2 

5.5. De 4e fase : de  dagvaardingsfase.  

De dagvaardingsfase wordt begrensd door de datum van ondertekening 

van de dagvaarding en de datum van de terechtzitting. Van 74 zaken 

' was de datum van ondertekening van de dagvaarding(onbekend waardoor 

het aantal te analyseren gevallen op 256 komt. 

Tabel 53.  De niet-schikkingszaken en de dagvaardingsfase 

Bekende datum onderte-
kening dagvaarding 

Onbekende datum onder-
tekening dagvaarding 

Totaal 

aantal . .Igem.duur dag- 	gem.totale be- 
zaken 	ivaardingsfase ' rechtingsduur 

256 

'74 

330. 

309 	163,4 	 52,9 

37,3 175,8 

155,3 

171,2 



5.5.1. De dagvaardingj. fase en het arrondissement  

De gemiddelde duur van de dagvaardingsfase is zeer lang in de 

• arrondissementen Breda, Den Bosch, Zutphen en Zwolle. Voor de 

• arrondissementen Den Bosch, Zutphen en Zwolle duurde deze fase 

relatief ook - lang, dit was ook het geval in het arrondissement 

Middelburg: 

Kort duurde deze fase in het arrondissement Arnhem . (evenals 

bij de schikkingszaken). 

In dit arrondissement neemt deze fase slechts 9,2 % van de 

totale berechtingsduur in beslag. 

Tabel 54. De gemiddelde duur van de dagVaardingsfa§e en de gemiddelde 

• totale berechtingsduur naar arrondissement. 

Arrondissement 

Alkmaar 
Almelo 
Amsterdam 
Arnhem 
Assen 

• Breda 
Dordrecht 
Den Haag 
Groningen 
Haarlem 
Den Bosch 
Leeuwarden 
Maastricht 
Middelburg 
Roermond 
Rotterdam 
Utrecht 
Zutphen 
Zwolle 
Onbekend 

Tot aal 

1 aantal !gem.totale be-1 gem.duur dag- !gem.duur v.d. 
1 zaken 	rechtingsduur 	vaardingsfäse dagvaardings- , 	

fase als per- 
centage vd. 
totale berech-. 
tingsduur 

19 

2 
12 
18 
32 
15 

15 
9 

33 
18 
6 
3 

30 
8 

• 10 
26 

256 	175,8 	 37,3 	 21,2 

143,5 

272,5 
200,9 . 
136,4 
225,7 
171,7 

262,8 
126,8 
162,8 
127;4 

.284,3 
109,3 

209,8 
151,9 
132,8 
132,9 

19,9 	 13,9 

	

33,5 	 12,3 

	

18,5 	 9,2 

	

27,8 	. 20,4 

	

45,4 	 20,2 

	

35,8 	 20,9 
-• 

	

31,0 	 11,8 

	

17,2 	 13,6 

	

63,3 	 38,9 

	

21,5 	 16,9 

	

42,3 	 14,9 

	

27,2 	 39,2 

	

23,3 	 11,1 

	

24,7 	 16,3 

	

50,8 	 38,3 

	

58,7 	 44,2 



5.5.2. De daEyaardingsfase en de aard van de overtredinE 

De gemiddelde duur van de dagvaardingsfase was voor geen van de 

overtredingen bijzonder lang. De kortste gemiddelde duur voor 

deze fase vinden we bij de overtreding"negeren verkeerstekens", 

•de langste gemiddelde duur bij de overtreding "plaats op de weg". 

• Tabel 55. De gemiddelde duur -van de dagvaardingsfase en de gemiddelde 

. totale berechtingsduur naar aard van de overtreding. 

- Aard v.d. overtreding 

Verzekering 

Zonder papieren 

Gebreken a/h voertuig 

Snelheidsovertredingen 

Parkeerovertredingen 

Voorrang verlenen 

Door rood licht rijden 

Negeren verkeerstekens 

Weggedrag 

Plaats op de weg 

Onoplettend rijden 

Onveilig rijden 

Niet opvolgen v.d. be- 

velen van politie e.d. 	1 

Niet opvolgen v. stop - 

'teken v. politie e.d. 	3 

. Onbekend 

Totaal 

aantal 	gem.totale 	gem.duur 	gem.dagvaar- 
zaken 1 rechtingsduu 	dagvaar- 	dingsfase 

dingsfase 	als percenta- 
ge .v. d totale F 
berechtings-
duur 

37 

36 

30 

41 

6 

26 

2 

16 

12 

7 

8 

31 

i 	256 

, 

k 

202,0 

184,9 

171,9 

152,9 

200,7 

170,6 

228,0 

127,6 

.194,3 

171,4 

187,3 

177,3 

309,0 

174,3 

43,9 

41,4 

34,6 

36,6 

35,7 

33,0 

48,5 

24,8 

30,2 

59,8 

28,3 

34,8 

48,5 

57,2 	1 	32,8 

21,7 

22,4 

20,1 

23,9 

17,8 

19,3 

21,3 

19,4 

15,5 

34,4 

15,1 

19,6 

15,7 

- 

175,8 	1 	37,3 	 20,9 
• • J 



5.6. Samenvatting 

Evenals bij schikkingszaken is er een aanzienlijk verschil in 

totale berechtingsduur tussen overtredingen waarbij 1 proces-

verbaa1 en overtredingen waarbij meerdere processen-verbaal 

werden opgemaakt. 

Duidelijker dan bij schikkingszaken blijkt bij de niet-schik-

kingszaken dat de totale gemiddelde berechtingsduur korter 

is als er een uittreksel uit het•Documentatie Register wordt . 

opgevraagd. 

De duur van de oproepfase 	is langer bij de niet—schikkings- 

zaken dan bij de schikkingszaken. 

De dagvaardingsfase duurt eveneens langer n.l. - 8 dagen. 

De doorsnee niet-schikkingszaak met proces-verbaal ziet er als 

volgt uit : 

Fase 

onderzoeksfase 	 48,2 	26,7 

,oproepfase 	 95,3 	52,7 

dagvaardingsfase 	37,3 	20,6 

Totaal 	 180,8 	100,0 

De oproepfase 

in beslag. 

dagen 

neemt ruim 50 % van de totale berechtingsduur 



Plaat 8. 

Niet-schikkingszaken 

58 zaken met meerdere 
processen-verbaal. 
Berechtingsduur:189,6 d. 
Duur onderzoeksfase:704.2 d. 

: Schematisch overzicht van de berechtingsprocedure met 

- gemiddelde totale berechtingsduur en gemiddelde duur • 

• van de diverse fasen. 

56 zaken zonder uittreksel 

Berechtingsduur 	d. 
Duur 2e •fase : 

• 

Documentatie Register Documentatie Register 

74 zaken met onbekende 
oproepfase 
Berechtingsduur: 155;3 d. 
Duur oproepfase: - 

174 zaken met onbekende 

I dagvaardingsfase Berechtingsduur:r 155,3 d. 

I Duur dagvaardingsfase:- 

"or 

- 
495 niet—schikkingszake:n! 

Berechtingsduur :176,7 d, 

i 
330 zaken met 1 proces-ver-I 
baal. 	. 	. 
Berechtingsduur : 171,2 d. 1 
Duur onderzoeksfase:48,2 d. :  

330 zaken met 'l proces- 

verbaal 

330 zaken met 1 proces-

verbaal 

274 . zaken met uittreksel 
Documentatie Register 
Berechtingsduur: 167,0 d. 
Duur 2e fase :10,8 d. 

256 zaken met bekende op- 
• roepfase 

. Berechtingsduur:175,8 d. 
'Duur oproepfase: 	95,3 d. 

7 zaken met meerdere 
p.v.'s (onbekende 
sluitingsdatum) 
Berechtingsduur:146,4 d. 
Duur onderzoeksfase:46,5d. 

256 zaken met.bekende dag 
vaardingsfase 
Berechtingsduur: 175,8 d. 
Duur dagvaardingsfase:37,3 

_s. 



• 
Hoofdstuk 6' 

De wijze van behandeling van de niet - 

schikkingszaken 



6.1. Contradictoire of verstek 

Bij de niet-schikkingszaken verschilt het percentage zaken 

met behandeling bij verstek sterk per arrondissement. 

Duidelijke uitschieters in dit opzicht zijn de arrondisse-

menten Amsterdam, Groningen en Utrecht waar een groter 

percentage zaken bij ,verstek werden behandeld. 

Het percentage is laag in de arrondissementen Arnhem en 

Roermond. 

De gemiddelde totale berechtingsduur voor beide wijzen van 

behandeling is gelijk n.l. 174 dagen. 



' Alkmaar 

Almelo 	. 

Ams terdam 

Arnhem 

Assen-

.Breda 
Dordrecht 

1  Den Haag 

1 Groningen 
1 Haarlem 
'Den Bosch 

1 Leeuwarden 

1 Maastricht 
1 
Middelburg 

3 
4 I Roermond 

1 Rotterdam 
• 
Utrecht 

Zutphen 

! Zwolle 

Onbekend 

!Totaal 

Tabel 56. Contradictoire of verstek bij niet-schikkingszaken. 

Arrondissementen 

1 

Gemiddelde totale berechtingsduur. 

	

totaal 	aan- 	bij'ver- 1 in % van 
tal zaken 	stek 	totaal aan- 

tal zaken 

	

33 	1 	9 	 27,3 

	

30 	 15 	 50,0 

	

10 	 9 	 90,0 

	

23 	 9 	 39,1 

	

35 	 20 	 57,1 

	

47 	 21 	 44,7 

	

23 	 10 	 43,5 

	

57 	 26 	 45,6 

	

34 	 27 	. 	79,4 

20. . 	11 	 55,0 

	

59 	 42 	 40,7 

	

26 	. 	15 	 57,7 

	

9 	 6 	 66,7 

8. 	 3 	 37,5 

	

10 	 4 . 	40,0 

	

47 	 23 	 48,9 

	

10 	 8 	• 	80,0 	i 

	

24 	 9 	i 	37,5 

	

32 	 20 	 62,5 

• 

	

 7 	 3 42;9 .  

•I 

544 	 290 	 53,3 

173.,9 

De totale. berechtingsduur van de niet-schikkingszaken is 173,6 dagen. • 

24 

15 

1 

14 

15 

26 

13 

31 

7 

9 

17 

11 

3 

5 

6 

24 

2 

15 

11 

. 4 

253 

contradic- in % van lonbekend 
toire 	tot. aan- 

tal zaken 

72,7 

50,0 

10,0 

60,9 

42,9 

55,3 

56,5 

54,4 

20,6 

45,0 

28,8 

42,3 

33,3 

62,5 

60,0 

51,1 

20,0 

62,5 

34,4 

57,1 

46,5 	, 	1 

173,6 	 155 

i 
I 

1 	
s 
i 

i 	1 I 	3,1 
1 	, 

in % van tota-
le aantal zaken: 
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