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SANENVATTING EN EVALUATIE 

Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van 
de Centrale Politie Verkeers Commissie aan de Minister 
van Justitie heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatie Centrum eon onderzoek ingesteld naar de om-
yang van het verschijnsel doorrijden na ongeval en naar 
de factoren die daarbij een rol spelen. 

Het eerste deel van de vraagstelling word langs ver-
schillende wegen benaderd. Op de eerste plaats op basis 
van de in de criminele statistiek van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek opgenomen gegevens over de bij de po-
litie bekend geworden gevallen van overtreding van art. 
30 WVW. Op de tweede plaats op basis van de aantallen 
bij het Waarborgfonds Motorverkeer ingediende claims we-
gens door onbekende motorvoertuigen toegebrachte schade, 
welke zijn opgenomen in de jaarverslagen van het Waar-
borgfonds. Op de derde plaats op basis van de gegevens 
uit de jaarlijkse slachtofferenqu'ete, welke tot en met 
1979 in opdracht van het WODC door NIPO word uitgevoerd, 
on vanaf 1980 door de afdeling gezinstellingen van het 
CBS. 

Het tweede deel van de vraagstelling word benaderd 
middels raadpleging van binnen- on buitenlandse litera-
tuur over het verschijnsel doorrijden na ongeval. 

Van 1975 tot 1983 steeg het aantal bij de politie be-
kend geworden gevallen van doorrijden na ongeval van 
11.605 naar 27.928. Het aantal bij het Waarborgfonds in-
gediende claims wegens door onbekende motorvoertuigen 
toegebrachte schade steeg indezelfde periode van onge-
veer 10.900 tot ongeveer 25.800. Eon op doze beide 
cijferreeksen uitgevoerde trendanalyse gaf eon op-
vallende overeenkomst aan. Beide reeksen tonen eon 
rechtlijnige ontwikkeling met eon jaarlijkse stijging 
van gemiddeld ongeveer 2.000 tot 2.100 zaken. De 
schattingen op basis van de jaarlijkse 
slachtofferenquates vertonen eon grilliger beeld, het-
geen vooral eon gevolg is van de beperkingen van de 
slachtofferenquates zelf: door het geringe percentage 
slachtoffers, zelfs bij eon steekproefomvang van 10.000 
personen hebben kleine schommelingen in de 
enquateresultaten grote gevolgen voor de generalisatie 
naar de hole populatie (voorbeeld: 10 slachtoffers moor 

1 



2 

in de slachtofferenguate doet het slachtofferpercentage 
met slechts 1 promillepunt stijgen, maar de schatting 
van het totaal aantal slachtoffers stijgt dan met 
1.000). Niettemin Meek oak hier eon rechte trendlijn 
een redelijke benadering van de aangetroffen ontwik-
keling, die ging van ongeveer 100.000 in 1975 tot ruim 
200.000 in 1983. De cijfers uit de slachtofferenquates 
liggen bij benadering ongeveer tienmaal hoger don de 
cijfers van politie en waarborgfonds. Wanneer hiermee 
rekening worth gehouden dan blijkt weer ongeveer de-
zelfde jaarlijkse stijging als bij de politie- en 
Waarborgfondsgegevens: de rechtlijnige trendlijn in de 
slachtofferenquStes geeft een jaarlijkse stijging van 
21.000 to zien, ongeveer tien maal zo hoog elm de 
stijging bij politie- en Waarborgfonds. Derhalve kan ge-
concludeerd worden dat de drie gegevensbronnen eenzelfde 
ontwikkeling van het verschijnsel doorrijden no ongeval 
te zien geven. 

Enkele kanttekeningen, die betrekking hebben op de 
verschillen tussen de cijfers van politie enerzijds en 
de slachtofferengates anderzijds verdienen hier ver-
melding. Zelfs wanneer rekening wordt gehouden met het 
antwoord op de vraag of het gebeuren bij de politie ge-
meld is (hetgeen overigens in 25 tot 40 procent van de 
gevallen volgens de geenquSteerde slachtoffers is ge-
beurd), blijkt het aantal aan de politie gemelde 
doorrijdingen nog aanzienlijk hoger te liggen dan het 
aantal gevallen van overtreding van art. 30 WVW dat Vol-
sons de CE15-statistieken bij de politie bekend is 
geworden. Oorzaken voor het optreden van doze ver-
schillen kunnen run: 

a) de politie telt alleen "aangiften"; niet alle 
meldingen resulteren in een formele aangifte; 

b) in eon aantal gevallen zal, hoewel er sprake was van 
doorrijden no ongeval, dit doorrijden niet strafbaar 
ruin; 

c) de politie stelt rich "civiel" op, met name als het 
gevallen zijn met geringe schade en letsel: men be-
perkt rich tot het opsporen van de doorrijder opdat 
de schade alsnog op hem of diens verzekering ken 
warden verhaald; 

d) de politie telt de zaak pas als overtreding van art. 
30 WVW indien de zaak is opgelost. Een vermoeden dat 
dit wel gebeurt vloeit voort uit het felt dat in een 
vrij groat aantal gemeenten steevast een ophel-
deringspercentage van 100 wordt bereikt, terwijl dat 
landelijk inmiddels op niet meer dan 30 ligt; 



e) indien bij men zaak meerdere strafbare feiten tege-
lijk aan de orde zijn, wordt de zaak in de statistiek 
gerubriceerd onder het delict met de hoogste straf-
bedreiging. 

In hoeverre elk van deze mogelijke oorzaken een rol 
heeft gespeeld kan niet uit de beschikbare gegevens en de 
overige literatuur worden afgeleid. 

De verschillen tussen de cijfers van het Waarborg-
fonds en die uit de slachtofferenqugtes kunnen deels ver-
klaard worden uit het feit dat de schade door eon 
onbekend motorvoertuig moet zijn toegebracht, waarvoor 
de bewijslast bij het slachtoffer ligt. Voorts dient de 
schade men zeker minimuum te overschrijden. Uit het feit 
dat, zo blijkt uit de slachtofferenqugtes, maar ook uit 
de gegevens van het Waarborgfonds zelf, het in de meer-
derheid van de gevallen om kleine (parkeer-)schades gaat 
kan worden afgeleid dat deze minimumgrens in eon groot 
deel van de gevallen niet overschreden wordt, zodat het 
indienen van men claim bij het Waarborgfonds geen zin 
heeft. Een ander aspect dat hier men rol kan spelen is 
dat, wanneer men geval van doorrijding wordt opgelost en 
de dader derhalve bekend wordt, men uitkering uit het 
Waarborgfonds onmogelijk is geworden, tenzij het gaat om 
schade die toegebracht werd met men onverzekerd of men 
gestolen voertuig. Maar deze gevallen komen dan in die 
andere categorie8n in de cijfers van het Waarborgfonds, 
en dus niet onder de categorie "schade door onbekend ge-
bleven motorvoertuig". Voorts zou onbekendheid met het 
Waarborgfonds men rol kunnen spelen. 

Tot slot blijkt uit de vergelijking van de cijfers van 
Waarborgfonds en die van de politie, dat niet elle geval-
len die bij de politie worden gemeld ook in men claim bij 
het Waarborgfonds resulteren. Maar ook omgekeerd: niet 
elle gevallen die in men claim bij het Waarborgfonds re-
sulteren worden bij de politie gemeld. 

Het literatuuronderzoek bood enig inzicht in enkele 
relevante aspecten vein het verschijnsel doorrijden na 
ongeval. Belangrijke kanttekening hierbij is dat er ei-
genlijk maar weinig relevante literatuur van min of meer 
recente datum beschikbaar is. Dit wordt nog sterker als 
de eis gesteld wordt dat de artikelen empirische gegevens 
moeten bevatten. Zo werd voor de Nederlandse situatie 
slechts een onderzoek van enige omvang aangetroffen. 
Voor wat betreft de situatie in Duitsland was er wel meer 
literatuur, maar die was veelal toegespitst op de vraag 
of de doorrijder wel verantwoordelijk was te stellen voor 
zijn gedrag. Ook voor Belgie en Engeland waren slechts 
fragmentarische gegevens beschikbaar. 

Uit de literatuur bleek dat het doorrijden na ongeval 
vooral 's nachts en in het weekend pleats vindt, ook in 
vergelijking met het optreden van verkeersongevallen in 
het algemeen. Net  gaat daarbij in meer dan de helft van 
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de gevallen om zg. statische aanrijdingen,d.w.z. schade 
toegebracht tijdens parkeermanoeuvres, of aanrijdingen 
tegen een geparkeerd voertuig of wegbebakening en -be-
bording. Doorrijden na eon aanrijding tussen rijdende 
voertuigen onderling komt slechts zelden voor. Met be-
trekking tot het doorrijden no ongeval is er een dubbel 
leeftijdseffect. Ouderen rijden vaker door dan jongeren, 
moor het goat bij ouderen vaker om een statische aan-
rijding. Bij de jongeren derhalve vaker een dynamische 
aanrijding, moor bij hen is er oak vaker den bij de ou-
dere doorrijders sprake van eon ander delict, dot 
tegelijk gepleegd werd (joy-riding, onverzekerd rijden, 
rijden onder invloed). Dit resultaat vraagt als het ware 
am afzonderlijke analyses voor jongere en oudere 
doorrijders, moor die werden in de literatuur niet aange-
troffen. Oak bleek. zowel voor Nederland als voor 
Duitsland, dot doorrijders vaker wegens misdrijf bij de 
politie bekend waren dan niet-doorrijders. 

Uit het feit dat doorrijden no ongeval vooral 's 
nachts en in het weekend plaats vindt wordt door de 
meeste onderzoekers afgeleid dat or verband is met alco-
holgebruik. bit zou don niet alleen tot uitdrukking komen 
bij het ontstaan van het ongeval zelf, moor oak bij de 
neiging am door te rijden. Inderdaad blijkt in een aan-
zienlijk deal van de opgeloste gevalen van doorrijden dat 
de dader op het moment van het ongeval onder invloed was. 
bit combinerend met het felt dot, naarmate er meer tijd 
verstrijkt tussen het ongeval en het oplossen van het 
misdrijf, het steeds moeilijker wordt am eventueel alco-
holgebruik aan to tonen, moat geconcludeerd warden tot 
een belangrijke rol van het alcoholgebruik bij het door-
rijden no ongeval. Er wordt zelfs van eon "typisch 
alcoholdelict" gesproken no vergelijking van felt- en 
daderkenmerken van doorrijden no ongeval en rijden onder 
invloed. 

Als motieven voor het doorrijden worden genoemd de 
angst voor vervolging en bestraffing. bit niet alleen in 
verband met het ongeval zelf. moor vooral oak vanwege te-
gelijkertijd gepleegde delicten, zoals rijden onder in-
vloed, rijden zonder rijbewijs of tijdens ontzegging, 
rijden zonder verzekering, joy-riding of autodiefstal. 
Als tweede hoofdgroep van motieven komt de angst voor on-
aangename gevolgen eon de orde. Len °erste voorbeeld van 
daze categorie is de angst om de wegens schadevrij rijden 
opgebouwde no-claim korting te verliezen. Len ander is de 
angst dat bij niet-doorrijden eventueel alcoholgebruik 
kan warden geconstateerd als gevolg waarvan de verze-
kering de eigen casco7schade niet zou vergoeden. 

Het voorgaande overziend rust de vraag of, en zo ja 
longs welke weg, een vermindering van het aantal gevallen 
van doorrijden no ongeval zou kunnen warden bereikt. Of 



anders geformuleerd: kan door eon specifiek op het door-
rijden na ongeval gericht beleid het aantal gevallen van 
overtreding van art. 30 WvW worden teruggedrongen? 

Het ontwerpen van zodanig beleid vooronderstelt dat 
in het proces dat iemand tot het doorrijden na ongeval 
brengt, kan worden ingegrepen. In dat ingrijpen kunnen 
twee niveaus worden onderscheiden. 

Op het eerste niveau kunnen maatregelen worden be-
dacht die de kans verkleinen dat eon ongeval plaats 
vindt. Daarmee bevindt het beleid zich dan op het niveau 
van het algemene verkeersveiligheidsbeleid, voorzover 
dat gericht is op de preventie van ongevallen: veiliger 
wegen, veiliger voertuigen en veiliger weggedrag van de 
verkeersdeelnemers zullen het aantal ongevallen aan-
zienlijk kunnen terugdringen. Met de wog en de 
inrichtingseisen van voertuigen als randvoorwaarden komt 
dan de nadruk op het handhaven van de rijtechnische staat 
van voertuigen on het weggedrag van de verkeersdeelne-
mars. Regelmatig uitvoeren van het periodiek onderhoud 
(en de controle daarop middels de verplichte periodieke 
autokeuring) zal de rijtechnische staat van de voer-
tuigen op het gewenste peil houden. Met betrekking tot 
het weggedrag kan, naast een verbeterde verkeerseducatie 
in het algemeen, ook gedacht worden aan het terugdringen 
van onveilig weggedrag door het voorkomen van on strong 
optreden tegen rijden onder invloed. 

Op het tweede niveau kunnen maatregelen worden ge-
dacht die het de betrokkenen, nadat eon ongeval heeft 
plaatsgevonden, moeilijker maken door to rijden. Daarbij 

kan gedacht worden aan de omstandigheden waaronder het 
ongeval on het doorrijden plaats vinden, on aan de mo-
tieven die de daders tot het doorrijden brengen. Aan de 
omstandigheden lijkt weinig to doen, nu blijkt dat het 
doorrijden vooral pleats vindt onder omstandigheden die 
waarneming door anderen verhinderen. Met betrekking tot 
op de motieven inspelende maatregelen is voldoende in-
zicht in de beweegredenen van de doorrijder 
noodzakelijk. Aan dat inzicht ontbrak volgens Buikhuisen 
(1976) het een en ander on uit de recentere literatuur is 
niet gebleken dat dat inzicht sindsdien verdiept is. Wel 
is men het erover eons dat de vrees voor allerlei onaan-
gename gevolgen die verban'd houden met de betrokkenheid 
bij eon ongeval, van invloed is op het gedrag van de 
doorrijder. Op doze vrees zou den moeten worden inge-
speeld in het to voeren beleid. 

Door verschillende auteurs is de aanbeveling gedaan 
de betrokken vrees wog to nemen of to verminderen. Zo 
word gesuggereerd de controle op alcoholintoxicatie bij 
opgespoorde doorrijders achterwege to laten, zodat de 
angst voor vervolging wegens rijden onder invloed zou 
verdwijnen, waarmee eon belangrijk motief voor het door-
ri ,jden zou vervallen. Doze suggestie verdient niet to 
worden overgenomen. Het zou immers als eon premie op 
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onoirbaar gedrag kunnen warden opgevat. Bovendien past 
het niet in het streven am rijden onder invloed verder 
terug to dringen. 

Voorts is gepleit voor afschaffing van het stelsel van 
hoge no-claimkortingen bij de premievaststelling van de 
aansprakelijkheidsverzekering. Oak daze suggestie is 
discutabel. Immers, degenen die op grond van veilig rii -
gedrag een hoge no-claimkorting hebben opgebouwd, zouden 
dan met eon torso premiestijging goconfronteerd worden. 
Hiervan mag don weer eon toename van het onverzekerd 
rijden worden verwacht, met els gevolg dat het one motief 
(angst voor verlies no-claimkorting) wordt ingeruild 
voor een ander motief (angst voor financiele gevolgen, 
omdat men niet verzekerd is respectievelijk angst voor 
vervolging omdat men niet verzekerd is). Bovendien ken de 
no-claimkorting worden opgevat els een prikkel tot vei-
lig rijgedrag, en afschaffing ervan zou doze prikkel 
wegnemen, hetgeen tot eon minder zorgvuldig, en dus min-
der veilig, rijgedrag zou kunnen leiden. En een 
toegenomen onveiligheid is wel eon hoge prijs voor een 
(overigens discutabele) maatregel om het doorrijden na 
ongeval terug to dringen. 

Konden de hiervelOr behandelde suggesties in de pre -
ventieve steer warden geplaatst, oak in de repressieve 
steer zijn suggesties gedaan. De veronderstelling hier-
bij is dat, wanneer de to verwachten onaangename gevolgen 
van het doorrijden meer ingrijpend zijn den die welke 
verbonden zijn aan de betrokkenheid bij een ongeval, men 
het doorrijden (althans: het strafbare doorrijden) wel 
achterwege zal laten. In dit verband is door sommige au 
tours gesuggereerd de straffen wegens doorrijden to 
verzwaren. Doze suggestie vond tot op heden, althans voor 
wet het generaal-preventief effect betreft, geen empi-
rische ondersteuning; d.w.z. dat, in het algemeen 
gesproken, zwaardere straffen goon ander rijgedrag indu-
ceren den lichtere straffen (Campbell and Ross, 1968 en 
Steenhuis, 1975). 

Stranger repressief optreden, met aantoonbaar effect 
op het (rij-)gedrag, zou wel mogelijk zijn door het op -
voeren van de (subjectieve) pakkans. Met andere woorden: 
wanneer men weet (of denkt) dat de kans op betrapping 
toeneemt, zal het ongewenst geachte gedrag vaker achter-
wege blijven. En met eon ophelderingspercentage van rond 
30 lijkt hier op het eerste gezicht wel jets to bereiken. 
Temeer dear dit cijfer nog geflatteerd is: in 
werkelijkheid resulteren immers slechts enkele procenten 
van alle doorrijdingen in het traceren van eon verdachte. 

Oak bier zijn enkele kanttekeningen to plaatsen. Op de 
eerste pleats moot gemeld worden dat wanneer goon 
duidelijke kentekenen aanwezig het vrijwel onmogelijk is 
om eon mogelijke verdachte op to sporen. De grate auto-
dichtheid en de mobiliteit maken het opsporen van de 
doorrijder onder doze omstandigheden tot eon toevals- 



treffer. 	Het belangrijkste kenmerk is overigens de 
kentekenplaat van het voertuig van de doorrijder. Om die 
te kennen is het noodzakelijk dat iemand het ongeval 
heeft waargenomen en de tegenwoordigheid van geest had 
het kentekennummer op to nemen. Het belang van doze ge-
tuigen word door de Jong (1979) gefllustreerd met het 
feit dot in het overgrote deel van de opgehelderde door-
rijdingen, de opsporing van de verdachte kon geschieden 
danzij die getuigen. Het tragische is in dit verband 
echter dat het doorrijden vooral 's nachts plaats vindt, 
dus wanneer de kans op waarneming van het ongeval klein 
is. Ook bij kleine schaden als gevolg van 
parkeermanoeuvres is de kans dat de aanrijding door an-
deren wordt waargenomen uiterst goring. 

Tenslotte verdient ook het aangiftegedrag hier ver-
melding. Wanneer geconstateerd wordt dat slechts onge-
veer 10% van alle doorrijdingen bij de politie bekend 
wordt, stoat tegelijk vast dat het "werkelijke" ophel-
deringspercentage Cook wanneer alle gevallen zouden 
worden opgelost) niet boven die 10% kan komen. Slechts 
verhoging van de aangiftebereidheid zou in theorie dat 
cijfer kunnen laten stijgen. De antwoorden op de vraag in 
de slachtofferenqulte waarom goon aangifte word gedaan 
doen echter doze hoop in duigen vallen. Gevolg van eon 
grotere aangiftebereidheid zal als meest in het ooglo-
pende gevolg hebben dat nog meet- onoplosbare gevallen 
worden gemeld, waardoor het ophelderingspercentage,., en 
daarmee de berekende pakkans, alleen maar zal afnemen. 

Op grond van doze overwegingen mag men niet de ver-
wachting koesteren dat door verhoging van de pakkans het 
doorrijden na ongeval kan worden beteugeld. De "civiele" 
opstelling die soms bij politiefunctionarissen wordt 
aangetroffen doorkruist dit beeld nauwelijks, door doze 
gevallen buiten de statistieken blijven. Bovendien wordt 
in doze gevallen de doorrijder toch geconfronteerd met 
tenminste een deel van de onaangename gevolgen die hij 
trachtte to ontgaan. 

Concluderend kan dan ook gesteld worden dat or nauwe-
lijks aanknopingspunten zijn to vinden voor het formu-
leren van eon specifiek op het doorrijden na ongeval 
gericht beleid dat effectief kan zijn. Er kan moor ver-
wacht worden van het opvoeren van de inspanning tot eon 
veilig rijgedrag in het algemeen. Van het verder terug-
dringen van het rijden onder invloed ken in dit verband 
resultaat verwacht worden. Enerzijds zal het aantal on-
gevallen verder kunnen worden beperkt, terwijl 
anderzijds eon motief om door to rijden zal wegvallen. 
Ook van een moor gerichte aanpak van het onverzekerd 
rijden, hetgeen met het operationeel worden van het geau-
tomatiseerde WAM-register in 1986 mogelijk zal zijn, kan 
men vermindering van de omvang van het verschijnsel door-
rijden na ongeval verwacht worden. 
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I INLEIDING 

Dat het deelnemen aan het wegverkeer bepaald niet van 
gevaar ontbloot is, moge als vaststaand worden aangeno-
men. Teneinde de potentiale gevaren enigszins to be-
perken zijn dan ook zeer stringente regels voor deelname 
aan het wegverkeer gesteld. Zo zijn or talloze voor-
schriften voor de inrichting van voertuigen waarmee aan 
het wegverkeer kan worden deelgenomen, zijn or voor-
waarden gesteld waaraan voldaan moot worden om bepaalde 
voertuigen to mogen besturen, on zijn voorschriften ge-
geven waaraan men zich to houden heeft bij het feitelijke 
deelnemen aan het wegverkeer. 

Al doze voorschriften blijken op zich niet voldoende 
om de gevaren die aan verkeersdeelname verbonden zijn 
volledig uit to bannen. Dagelijks vinden vole ongevallen 
plaats. Technische gebreken, evenals handelen in strijd 
met de voorschriften, spelen hierbij eon rol. Veelal is 
or ook sprake van een beoordelingsfout als gevolg 
waarvan enders wordt gehandeld Oen onder de gegeven om-
standigheden geraden is. De aansprakelijkheid voor de 
uit het ongeval voortvloeiende schade ligt in het alge-
meen bij de schuldige aan het ongeval. De gelaedeerde 
partij heeft daarmee eon civiele vordering op de schul-
di,ge. Daarnaast worden eon aantal schendingen van de 
verkeersvoorschriften van zodanige ernst geacht dat de 
handhaving ervan in de strafrechtelijke sfeer is ge-
trokken, ook al wordt or goon schade aan anderen 
berokkend. In gevallen dat or wel schade of letsel aan 
anderen wordt toegebracht stelt men zich dan ook zowel 
aan strafrechtelijke als aan civiele vervolging bloot. 
Eon middel om hieraan to ontkomen zou zijn om to proberen 
onbekend to blijven. Op doze wijze ontloopt men dan zowel 
de civiele gevolgen, waardoor de gelaedeerde de schade 
zelf zou moeten dragon, als de strafrechtelijke 
gevolgen. Dit gedrag word eon zo flagrante schending 
geacht van de wijze waarop men zich als weggebruiker 
tegenover de medemens behoort to gedragen, dat het als 
misdrijf in de Wegenverkeerswet is opgenomen onder arti-
kel 30. De strafbedreiging is maximaal drie maanden 
gevangenisstraf of geldboete van de derde categorie 
(maximaal tienduizend gulden). 
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Wanneer de poging onbekend to blijven succesvol is 
gebleken ken bijgevolg goon strafrechtelijk optreden 
pleats vinden, noch is een civiele aansprakelijkheids-
procedure mogelijk. De gelaedeerde hoeft echter niet in 
elle gevallen de schade zelf to dragon, zeker niet ale 
het am schade seat die door eon motorrijtuig ward toege-
bracht. Indien niet ken warden vastgesteld wie de 
aansprakelijke persoon is ken de gelaedeerde in het 
laatstgenoemde geval een recht op schadevergoeding gel-
dend maken tegen het bij art. 23 van de Wet 
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen ingestelde 
Waarborgfonds Motorverkeer. Voor de goede orde: onder 
motorrijtuigen warden in dit verband onder moor oak ge-
rekend (landbouw-)tractoren en bromfietsen. 

Nu blijken zowel het aantal vervolgingen wegens door-
rijden na ongeval, als het aantal claims op het Waarborg-
fonds Motorverkeer (vanwege onbekende tegenpartij) 
voortdurend to stijgen. Doze ontwikkelingen waren voor 
de Centrale Politie Verkeers Commissie aanleiding het 
WODC to vragen een onderzoek in to stellen near de 
werkelijke omvang van het doorrijden na ongeval en de 
factoren die daarmee samenhangen. In cut rapport wordt, 
op basis van de beschikbare literatuur, eon antwoord ge-
geven op de aan dit verzoek ten grondslag liggende 
vragen. Allereerst zal eon beeld gegeven worden van de 
omvang van het verschijnsel "doorrijden na ongeval" in 
Nederland. Vervolgens zal op basis van binnen- en bui-
tenlandse literatuur ingegaan worden op mogelijke 
causale verklaringen voor het verschijnsel. Getracht 
zal warden een beeld to vormen van de mensen die door-
rijden en de omstandigheden waaronder dit gebeurt. 



2 DOORRIJDEN NA ONGEVAL: DE OHVANG VAN HET VERSCHIJNSEL 

In dit onderdeel zal aandacht besteed worden man de 
omvang van het verschijnsel doorrijden na ongeval on de 
ontwikkeling ervan gedurende de afgelopen jaren. 

In de inleiding is al man de orde gekomen dat gegevens 
over de omvang en de ontwikkeling ontleend kunnen worden 
man gegevens van politie en justitie en man gegevens van 
het Waarborgfonds Motorverkeer. Daarnaast kunnen 
schattingen over de omvang en ontwikkeling ontleend 
worden man gegevens uit de jaarlijks in Nederland gehou-
den slachtofferenquates. De gegevens uit doze bronnen 
zijn niet volledig vergelijkbaar. Niet alleen vanwege 
by, de onnauwkeurigheden die man enquategegevens kleven, 
maar vooral vanwege het feit dat in elke bron het ver-
schijnsel vanuit eon eigen invalshoek benaderd wordt. Zo 
levert de slachtofferenquete cijfers over aanrijdingen 
met onbekende wederpartij on het Waarborgfonds over aan-
rijdingen met onbekende motorrijtuigbestuurders. De 
justitiele gegevens hebben betrekking op personen die 
wegens doorrijden na ongeval werden geverbaliseerd. Om 
doze reden zal bij elk van de gegevensbronnen men nauw-
keurig beeld verschaft worden van de aard van de gegevens 
die uit de betrokken bronnen afkomstig zijn. 

2.1 De ontwikkeling van het aantal ter kennis van de poll-

tie gekomen zaken wegens doorrijden na ongeval 

Doorrijden no ongeva1 is strafbaar geste1d in artikel 
30 van de Negenverkeerswet, dat aim volgt luidt: 
.Art. 30. - 1. Het is den bestuurder van een motorrij-
tuig, eon rijwiel of een ander rij- of voertuig verboden 
no eon ongeval, ontstaan hetzij a1s gevo1g van botsing, 
eon- of overrijding met dat motorrijtuig, rijuiel of an-
der rij- of voertuig, hetzij a1s gevo1g van enige han-
de1ing ter voorkoming van botsing met of eon- of 
overrijding door dat motorrijtuig, rijuie1 of ander rij-
of voertuig: 

a) waarbij een mensch is gedood of gekuetst, de ge-
zondheid van een mensch is benadeeld, of schade is 
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toegebracht aan enig goed van een ander dan een in-
zittende van dot motorrijtuig of ander rij- of voer-
tuig don wel een ander den degene of degenen, die met 
dat rijwiel reden, door te rijden of weg te rijden 
voordat de identiteit van zijn persoon, of, voor wet 
motorrijtuigen betreft, van het motorrijtuig en van 
dengene die tijdens het ongeval het motorrijtuig be-
stuurde, behoorlijk is kunnen Norden vastgesteld; 

I,) waarbij can mensch letsel heeft bekomen of de ge-
zondheid van can mensch is benadeeld, dezen op-
zettelijk in hulpeloozen toestand te laten. 

- 2. Strafvervolging op grond van het eerste lid, aanhef 
en ander a, is uitgesloten tegen den in dat lid bedoel den 
bestuurder, die binnen vier en twintig uren na het onge-
val, voordat hij als verdachte is aangehouden of 
verhoord, vrijuillig van het ongeval kennis geeft aan een 
der bij artikel 14/ van het Wetboek van Strafvordering 
bedoelde personen en daarbij tevens de opgaven doet, 
vereischt voor de vaststelling van de identiteit va zijn 
persoon, en, voor uat bet reft den bestuurder van een mo-
torrijtuig, van het motorrijtuig en van dengene, die 
tijdens het ongeval het rijtuig bestuurde. 

Duidelijk is in dit artikel sprake van twee ver-
schillende delicten: 

a) het doorrijden na een ongeval zonder dat de identi-
teit van de bestuurder en (indien van toepassing) het 
motorrijtuig 	behoorlijk 	is 	kunnen 	warden 
vastgesteld, indien uit de aanrijding schade of let 
5e1 aan anderen dan inzittenden ontstond: 

b) het no een ongeval opzettelijk in hulpeloze toestand 
achter laten van een gewonde. 

Het tweede lid geeft de doorrijder volgens delict a 
nog een ontsnappingsmagelijkheid: indien de doorrijder 
binnen 24 uur, en voordat hij als verdachte is aange-
houden of verhoord, zich vrijwillig bij een opsporings-
ambtenaar bekend maakt is vervolging op grond van art. 30 
lid 1 sub a WVW uitgesloten. 

Voor het delict ander a geldt nog dat alleen het door-
rijden strafbaar is gesteld. Dat wil dus zeggen dot de-
gene die - zich te voet of met het openbaar vervoer van de 
plek des onheils verwijdert zonder zich bekend te maken 
niet strafbaar is volgenshet sub a gestelde. Deze per-
soon is daarentegen wel--strafbaar, moor don volgens het 
sub b gestelde, indien hij opzettelijk men gewonde in 
hulpeloze toestand achterlaat.- Het felt of zijn identi-
teit al den niet kon worden vastgesteld speelt hierbij 
geen rol. Zou hij te voet weggaan cm in een telefooncel 
een ambulance te bellen, ook dan is hij niet strafbaar, 
zelfs niet als hij dat anoniem doet: hij is niet doorge- 



reden en heeft het slachtoffer niet in hulpeloze toestand 
achtergelaten. Sterker nog: degene die na eon aanrijding 
het slachtoffer naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis 
bracht zonder zich bekend to maken bleek niet strafbaar: 
niet volgens b, omdat hij het slachtoffer niet in hulpe-
loze toestand had achtergelaten, en niet volgens a omdat 
dit niet als "doorrijden" mocht worden aangemerkt. 

hit de jurisprudentie blijkt dat slechts degene 
strafbaar is (die als bestuurder van hetzelfde voertuig 
door- of wegrijdt) die zich in meerdere of mindere mate 
ervan bewust is dat bij de aanrijding schade of letsel 
aan anderen dan inzittenden is toegebracht. Dat betekent 
ook dat de schuldige aan het delict "doorrijden na onge-
val" eon ander kan zijn dan degene die schuld heeft aan 
het ontstaan van dat ongeval. 

Het voorgaande overziend moet bij gegevens van de po-
litie over doorrijden na ongeval rekening worden gehou-
den met het volgende: 

1. Niet alle ongevallen met onbekende tegenpartij 
worden bij de politie bekend. 

2. Niet alle bij de politie bekend geworden gevallen 
worden opgelost, in die zin dat de oorspronkelijk on-
bekend gebleven tegenpartij alsnog bekend is ge-
worden. 

3. Niet alle alsnog bekend geworden tegenpartijen kun-
nen als verdachte van art. 30 WVW worden aangemerkt. 

De van de politie afkomstige gegevens worden ten be-
hoove van het Centraal Bureau voor de Statistiek verza-
meld. Omdat eon feitencomplex soms tegelijkertijd aan 
meerdere delictomschrijvingen kan voldc;en is eon invul-
instructie noodzakelijk. Doze luidt dat het feitencom-
plex gerubriceerd wordt onder'het delict met de zwaarste 
strafbedreiging. Dit houdt in dat het niet ondenkbaar is 
dat eon geval van doorrijden na ongeval in de statistiek 
onder eon ander delict wordt gerubriceerd. Het in de sta-
tistiek voorkomende aantal gevallen van "doorrijden na 
ongeval" is, zeker wanneer we dit opvatten als "onge-
vallen met onbekende tegenpartij" op to vatten als eon 
ondergrens voor dat aantal. Dit is nog moor het geval 
wanneer men bedenkt dat de politie lang niet alle geval-
len van "doorrijden na ongeval" die bij haar bekend 
worden ook als misdrijf opvat: vaak doet men nasporingen 
enkel om de tegenpartij op to sporen teneinde de gedu-
peerde in de gelegenheid to stellen zijn schade langs 
civiele weg op de tegenpartij to verhalen. 

Op basis van de jaaroverzichten van ter kennis gekomen 
misdrijven, die worden gepubliceerd in de Maandstatis-
tiek van Politie, Justitie en Brandweerwezen ontstaat 
het beeld van tabel 1. 
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Tabel 1: Ter kennis gekomen misdrijven art. 30 WVW, 
opgehelderde zaken en aantallen verdachten 
1975-1983 m), 

aantal tot 	aantal opgehel- 	aantal ver- 
kennis geko- 	derde zaken (2) 	dachten (1) 
men zaken (1) in % van (1) 	in % van (2) 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

11.605 
14.290 
16.999 
19.156 
23.253 
24.813 
26.621 
26.151 
27.928 

5.753 
7.111 
8.063 
8.252 
9.110 
8.775 
9.119 
8.367 
8.562 

	

49,6 	5.652 

	

49,8 	6.951 

	

47,4 	7.925 

	

43,1 	7.983 

	

39,2 	8.842 

	

35,4 	8.551 

	

34,3 	8.847 

	

32,0 	8.167 

	

30,7 	8.317 

98,2 
97,7 
98,3 
96,7 
97,1 
97,4 
97,0 
97,6 
97,1 

Het aantal ter kennis gekomen gevallen van doorrijden 
no ongeval is van 1975 tot 1983 meer dan verdubbeld, ter-
wijl het aantal opgehelderde zaken en het aantal ver-
dachten slechts met ongeveer de helft is toegenomen. Het 
ophelderingsperbentage is dan oak aanzienlijk gedaald, 
en we! van 50 in 1975 near 31 in 1983. Het algemene op-
helderingspercentage voor misdrijven daalde van 32 in 
1975 tot 26 in 1983. Daardoor steekt het delict "door-
rijden na ongeval" weliswaar nog steeds in gunstige zin 
van de avenge delicten of, maar het ophelderingspercen-
tage daalde wel aanzienlijk sn'eller clan bij die overige 
deli cten. • 

Het percentage van de opgehelderde zaken waarin uit-
eindelijk niemand van overtreding van art. 30 WVW ver-
dacht werd nam toe van 1,8 in 1975 tot 2,9 in 1983. Hier 
past echter de kanttekening dat elke verdachte in de sta-
tistiek maar eon keer voorkomt, en wel bij het zwaarste 
delict. Het gaat in de zaken, die wel werden opgehelderd, 
dock zonder verdachte bleven, derhalve niet uitsluitend 
am personen die zich to voet of met een ander voertuig 
van de pleats van het ongeval verwijderden e.d.: de ver-
dachte kan oak elders in de statistiek zijn odgenomen, 
nl. bij een delict met eon zwaardere strafbedreiging. 

N) De in tabel 1 opgenomen cijfers ziin drie volledig onafhankelijke 
tellingen: het aantal ter kennis gekomen feiten van eon bepaald 
delict in eon maand, het aantal in die maand opgehelderde feiten 
van dat delict (los van de vraag in welke maand het feit zelf 
pleats vond) en het aantal verdachten van overtreding in die maand 
(los van de vraag in welke maand het delict pleats vond en/of 
werd opgehelderd). Daarbij wordt in elk der tellingen een felt 
gerubriceerd ander het delict met de zwaarste strafbedrciging. 



2.2 De ontwikkeling van het aantal bij het kaarborgfonds 

. Hotorverkeer ingediende claims. 

Sinds 1 januari 1965 is werkzaam het Waarborgfonds 
Motorverkeer, waarvan de oprichting is geregeld in arti-
kel 23 van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motor-
rijtuigen". Het Waarborgfonds is bestemd om, in de in 
artikel 25 van die wet genoemde gevallen aan de bona-
deelden hun schade to vergoeden. Het gaat hierbij om de 
volgende gevallen: 

a) indien de schade is v seroorzaakt door eon onbekend mo-
torrijtuig; 	 • 

b) indien de schade is veroorzaakt door eon onverzekerd 
motorrijtuig; 

c) indien de schade is veroorzaakt door eon motorrij-
tuig; verkregen door diefstal; 

d) indien de schade is veroorzaakt door eon motorrij-
tuig,. dat was verzekerd bij eon verzekeraar, die in 
staat van faillissempnt verkeerde; 

e) indien de schade is veroorzaakt door men motorrij-
tuig, dat toebehoort aan eon eigenaar die wegens ge-
moedsbezwaren 	van 	de 	verzekeringsplicht 	is 
vrijgesteld. 

Dit betekent dat gevallen van doorrijden na ongeval op 
verschillende Wijze tot eon schadeblaim kunnen leiden 
bij het Waarborgfonds. In het onder a genoemde geval is 
zulks onmiskenbaar het geval,.maar in de gevallen b tot 
on met e kan eon claim bij het Waarborgfonds worden inge-
diend, ook al is het motorrijtuig wel bekend. Gevallen 
van doorrijden na ongeval waarbij het ongeval niet is 
veroorzaakt door eon bestuurder van eon motorrijtuig 
leiden niet tot eon succesvolle claim bij het Waarborg-
fonds. Voor de goede orde zij hier vermeld dat voor de 
toepassing van deze wet o.a. bromfietsen en landbouw-
tractoren ook tot de motorrijtuigen worden gerekend. 

Het Waarbbrgfonds publiceert jaarlijks eon jaarver-
slag, dat vooral het financiele aspect stork belicht. Zo 
wordt or jaarlijks eon overzicht gegeven van het aantal 
in dat jeer afgehandelde zaken, het aantal toegekende 
schadevergoedingen en ht daarmee gemoeide bedrag, e .6n 
on ander uitgesplitst near de in art. 25 WAM genoemde 
categoriee'n waarin tot uitkering kan worden overgegaan. 

Voor wet betreft het aantal ingediende claims wordt 
eon dergelijke uitsplitsing echter niet jaarlijks ge-
maakt: eerst in het jaarverslag over 1982 wordt melding 
gemaakt van het aantal ingediende schadeclaims wegens 
door onbekenden veroorzaakte schaden. In dot jaar blijkt 
dat ongeveer driekwart van de ingediende claims be-
trekking heeft op schades die door onbekenden zijn 
toegebracht. Uit de gegevens over de toegewezen claims 
blijkt eveneens dat het in ongeveer driekwart van de go- 
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vallen om door onbekenden veroorzaakte schaden gaat. Gen 
cijfer dat sinds 1975 vrijwel onveranderd is. 

Wanneer we OP grond hiervan ervan uitgaan dat drie-
kwart van de ingediende claims betrekking heeft op schade 
veroorzaakt door onbekenden, en dit dan opvatten aim eon 
indicator voor het aantal gevallen van doorrijden na on-
geval, dan ontstaat het beeld dat in tabel 2 wordt weer-
gegeven. In deze tabel is ter vergelijking ook het aantal 
ter kennis van de politie gekomen gevallen van "door-
rijden na ongeval" opgenomen. Uit de tabel blijkt dot 
beide reeksen cijfers eon vergelijkbare ontwikkeling 
tonen, wanneer we alleen de begin- en eindtoestanden met 
elkaar vergelijken: zowel het aantal ingediende claims 
bij het Waarborgfonds aim het aantal ter kennis van de 
politic gekomen gevallen van overtreding van art. 30 WVW 
zijn van 1975 tot 1983 met een factor 1,4 toegenomen. 
Nadere beschouwing toont echter dat tot 1980 het aantal 
claims bij het Waarborgfonds veel minder snel stijgt dan 
het aantal gevallen dat bij de politie als "doorrijden na 
ongeval" bekend werd. 

Tabel 2:  Het aantal bij het Waarborgfonds Motorverkeer 
ingediende claims wegens door onbekenden toe-
gebrachte schade en het aantal ter kennis van 
de politie gekomen gevallen van "doorrijden 
na ongnval" (1975-1983). 

jaar 

waarvan 	ter kennis van 
schade 	politie gekomen 

totaal 	door 	overtredingen 
claims 	derden 	art. 30 WVW 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

14.516 
16.804 
18.639 
21.885 
26.905 
29.324 
31.864 
33.289 
34.464 

10.900 
12.600 
14.000 
16.400 
20.200 
22.000 
23.900 
25.000 
25.800 

11.605 
14.290 
16.999 
19.156 
23.253 
24.813 
26.621 
26.151 
27.928 

Een verklaring hiervoor is moeilijk te geven, of het zou 
de volgende moeten zijn: Gen zeer groot deel van de 
schadeclaims betrof schaden can geparkeerde voertuigen, 
hoofdzakelijk toegnbracht door onbekenden. Rend 1980 is 
het Waarborgfonds rich in dit soort gevalen soepeler gaan 
opstellen, in die zin dat minder zware eisen werden ge-
staid in verband met het bewijs dat de schade door een 
motorvoertuig moot zijn toegebracht. (Dit laatste is eon 
vereiste am Gen succesvolle claim te kunnen indienen bij 



het Waarborgfonds). Dit zou dan tot men relatief sterke 
toename van het aantal parkeerschaden kunnen leiden. De 
bedoelde toename is ook waargenomen: in 1975 en 1976 was 
het aandeel van de parkeerschaden nog ongeveer 35%, in 
1976 en 1977 ongeveer 42%, in 1980 47%, in 1981 49% en in 
1982 51%. Ervan uitgaande dat de benadeelde er meer be-
long bij heeft dat zijn schade wordt vergoed den dat de 
dader wordt gepakt (in het licht van alsmaar dalende pak-
kansen) zai don eerder een claim bij het Waarborgfonds 
worden ingediend dan een mogelijk succesloze melding bij 
de politie. Dit biedt dan tegelijk ook men verklaring 
voor de minder snelle stijging van het aantal bij de po-
litie bekend geworden gevallen van "doorrijden na 
ongeval" sinds 1980. 

Een tweede aspect dat duidelijk naar voren komt in ta-
bel 2 is dat het aantal claims terzake van schade door 
onbekenden steeds lager ligt dan het aantal bij de poll-
tie bekend geworden gevallen van doorrijden na ongeval. 
Dit hoeft geen bevreemding te wekken. Immers, bij het 
Waarborgfonds gelden zeker voorwaarden: het moet om een 
motorrijtuig gaan en de schade moet men bepaalde minimum-
grens te boven gaan. Daze voorwaarden gelden niet voor 
het doen van aangifte terzake van overtreding van art. 30 
WVW. Bovendien worden door de politie gevallen van door-
rijden opgelost, en elk opgelost geval impliceert dat de 
onbekende derde in een bekende derde is veranderd. Een 
eventuele uitkering van het Waarborgfonds kan dan nog 
uitsluitend plaatsvinden indien een van de avenge uit-
keringsgronden (diefstal, niet verzekerd) van toepassing 
is. 

2.3 Gegevens uit de $400C/CBS slachtofferenqugtes 

Sinds 	1974 	worden 	in 	Nederland 	jaarlijks 
slachtofferenquates gehouden. Tot en met 1979 werden 
deze verricht door het NIPO in opdracht van het WODC, en 
vanaf 1980 door het CBS. Vanaf de enqueite in 1976 (met 
informatie over het jaar 1975) is daarbij ook gevraagd 
naar het slachtofferschap van doorrijden na ongeval, 
waarbij de doorgeredene een motorvoertuig bestuurde. 
Door de toevoeging in de vragenlijst bij het woord "mo-
torvoertuig" te denken aan auto's, motoren en 
bromfietsen mag aangenomen worden dat de respondenten 
zich tot deze categorie&I beperkt hebben. Dit impliceert 
dat "doorrijden na ongeval" door fietsers en door be-
stuurders van niet genoemde motorvoertuigen helemaal 
niet of slechts bij uitzondering in daze enquete genoemd 
zullen worden. In hoeverre dit men vertekening veroor-
zaakt in de schatting van het aantal gevallen van 
overtreding van art. 30 WVW die van betekenisvolle om-
yang is kan uit de aard der zaak niet worden vastgesteld. 
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Zo or echter van eon hier bedoelde vertekening sprake zou 
zijn zal duidelijk zijn dat het werkelijke aantal hoger 
is den het resultaat van de slachtofferenquate aangeeft, 
omdat de bepaling van art. 30 WVW rich richt niet alleen 
tot bestuurders van motorvoertuigen, maar tot bestuur-
ders van alle voertuigen. 

Anderzijds 	rat 	het 	resultaat 	van 	de 
slachtofferenquate echter een zekere overschatting van 
het werkelijk mantel gevallen van overtreding van art. 
30 WVW inhouden. Dit omdat onvoldoende informatie be-
schikbaar is met betrekking tot de voorwaarden voor 
strafbaarheid die in art. 30 WVW zijn opgenomen. Met name 
over de vervolgingsuitsluitingsgrond in lid 2 (het voor 
dat men als verdachte is aangehouden, mar in ieder geval 
binnen 24 uur na het ongeval, rich vrijwillig bekend ma-
ken bij eon opsporingsambtenaar) ontbreekt informatie. 
Ook van deze eventuele overschatting ken de omvang niet 
vastgesteld worden. 

Voor wat betreft het delict doorrijden na ongeval 
blijkt uit deze enguetas dat het betrekkelijk weinig° 1  
voorkomt: zo rond 1 'a 22 van de ondervraagden geeft op 
slachtoffer to zijn geweest van doorrijden na ongeval. De 
betrouwbaarheidsmarges rand doze percentages zijn dan 
wel goring door de omvang van de steekproef (10.000 
ondervraagden), :near hebben grote gevolgen voor de 
schatting van het totaal mental gevallen ender de hole 
populatie. Voorzichtigheid is dan oak geboden. Eon voor-
beeld moge dit verduidelijken: 

In 1975 bedroeg het slachtofferpercentage voor 
doorrijden na aanrijding 1,0. Het 957. betrouw-
bearheidsinterval geeft den aan dat het in 
werkelijkheid zou kunnen liggen tussen 0,8% en 
1,2%. Bij eon populatieomvang van +10 miljoen per-
sonen van 16 jaar en ouder betekent dit dat het 
totaal mental gevallen van doorrijden na ongeval in 
1975 ligt tussen de 80.000 en 120.000, met eon ge-
middelde verwachting van ongeveer 100.000 gevallen. 
De schommeling rend het gemiddelde waarmee op grond 
van steekproeffluctuaties rekening moot warden ge-
houden bedraagt in dit voorbeeld 202 van de 
verwachte waarde near boven on near beneden. In het 
(vrijwel ondenkbare) gavel dat het slachtofferper-
centage voor dit delict 50 zou hebben bedragen, dan 
zou doze schommeling slechts 2% van de verwachte 
waarde zijn geweest. 

91  Hiermee wordt slechts bedoeld dat het percentage op 
zichzelf laag is, hetgeen consequenties heeft voor de 
betrouwbaarheid van de schattingen. Een eventueel 
bij de'lezer opgekomen indruk dat het "doorrijden na 
ongeval" gebagatelliseerd wordt is dan ook niet 
juist. 



Met dit voorbeeld in het achterhoofd warden in tabel 3 
op basis van de uitkomsten van de slachtofferenquates 
schattingen gegeven van het werkelijke aantal gevallen 
van doorrijden na ongeval. Ter vergelijking wordt het 
aantal bij de politie bekend geworden gevallen van over-
treding van art. 30 WVW opgenomen. 

label 3: Doorrijden na ongeval volgens de slachtofferenquates 
met onder- en bovengrenzen behorend bij het 95% be-
trouwbaarheidsinterval (1975-1983). 

omvang 	slacht- verwacht onder- 	boven- bij de 
populatie offer 	aantalmm) grens 	grens 	politie 

jaarm) 	 bckend 

1975 	10.052.146 	1,0 	100.500 	80.400 	120.600 	11.605 
1976 	10.187.397 	1,0 	102.000 	81.500 	122.200 	14.290 
1977 	10.336.993 	0,9 	93.000 	72.400 	113.700 	16.999 
1978 	10.486.366 	0,9 	94.500 	73.400 	115.400 	19.156 
1979 	10.906.894 	1,2 	131.000 	109.000 	152.700 	23.253 
1980 	11.074.363 	1,4 	155.000 	132.900 	177.200 24.813 
1981 	11.212.292 	2,0 	244.000 	190.600 257.900 	26.621 
1982 	11.336.433 	2,4 	272.000 	249.400 	306.000 	26.151 

	

1983 11.464.562 	1,8 	206.500 	172.000 240.800 27.928 

m Tot en met de gegevens over het jaar 1978: 16 jaar en 
ouder. Sindsdien 15 jeer en ouder. 

mm Afgerond op veelvouden van 500 

Wet allereerst opvalt uit de gegevens in tabel 3 is 
het grillige verloop van het slachtofferpercentage, hot-
goon tot uitdrukking komt in eon grillig verloop van de 
schatting van het werkelijk aantal gevallen van door-
rijden na ongeval dat jaarlijks plaatsvindt. Rekening 
houdend met de hiervO6r genoemde benodigde voorzich-
tigheid zou geconcludeerd kunnen worden tot eon min of 
moor gelijkblijvend tot jots dalende verwachting in de 
jaren 1975 tot on met 1978, waarna eon forse stijging in-
zet tot 1982, gevolgd door eon scherpe doling in 1983. 
Doze ontwikkeling wordt niet weerspiegeld in de aan-
tallen van bij de politie bekend geworden gevallen van 
overtreding van art. 30 WVW, zoals deze door het CBS 
worden gepubliceerd. 

Eon factor die hierop van invloed kan zijn geweest is 
de ontwikkeing van het meldingsgedrag van de 
slachtoffers. In de slachtofferenquates is den ook de 
vraag opgenomen of men het voorval aan de politie heeft 
gemeld. Echter: ook dit meldingsgedrag vertoont eon 
grillig verloop, zoals uit de in tabel 4 vermelde gege-
yens moge blijken. 
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label 4: Schattingen van het jaarlijks aantal gevallen van 
doorrijden no ongeval, de meldingspercentages en het 
aantal ter kennis van de politie gebrachte gevallen 
(1975-1983). 

jaar totaal 	waarvan gemeld bij de 	(3) als (3) als 
(1) ge- 	can politie 	politie 	% van 	% van 
vallenm) % 	abs.v) (2) bekend (3) 	(2) 	(1) 

	

1975 100.500 	41 41.000 	11.605 	28 	12 
1976 	102.000 	40 40.500 	14.290 	35 	14 
1977 	93.000 	33 30.500 	16.999 	55 	18 
1978 	94.500 	30 28.500 	19.156 	68 	20 

	

1979 131.000 	37 48.500 	23.253 	48 	18 

	

1980 155.000 	26 40.500 	24.813 	62 	16 

	

1981 224.000 	33 74.000 	26.621 	35 	12 

	

1982 272.000 	24 65.500 	26.151 	40 	10 

	

1983 206.500 	38 78.500 	27.928 	36 	14 

v) Afgerond in veelvouden van 500. 

Als gevolg daarvan treedt eon grillig verloop van het 
aantal bij de politie gemelde zaken op. Nog grilliger is 
de verhouding tussen het blijkens de statistieken bij de 
politie bekend geworden gevallen van overtreding van 
art. 30 WVW on het op basis van de slachtofferenquates 
geschatte aantal van bij de politie gemelde gevallen van 
doorrijden na ongeval: in 1975 vormden de 
"politie"-cijfers 28% van de schatting van het aantal bij 
de politie gemelde gevallen. in 1978 was dat 68%. en in 
1983 36%. 

Het "echte" dark-number, d.w.z. het aantal gevallen 
dat heeft pleats gevonden in verhouding tot de cijfers 
uit de politiestatistiek schommelt veel minder: door de 
jaren heen vormt het aantal bij de politie geregistreerde 
gevallen van doorrijden na ongeval (volgens de 
CBS-statistiek) tussen de 10 (1982) en 20 (1970 procent 
van het werkelijke aantal zooms dat op basis van de 
slachtofferenquate word geschat. 

2.4 Samenvatting en evaluatie 

In het voorgaande is langs . drie verschillende wegen 
getracht eon beeld to krijgen van de omvang van het very 
schijnsel "doorrijden na ongeval". Elk van de wegen 
heeft eigen beperkingen. Zo richt art. 30 WVW zich tot 
bestuurders van alle voertuigen (waardoor in feite alle 
ongevallen in aanmerking komen) terwijl het Waarborg-
fonds Motorverkeer en de slachtofferenquates zich 
beperken tot motorvoertuigen. Wil eon "ongeval" bij het 
Waarborgfonds en bij de politie bekend worden dan is ac- 



tie van de zijde van het slachtoffer vereist (het 
indienen van eon claim bij het Waarborgfonds, resp. het 
melden of damn van aangifte bij de politie). In de 
slachtofferenquate speelt dit niet: eon interviewer komt 
min of moor toevallig bij juist doze persoon om to vragen 
wat hem of haar het afgelopen jaar is overkomen. Voor eon 
succesvolle claim bij het Waarborgfonds wagons door on-
bekende bestuurders van motorvoertuigen veroorzaakte 
schade is noodzakelijk dat de dader niet bekend is ge-
worden, hetgeen voor de slachtofferenquate en de 
politiestatistiek niet relevant is. Bij de politie geldt 
dit overigens a fortiori: bij het damn van melding bij de 
politie zal de hoop op een positief opsporingsresultaat 
toch wel eon rol spelen! 

Bij de vergelijking van de in de vorige paragrafen ge-
noemde cijfers zal met doze beperkingen (en de daar reeds 
genoemde specifieke kenmerken) rekening moeten warden 
gehouden. 

label 5: Bij de politie bekend geworden gevallen van 
overtreding van art. 30 WVW, bij het Waar-
borgfonds ingediende claims wegens door on-
bekende derden veroorzaakte schade on 
schatting van het jaarlijks aantal gevallen 
van doorrijden no ongeval volgens de 
slachtofferenquates (1975-1983). 

bij de politie 	bij Waarborg- slachtoffer- 
jaar bekend geworden fonds inge- 	enquete 

diende claims 

absoluut index absoluut index absoluut index 

1975 	11.605 	100 	10.900 	100 	100.500 	100 
1976 	14.290 	123 	12.600 	116 	102.000 	101 
1977 	16.999 	146 	14.000 	128 	93.000 	93 

	

1978 19.156 	165 	16.400 	150 	94.500 	94 

	

1979 23.253 	200 	20.200 	185 	131.000 	130 

	

1980 24.813 	214 	22.000 	202 	155.000 	154 

	

1981 26.621 	229 	23.900 	219 	224.000 	223 

	

1982 26.151 	225 	25.000 	229 	272.000 	271 

	

1983 27.928 	241 	25.800 	237 	206.500 	205 

Wat als eerste opvalt in tabel 5 is dat de schatting 
op basis van de s1achtofferenqu6te ongeveer tien maal ho-
ger ligt dan de aantallen bij het Waarborgfonds inge-
diende claims wegens door onbekenden veroorzaakte schade 
en de aantallen gevallen van overtreding van art. 30 WVW 
die in de officible CBS publicaties zijn opgenomen. 

Voor wat betreft het verschil tussen de politiesta-
tistiek on de slachtofferenquate is eon oorzaak 
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onmiddelijk aanwijsbaar: in de slachtofferenquOte zelf 
wordt gevraagd of het voorval eon de politie is gemeld. 
Dit gebeurt heel vaak niet: het meldingspercentage 
schommelt wel, moor in 60 (1975) tot 75 (1982) procent 
van de gevallen werden de voorvallen niet eon de politie 
gemeld. Niettemin is dit op rich seen afdoende 
verklaring: or blijven nog grate verschillen tussen de 
politiecijfers en de aantallen die door de slachtoffers 
aan de politie zijn gemeld (zie tabel 4). 

Hiervoor zijn wel enkele verklaringen denkbaar, zij 
het dat ze nog al van tentatieve aard run. De eerste is 
dot de politie, no eon melding van doorrijden no ongeval 
niet altijd denkt aan het strafbare feit "doorrijden no 
ongeval", moor dat zij rich moor tot took stelt de 
indentiteit van de doorgeredene to achterhalen, opdat 
alsnog longs civiele weg eon schadevergoeding bereikt 
ken warden, waarmee de zaak voor hen is afgedaan. Met na-
me voor kleine schaden, wear geen letsel is opgetreden, 
zou dit een gedragslijn van de politie kunnen run. Het 
gevolg is don dat or wel melding is gedaan van eon geval 
van doorrijden no ongeval, dat de rack is opgelost on 
toch niet in de statistiek wordt opgenomen. In zulke ge -
vallen is or ook goon sprake moor van een onbekende 
dader, zodat no eon geval oak niet bij het Waarborgfonds 
Motorverkeer terecht zal komen. 

Eon andere verklaring is dat no eon melding door de 
politie wel onderzoek is verricht, doch dat dit onderzoek 
leidt tot de conclusie dat or goon sprake is van het 
strafbare felt "doorrijden no ongeval": by. de dader 
heeft rich vrijwillig gemeld, of blijkt de pleats des 
onheils lopend of met eon ander vervoermiddel. to hebben 
verlaten. Oak moot nog vermeld worden dat gevallen in de 
politiestatistieken, wanneer zij onder meerdere 
delictomschrijvingen kunnen vallen, opgenomen warden bij 
het delict met de zwaartste strafbedreiging. 

Het tweede dat onmiddellijk in tabel 5 opvalt is het 
geringe verschil tussen de politiecijfers en die van het 
Waarborgfonds Motorverkeer. Weliswaar liggen de claims 
bij het paarborgfonds steeds iets lager, maar je zou eon 
grater verschil mogen verwachten vanwege het ophel -
deringspercentage van de politie. Weliswaar is dat 
ophelderingspercentage sinds 1975 gedaald van angeveer 
vijftig near ongeveer dertig. maar de aantallen wel 0Pge -
helderde zaken schommelen rand de 9000 (en dat zijn dus 
evenveel gevallen wear or niet of niet moor sprake is van 
eon onbekende derde). terwijl het grootste verschil tus -
sen de cijfers van Waarborgfonds on politie ongeveer 3000 
bedraagt. Kennelijk ontvangen Waarborgfonds en politie 
elk eon verschillende selectie uit het totale aanbod, of 
anders uitgedrukt: niet alle gevallen, die bij de politie 
bekend worden, warden oak bij het Waarborgfonds aanhan-
gig gemaakt, terwijl omgekeerd niet alle bij het 



Waarborgfonds aanhangig gemaakte zaken ook bij de poll-
tie gemeld worden. 

Het derde opvallende in tabel 5 is dat er blijkens 
alle drie de registrat ,ies sprake is van eon vrijwel 
voortdurende stijging van het aantal gevallen van door-
rijden na ongeval. Zoals reeds uit de opgenomen indexcij-
fers blijkt is or eon grote overeenkomst tussen de 
ontwikkeling van de aantallen bij Waarborgfonds on Poll-
tie. De slachtofferenqu .ate toont eon wat grilliger 
verloop. En op de drie cijferreeksen uitgevoerde trend-
analyse op basis van lineaire regressie toont dit beeld 
eveneens. Op de eerste plaats bleken de cijfers bij Waar-
borgfonds en politie vrijwel eon rechtlijnige trend to 
volgen (determinatieco6fficianten respectievelijk 0,98 
en 0,95). De cijfers van de slachtofferenquate volgen in 
veel geringere mate eon lineaire trend: 
determinatiecodfficignt is gelijk aan 0,75. Zeer 
saillant is de overeenkomst in de regressiecogffianten: 
bij het Waarborgfonds is doze 2037, bij de politiestatis-
tiek 2096, en bij de slachtofferenquate (na doling van de 
aantallen door 10) 2094. Dit betekent dat de trendlijnen 
ongeveer dezelfde helling vertonen. En dit betekent dan 
weer dat, hoe verschillend de cijfers in de verschillende 
bronnen mogen zijn, zij toch eenzelfde ontwikkeling te 
zien geven. 
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3 DOORRIJDEN NA ONGEVAL: HIE REDEN DOOR EN ONDER WELKE 
OMSTANDIGHEDEN GEBEURDE HET? 

Het belangrijkste probleem bij het beantwoorden van 
het eerste deel van doze vraag is dat de daders onbekend 
zijn, omdat ze zijn doorgereden zonder hun identificatie 
achter to laten. Voorzover gegevens over doorrijders be-
schikbaar zijn hebben ze betrekking op opgehelderde ge-
vallen. En, zoals uit het voorgaande gebleken is, dat is 
eon in omvang zeer beperkte selectie uit het totaal van 
de doorrijders. (Ter illustratie: bij de politie wordt 
ongeveer 10% van het aantal uit de s1achtofferenqu6te 
bekend, en daarvan wordt ongeveer eon derde deel eine -
lost; d.w.z. dat slechts 3 4% van de doorrijders 
bekend wordt). Van het overgrote deel van de doorrijders 
ontbreken vrijwel alle gegevens, zodat zelfs niet nage-
gaan kan worden of de bekende doorrijders eon 
dwarsdoorsnee vormen uit alle doorrijders of daar op e'en 
of moor belangrijke punten duidelijk van afwijken. 

Met betrekking tot de vraag wat or gebeurde zou ge-
dacht kunnen worden aan de slachtofferenquates. Die ge-
gevens zijn echter vrij summier on bovendien onvolledig. 
Daarnaast ontbreekt een vergelijkingsmaatstaf, zodat het - 
eventuele verschil met andere verkeersongevallen niet 
kan worden vastgesteld. 

De Jong (1979) loste het probleem gedeeltelijk op 
door in zijn onderzoek niet doorrijders met 
niet-doorrijders to vergelijken, maar door ongevallen 
met doorrijding to vergelijken met ongevallen zonder 
doorrijding. Helaas heeft hij binnen de groep door-
rijdingen goon onderscheid gemaakt tussen de wel en niet 
opgeloste zaken (behoudens natuurlijk voor wat betreft 
de persoonskenmerken van de dader). 

In het navolgende wordt eerst aandacht besteed aan 
gegevens die op Nederland betrekking hebben, vervolgens 
wordt aandacht besteed aan enkele omringende landen. 
Tenslotte volgt eon samenvatting en vergelijking. 

3.1 De Nederlandse situatie 

In 1970 voerde Holleman (1971) eon onderzoek uit naar 
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het doorrijden na ongeval. Het materiaal bestond uit 117 
aanrijdingen met doorrijding in de gemeente Breda. Daar-
bij bleek, dat doorrijden no ongeval vooral pleats vindt 
gedurende de nachtelijke uren. jets moor dan de helft van 
de gevallen was eon statische aanrijding, d.w.z. men 
reed tegen eon stilstaand voertuig, of tegen een ander 
object (boom, lantaarnpaal, e.d.) aan. De meeste 
doorrijders zaten in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Ver-
der bleek dat 85% van de doorrijders in Breda of eón van 
de omliggende gemeenten woonden. Doze bevindingen 
bidden hem naar de relatie tussen doorrijden en alco-
holgebruik. Uit gegevens die hij verzamelde bij 45 
veroordeelde daders bleek dat 28 van hen ten tijde van 
het delict alcohol had gebruikt (62%). 

Van Ooyen (1977) vergeleek, binnen een groep van bij 
ongevallen betrokkenen tegen wie Prooes -verbaal wegens 
rijden ender invloed was opgemaakt, personen tegen wie 
tevens proces-verbaal was opgemaakt wegens doorrijden na 
ongeval met de overigen. Daarbij bleak het bloedalcohol-
gehalte van de doorrijders significant hoger dan dat van 
de niet-doorrijders. Under de doorrijders waren relatief 
meer vrouwen, waren er relatief meer uit hogere sociale 
klassen, en hadden or meer een crimineel verleden. De 
drie laatstgenoemde bevindingen van Van Coven waren 
echter statistisch niet significant. 

Het meest recente, en tevens meest uitgebreide ender-
zoek dat voor de Nederlandse situatie gegevens oplevert 
is dat van De Jong (De Jong, 1979, 1980). Hij toetste een 
groat aantal hypothesen door ongevallen met doorrijding 
(able 636 in de gemeenten Apeldoorn, Arnhem, Ede en 
Renkum in 1977 voorgekomen gevallen) to vergelijken met 
een steekproef uit de avenge in de betrokken gemeenten 
in hetzelfde jeer gebeurde ongevallen. 

Uit de gegevens van De Jong blijkt duidelijk dat het 
doorrijden na ongeval vooral in de duistere winter-
maanden voorkomt. In dezelfde maanden vinden echter ook 
in het algemeen moor ongevallen pleats. Het aangetroffen 
verband is don ook zwak (r r .05) en op 5% niveau niet, 
doch op 10% web statistisch significant. De Jong 
conoludeert dan ook dat or sprake is van eon tendons. 
Duidelijk bleek sprake van een concentratie in het week-
end: ruim eon derde van de doorrijdingen vond pleats in 
het weekend, tegen bijna eon kwart van de "gewonen °nee -
vallen. Ook de door Holleman reeds genoemde 
concentratie in de nachtelijke uren word door De Jong 
aangetroffen: tussen 30 en 40 procent van de door-
rijdingen vond 's nachts pleats, tegen slechts 11% van de 
"gewonea ongevallen. 

Wear Holleman constateerde dot iets moor dan de helft 
van het doorrijden plaatsvond na eon statische aan-
rijding, vindt De Jong een nog grater aandeel van doze 
categorie, nl. ongeveer 70%. Bij het grootste deel 
hiervan (54% van het totaal van de doorrijdingen) ging 



het om aanrijdingen van geparkeerde auto's. Bij de "ge-
wone" aanrijdingen ging het maar in 8% van de gevallen om 
eon aanrijding van eon geparkeerde auto. Doze "over-
heersing" van de parkeerschades zagen we'ook reeds bij de 
claims op het Waarborgfonds Motorverkeer, waar het aan-
deel van de parkeerschades van 1975 tot 1982 van 35 
toenam tot 51. Doorrijders bleken gemiddeld ouder don 
niet-doorrijders: bij de doorrijders was 38% ouder dan 
40 jaar tegen 28% bij de niet-doorrijders. Met dit ver-
schil in leeftijd tussen de doorrijders is niet het enige 
leeftijdseffect weergegeven. Niet alleen rijden ouderen 
relatief vaker door dan jongeren, moor zij hebben ook 
vaker eon aanrijding met eon object (80% van de door-
rijdende ouderen, tegen 68% van de doorrijdende 
jongeren). Daarnaast is or bij de doorrijdende oudere 
minder vaak sprake van eon ander strafbaar feit (by. 
rijden onder invloed of rijden zonder rijbewijs). Dit 
laatste is dan ook de verklaring voor het verschil van 
dit resultaat met de conclusie van Van Ooyen, die aangaf, 
dat de doorrijders gemiddeld niet jonger waren dan de 
niet-doorrijders. Van Ooyen had immers in zijn onderzoek 
slechts personen tegen wie on proces-verbaal wegens 
doorrijden on ook wegens rijden onder invloed was opge-
maakt. 

De doorrijder woont, zo blijkt uit de gegevens van De 
Jong, dicht bij de gemeente waarin het ongeval plaats 
vond, hetgeen ook Holleman reeds had gesignaleerd: bijna 
80% woonde op minder dan 20 km afstand. In dit verband is 
or overigens goon verschil met de niet-doorrijders. 

Tenslotte bleek dat ruim eon derde van de doorrijders 
reeds eerder wegens misdrijf geregistreerd was (tegen 
11% bij de niet-doorrijders). Wanneer we nu samen-
vattend de doorrijdingen v'ergelijken met de 
niet-doorrijdingen, dan blijkt ten aanzien van de dader 
(voorzover doze bekend is geworden) dat doze gemiddeld 
jots ouder, en vaker reeds bij de politie bekend was we-
gens misdrijf, dan de niet-doorrijder. Het incident vond 
vaker 's nachts en in het weekend plaats dan de onge-
vallen zonder doorrijding on betreft in het overgrote 
deel van de gevallen een aanrijding met eon geparkeerd 
voertuig of ander object, hetgeen bij de "gewone" onge-
vallen juist veel minder vaak voorkomt. Tenslotte blijkt 
bij doorrijders vaker dan bij niet-doorrijders sprake 
van rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs on 
rijden zonder de wettelijk verplichte verzekering. 

3.2 De situatie in enkele omringende landen. 

3.2.1 Bondsrepubliek Duitsland 

In de Bondsrepubliek Duitsland is evenals in Neder- 
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3.2.2 

land sprake van eon sterke stijoing van het aantal door-
rijdingen na ongeval. Zo nam het aantal doorrijdingen na 
eon ongeval met letselschade tussen 1965 en 1980 toe van 
14.415 tot 32.968. Een stijeing van bijna 130% derhalve. 
Het totaal aantal ongevallen met letsel was in dezelfde 
periode "maar" met 20% gestegen. Na ongevallen zonder 
letsel (maar met zaakschade van Amer dan 1000 DM) reden 
in 1965 11.576 personen door, en in 1980 91.607. Een toe-
name van 69%. Het totaal aantal ongevallen met moor dan 
1000 DM zaakschade steeg echter met 310%. (Hauser 1982). 

Kaiser (1970) toonde aan dat het bij doorrijden na on-
geval in Duitsland in meer den de helft van de gevallen 
am aanrijdingen met geparkeerde voertuigen of andere 
statische aanrijdingen ging. Pieper (1970) kwam (voor 
Frankfurt in de jaren 1964 en 1965) tot 66%. Muller 
(1964) gaf aan dat in ongeveer driekwart van de gevallen 
de aanrijding door alcoholgebruik van de bestuurder was 
voorafgegaan. Dit percentage is zo hong, omdat hij zaken 
met "Bagatelschade" buiten zijn onderzoek had gehouden. 
Andere Duitse auteurs komen dan oak tat lagere percenta-
ges. Kaiser (1970) komt op meer dan de helft. Pieper 
(1970) komt tot 37% bij zware ongevallen en 16% bij de 
lichtere. Ook in Duitsland doet het verschijnsel door-
rijden na ongeval zich vooral 's nachts en in de weekends 
voor. Doorrijders hadden vaker een crimineel verleden 
(40%) dan niet-doorrijders (20%), aldus Frischmann 
(1965). Steak en Mittmeyer (1973) spreken van eon op-
vallend hoog aantal voorafgaande delicten. 

Pot4 (1969) beschrijft dat het grootste deel van de 
vluchtmisdrijven in de donkere wintermaanden november, 
december en januari plaatsvindt, en relatief vaak in het 
weekend. Hij noemt eon "top" tussen 19.00 uur en 20.00 
uur (na de avondspits) en vervolgens gedurende de 
nachtelijke uren (66%). De meeste doorrijders wonen in 
de gemeente waar het ongeval plaatsvond of de omringende 
gemeenten (60%). 

3.2.3 Eneeland 

Willett (1964) zag eon "tap" in het plaatsvinden van 
doorrijden na ongeval (voor wat betreft het tijdstip) in 
wet hij noemde de "busy hours" (14.00 tot 18.00 uur). 
lets moor dan de helft vond pleats op vrijdag, zaterdag 
en zondag. Voor wat betreft de spreiding over het jaar 
bleek dat juist in de zomermaanden vaker ward doorge- 



reden. 	De • laders 	kwamen 	in 	hoofdzaak 	uit 	de 
leeftijdsgroep van de 30- tot 40-jarigen. 

3.3 Samenvatting en vergelijking 

Bij de vergelijking van cie resultaten van Nederlandse 
en enkele buitenlandse onderzoekingen blijken grote 
overeenkomsten. Zo geven vrijwel alle auteurs aan dat 
het doorrijden na ongeval zich vooral 's nachts, in de 
weekends en in de wintermaanden voordoet. Slechts het 
Engelse onderzoek van Willett geeft (behalve voor het 
weekend) eon ander beeld: overdag en in de zomer. Moge-
lijk heeft dit te maken met het feit dat hij uitsluitend 
ernstige verkeersongevallen bestudeerde, terwijl de 
meeste andere auteurs het gehele scala van doorrijdingen 
in hun analyse betrokken. 

Eon hiermee verband houdend ander punt van overeen-
stemming tussen de meeste auteurs is dat het bij door-
rijden na ongeval in de meeste gevallen om ongevallen 
gaat met geringe schade: aanrijdingen met stilstaande 
voertuigen of wegbebakening. Verdere punten van overeen-
stemming vormen, voorzover gegevens daarover bekend 
zijn, het alcoholgebruik van de dader, diens leeftijd 
(gemiddeld ouder dan de niet-doorrijder) en diens straf-
verleden, dat uitvoeriger is dan dat van de 
niet-doorrijder. De dader is doorgaans ook woonachtig op 
relatief korte afstand van de lokatie waar het ongeval 
gebeurde. 

Op den punt, dat in het voorgaande onvermeld is geble-
von, wordt hier nog even kort ingegaan. Sommige auteurs 
besteden aandacht aan het geslacht van de dader. Volgens 
de den blijkt dan dat vrouwen stork vertegenwoordigd 
zijn, volgens de andere juist het tegenovergestelde. 
Vrijwel goon van van de auteurs geeft eon vergelijkings-
criterium zoals by. het percentage vrouwelijke 
bestuurders bij ongevallen in het algemeen. Aan dit "ge-
slachtseffect" worden den specifieke beschouwingen over 
de "vluchtgeneigdheid" van vrouwen gekoppeld. Omdat 
slechts eon beperkt deel van de doorrijdingen wordt op-
gelost, is het doen van uitspraken over de persoons- en 
persoonlijkheidskenmerken van de daders op zich al aan 
beperkingen onderhevig. De ad hoc beschouwingen bij som-
mige auteurs over "toevallige" bevindingen krijgen 
daardoor eon nog moor twijfelachtig karakter. Om doze 
reden is hier goon aandacht man het geslacht van de dader 
gegeven. Overigens: De Jong vond voor Nederland goon ge-
slachtseffect; d.w.z. dat onder de doorrijders relatief 
evenveel vrouwen voorkwamen als onder de niet, 
doorrijders. 

Tot slot nog eon opmerking: empirisch onderzoek op 
het terrein van het doorrijden na ongeval heeft niet al- 
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leen in Nederland sporadisch plaats gevonden. Het wei-
nige materiaal, dat voorhanden is. is bepaald niet 
recent, hoewel de diverse onderzoeken onderling nogal 
verachillen op dit punt. Zo is er variatie in jaartal van 
het onderzochte materiaal van 1962 (Belgia) tot 1977 
(Nederland). Uit de grote overeenstemming in bevindingen 
ken worden afgeleid dat de resultaten, hoewel wellicht 
"oud" te noemen, zeker niet "verouderd" zijn. 



0 DE VERKLARING VOOR HET DOORRIJDEN NA ONGEVAL 

Welke factoren brengen iemand or toe om na eon ongeval 
de plek des onheils to verlaten zonder zichzelf bij de 
tegenpartij bekend to maken? In de literatuur komen twee 
hoofdgroepen van motieven voor, te weten vrees voor be-
straffing on vrees voor andere onaangename gevolgen. De 
motieven kan men achterhalen door ze bij de (bekend ge-
worden dader) to vragen. Sacs kunnen ze ook indirect uit 
de delictgegevens worden afgeleid. Doze motieven ver-
onderstellen eon min of moor rationeel handelend 
individu die de voordelen van het doorrijden zwaarder 
weegt dan de nadelen. In de literatuur wordt echter twij-
fel uitgesproken of iemand kort na eon (ernstig) ongeval 
wel rationeel kan handelen. Het doorrijden zou dan eer-
der van uit eon primitief vluchtinstict plaats vinden 
dan vanuit eon rationele afweging van voor- on nadelen. 

Naast de motieven en de vluchtreactie van de door-
rijder is or nog eon groep van factoren die het gemakke-
lijker maken om de plaats des onheils ongeidentificeerd 
to verlaten. Hierbij wordt gedacht aan situationele fac-
toren. 

In het navolgende wordt eerst aandacht besteed aan de 
situationele factoren, daarna aan de motieven van de 
doorrijder en de overige factoren die het doorrijden be-
invloeden. 

0.1 De situationele factoren. 

Uit de literatuur met betrekking tot het doorrijden 
na ongeval blijkt dus dat de ongevallen waarbij wordt 
doorgereden vooral 's nachts en in de wintermaanden 
voorkomen. Dit is op zich niet merkwaardig: het gaat om 
perioden met duisternis on zwak licht, on derhalve am 
slecht zicht, met vaak minder goede wegcondities. De on-
gevalskansen nemen dan toch al toe. De Jong (1979) 
toonde dit aan: ook "gewone" ongevallen vinden 's win-
ters vaker plaats dan 's zomers. Niettemin zijn de 
doorrijdingen nog moor geconcentreerd in doze donkere 
perioden. Eon verklaring hiervoor kan gemakkelijk ge-
vonden worden uit de tijdstippen waarop de ongevallen 
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pleats vinden. Doorrijdingen vinden vooral 's nachts 
pleats. Het is den niet alleen donker voor de doorrijder, 
moor oak voor ieder ander. Het is derhalve gemakkelijker 
am ongerdentificeerd de ongevalsplek to verlaten. Moor 
or is moor: 's nachts is het straatbeeld aanzienlijk rus-
tiger, waardoor de kans dat het ongeval door derden wordt 
opgemerkt oak at klein is. Doze twee factoren semen, dus 
weinig mermen op streak en slecht richt, nemen voor de-
gene die zou overwegen am at den niet door te rijden een 
remmende factor wee: de kans om later ale betrokkene bij 
het ongeval to worden achterhaald is veel geringer. Hoe-
wel dit niet specifiek getoetst is, blijkt in ander 
verband wel hoe belangrijk de verklaring van getuigen is 
bij het oplossen van het delict: 89% van de opgeloste 
doorrijdingen word opgelost dankzij verklaringen van ge-
tuigen. Slechts 8% word door activiteiten van de politie 
opgelost. Bij doze laatste gevallen zijn er den nog wear-
bij de getuigen weliswaar geen volledige beschrijving 
konden geven, moor wet belangrijke aanwijzingen (De 
Jong, 1979). 

De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat 
de aanwezigheid van getuigen die het gebeuren goed kun-
nen waarnemen eon belemmerende factor vormt voor het 
doorrijden na eon ongeval. Under afwezigheid van ge-
tuigen werkt doze factor niet, waardoor het beeld ont-
stoat dot overdag aanzienlijk minder wordt doorgereden 
den 's nachts. 

Eon andere factor die verband houdt met de condities 
waaronder het doorrijden pleats vend betreft de conditie 
van de bestuurder. Door de meeste auteurs wordt uit de 
tijdstippen waarop het delict pleats vindt I's nachts en 
in de weekends) afgeleid dat er verband zal zijn met het 
uitgaansgedrag van de bevolking, en daardoor van eon 
verband met alcoholgebruik. Eon veronderstelling die 
plausibel is, to meer dear ook bij andere vormen van 
criminaliteit, die geconcentreerd pleats vinden in de 
voor vrije tijd beschikbare uren, eon verband met het al-
coholconsumptiepatroon bleek (zie o.a. Buikhuisen, 1971) 
voor wet betreft de agressieve criminaliteit). Het ver-
band met het alcoholgebruik word overigens oak 
aangetoond: bij doorrijders word vaker alcoholgebruik 
geconstateerd don bij niet-doorrijders (De Jong, 1979). 
Middendorff (1982) wijst, evenals Hauser (1982) op de 
overeenkomsten tussen het rijden onder invloed en het 
doorrijden no ongeval, waaruit Hauser ale titel voor 
zijn artikel afleidt: "Unfallflucht, ein typisches 
Alcoholdelict". 

Evenals hiervOOr ten aanzien van de duisternis en het 
zicht word geconstateerd heeft het alcoholgebruik een 
dubbele inwerking op het doorrijden na ongeval. Ten 
eerste wordt, door beperking van het waarnemings- en/of 
reactievermogen, de kans op ongeval groter, on vervol-
gene vormt de vrees voor ontdekking (waarover verderop) 



eon stimulans cm ongerdentificeerd van de onheilsplaats 
te vertrekken. 

4.2 De motieven van de doorrijder 

Zoals hiervciOr reeds gesteld word kunnen de motieven 
van de doorrijder direct achterhaald worden door ze aan 
hem of haar to vragen, en kunnen ze uit de omstandigheden 
langs indirecte weg worden afgeleid. 

De Jong gebruikte als bron de in de opgemaakte pro-
cessen-verbaal opgenomen verklaringen van de verdachten. 
Daarbij bleek dat in 30% van de opgeloste gevallen de 
verdachte zei niets van het ongeval gemerkt to hebben. 
Dit nu moot van vraagtekens voorzien worden.°I De ver-
klaringen zijn immers door eon opsporingsambtenaar 
opgetekend uit de mond van een verdachte. Under doze om-
standigheden mag je verwachten dat in de verklaringen 
passages voorkomen die tot doe hebben de betrokkenheid 
bij het delict doorrijden ("ik heb niets gemerkt") of het 
ongeval zelf (de ontkenning) to verdoezelen. De ont-
kenning kwam bij bijna 10% van de verdachten. Bijna 15% 
bagatelliseerde het gebeuren: "de schade was zo klein" en 
dergelijke argumenten vallen ander doze categorie. Kort-
om, de motieven van de doorrijder komen uit de 
processen-verbaal onvoldoende naar voren: in 53% komt 
het neer op bagatelliseren, "niets gemerkt", of ont-
kenning van de betrokkenheid. Kaiser (1970) zegt dan ook 
dat deze verklaringen moor als smoes dienen, dan dat zij 
aan de opheldering van de zaak bijdragen. Dit wil overi-
gens niet zeggen dat de verklaringen waarin wordt gesteld 
niets gemerkt to hebben niet altijd juist zijn. Zo be-
schrijft De Jong eon geval van eon wielrijder die onder 
eon oplegger kwam. In dit geval is het inderdaad mogelijk 
dat de chauffeur van de trekker niets hoe -Ft gemerkt van 
het gebeuren. Maar De Jong beschrijft ook dat 22% van de-
genen die niets gemerkt hadden onder invloed van alcohol 
waren op het moment van het ongeval. Dit lijkt eerder als 
belastend dan als ontlastend to moeten worden gekwalifi-
ceerd. Ook Lauton (1974) stelt dat veel doorrijders het 
"mijn naam is Fleas, ik weet van niets" aanhangen. 

De Jong vond bij 12% van de verdachten in de ver-
klaringen argumenten die to oaken hadden met de vrees 
voor ontdekking van andere delicten, (rijden zonder rij-
bewijs, zonder geldige autopapieren, zonder 
verzekering). Anderzijds echter bleek dat alleen al 13% 
van de voertuigen van de doorrijders niet verzekerd was. 
(Bij de niet-doorrijders was dit nog goon 2%). Ook dit is 

°I Niet de bevinding van De Jong, maar de verklaringen 
van de betrokken verdachten. 
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als indicator op to vatten voor het beperkte nut van de 
in de processen-verbaal opgenomen verklaringen van de 
verdachte voor diens gedrag. 

Het gevolg is derhalve dat de verklaringen longs indi-
recte weg uit de feiten moeten worden afgeleid. Zoals 
reeds is ver:meld vooronderstelt doze benadering eon min 
of moor rationeel handelende dader. Vooral in de Duitse 
literatuur worden hierbij vraagtekens geplaatst: ken ie-
mand no eon ongeval wel rationeel handelen? Met name bij 
eon hersenschudding ken eon zg. posttraumatische sche-
mertoestand ontstaan, in welke Psychische 
schemertoestand rationeel handelen niet mogelijk is, 
waardoor de doorrijder derhalve niet toerekeningsvatbaar 
is. Het gaat daarbij echter am marginale aantallen. Zo 
rapporteert Laublichler (1977) dat in negen jaren in to-
teal 18 personen op toerekeningsvatbaarheid in verband 
met doorrijden no ongeval werden onderzocht, waarvan bij 
8 personen aanwijzingen waren voor eon posttraumatische 
schemertoestand. En dat terwijl in eon jeer (1974) in 
het relevante gabled 1300 gevallen van doorrijden bij de 
rechtbank aanhangig werden gemaakt. De posttraumatische 
schemertoestand geeft don ook goon afdoende verklaring 
voor het grote aantal doorrijdingen. Dit mocht overigens 
ook niet verwacht warden, omdat de aanrijdingen zelf 
veelal to goring van kracht zijn om enig letsel to kunnen 
veroorzaken. De posttrpumatische schemertoestand dan 
ook in kwantitatief opzicht nauwelijks eon rol van bete-
kenis spelen. 

Eon andere twijfel aan de raIioneel handelende door-
rijder worth gevonden in paniek of primitieve vluchtre-
actie, die kan ontstaan no eon ongeval. Zabel (1983) 
zegt in dit verband dat het near zijn mening zeker vaak 
voorkomt dat wordt doorgereden in eon kortsluitingsreac-
tie, vanuit eon overmachtige, irrationele vluchtdrang, 
een "primitieve drift", en de daaruit voortvloeiende be-
hoefte om wog to komen om zich ergens to verbergen. Deze 
psychische belastingstoestand reikt tot aan de grenzen 
van hetgeen van iemand gevergd ken worden on overschrijdt 
doze grenzen under omstandigheden zelfs voor enige tijd. 

Kaiser (1970) was van oordeel, dat de dader meestal 
vlucht render no to denken. Vanuit de ethologie zou je 
zelfs, alsdus Kaiser, kunnen zeggen dat iedere automobi-
list no eon ongeval aan de verleiding tot vluchten wordt 
blootgesteld, waardoor hij tussen de molenstenen van 
zijn neiging tot zelfbehoud enerzijds on het gebod zich 
bekend to maken anderzijds, niet tegen de situatie blijkt 
to zijn opgewassen. 

Vanuit doze theorie zou het vluchten van de pleats des 
onheils aan de doorrijder niet altijd kunnen worden ver-
weten. In zekere zin wordt hiermee in art. 30 WVW re-
kening gehouden. Immers, volgens Zabel, is die 
psychische overbelasting near tijdsduur beperkt. Zodra 
de doorrijder weer "bij zijn positieven is gekomen" ken 



hij alsnog bij zichzelf to rode goon of hij zich al dan 
niet bekend wil maken. Art. 30 lid 2 WVW geeft hem daar-
voor eon heel etmaal de tijd: maakt de doorrijder zich 
binnen vierentwintig uur bij eon opsporingsambtenaar be-
kend als doorrijder na het betrokken ongeval, dan is hij 
niet strafbaar wegens doorrijden no ongeval. (Indien dit 
gebeurt voordat hij of zij als verdachte is aangehouden 
of verhoord). 

Het is aannemelijk to veronderstellen dot dezelfde 
overwegingen, die bij eon rationeel handelende door-
rijder in het afwegingsproces eon rol van betekenis 
spelen, dat ook doen bij de vanuit het irrationele 
vluchtinstinct handelende doorrijdder, die, eenmaal weer 
bij zinnen, moot afwegen of hij zich bekend zal maken of 
niet. Hierdoor is de vraag of uit de omstandigheden van 
het ongeval longs indirecte wog de motieven kunnen worden 
afgeleid welke leiden tot het plegen van overtredingen 
art. 30 WVW niet moor afhankelijk van de vraag of de be-
slissing door to rijden op rationele gronden is tot stand 
gekomen. 

In de Duitse literatuur worden, op grond van de resul-
taten van eon aantal onderzoeken in Winchen (B5r/Hauser) 
twee hoofdgroepen van motieven onderscheiden, to weten: 

1. de angst voor strafrechtelijke vervolging en be-
straffing, en 

2. het vermijden van onaangename gevolgen (anders dan 
die met 1. samenhangen). 

Hierbij 	wordt 	wel 	aangetekend 	dat 	bij 	veel 
doorrijders meerdere motieven eon rol spelen. 

Volgens Br/Hauser is de eerste hoofdgroep de omvang-
rijkste met 55 tot 60 procent van de aangetroffen mo-
tieven. Zoals reeds eerder word aangegeven speelt 
alcoholgebruik voorafgaand aan het ongeval eon belang-
rijke rol, zowel bij het ontstaan van het ongeval als bij 
het doorrijden. Kaiser (1970) stelde don ook dot de door-
rijder hoofdzakelijk handelde uit angst voor bestraffing 
wegens rijden onder invloed of ter verdoezeling van an-
der9 delicten. De benadrukking van het alcoholmotief 
komt ook bij de andere Duitse schrijvers frappant aan de 
orde. Als andere delicten worden vooral genoemd het 
rijden zonder rijbewijs of tijdens ontzegging van de rij-
bevoegdheid, en diefstal of joy-riding. Voor Nederland 
biedt De Jong (1979) het gegeven dat in 40% van de opge-
loste gevallen van doorrijden no ongeval nog andere 
strafbare feiten werden geconstateerd, waarvan rijden 
onder invloed (16%) on rijden zonder verzekering (13%) de 
meest voorkomende waren. 

De tweede groep van motieven is moor gevarieerd. Hier 
wordt vooral aandacht besteed aan het verlies of vermin-
dering van de no-claimkorting voor degenen die wel aan 
hun verzekeringsplicht hadden voldaan. Dit speelde bij 
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ongeveer 9% van de doorrijders in Munchen een rol 
(Bar/Hauser). 

Middendorff (1982) spreekt dan ook de verwachting uit 
dat forse premieverhoging van de motorrijtuigverze-
keringen de neiging tot doorrijden na ongeval zal ver -
sterken. Oak in den tweede hoofdgroep van 
doorrijmotieven speelt alcoholgebruik eon rol, wanneer 
de bestuurder veronderstelt dat met name de 
casco-verzekering niet uitkeert bij rijden onder 
invloed. Door door to rijden wordt het, naarmate de tijd 
verstrijkt, steeds moeilijker om aan to tonen dat van al-
coholgebruik sprake was, zodat de kans op vergoeding van 
do eigen casco-schade eveneens met de tijd toeneemt. 

Andere motieven die Middendorff noemt zijn de angst 
voor een schandaal (de gehuwde man die met ziin vriendin 
in de auto bij eon ongeval betrokken raakt) on de vrees 
door de eigen familie als een slecht chauffeur to warden 
uitgelachen. 



5 SUGGEST/ES TER VOORKOMING VAN HET DOORRIJDEN NA ONGEVAL 

Diverse auteurs hebben, op grond van hun onder-
zoekingen, suggesties aangedragen voor het beteugelen 
van het doorrijden na ongeval. Buikhuisen c.s. (1976) 
geven een overzicht van daze suggesties die zij aan-
troffen in de literatuur over dit onderwerp die tot het 
begin van de jaren zeventig verschenen was. Zij conclu-
deerden daarbij echter dat "there is little conclusive 
evidence relating to motivation factors which might be 
usefully employed in the evaluation of sanctions against 
the offense". 

Daarmee gaven zij duidelijk te kennen dat stranger 
straffen, zoals voorgesteld door o.a. Handel (1972) en 
Lincke (1968) vermoedelijk niet zou helpen in het voor-
komen van doorrijden na ongeval. Dit hadden Bergermann 
(1966) en Muller (1964) ook al betoogd. Overigens is nog 
nauwelijks een generaalpreventief effect van de straf-
maat van betekenisvolle omvang aangetoond. Steenhuis 
(1975) vond weinig directe invloed van de sanctie-
dreiging bij het nauwverweven rijden onder invloed. 
Campbell en Ross (1968) kwamen tot eenzelfde conclusie 
voor overschrijding van de maximum snelheid. 

Wel is aangetoond dat de verwachting over de grootte 
van de kans om gepakt te worden van invloed is op het 
Plegen van delicten. In dit verband is van belang dat die 
pakkans bij het doorrijden na ongeval gedaald is tot on-
geveer 30% (gemeten aan het ophelderingspercentage van 
bij de politie bekend geworden gevallen van 
doorrijding), terwijl dat in 1975 nog 50% was. Drukken we 
de pakkans uit als het aantal opgeloste gevallen in rela-
tie tot het geschatte aantal gevallen dat op basis van 
slachtofferenquates zou plaats vinden, dan hebben we te 
maken met de situatie dat slechts ongeveer 3% wordt opge-
lost. De pakkans is derhalve vrij klein, en een 
generaalpreventief effect van verhoging van. de strafmaat 
mag hier dan ook nauwelijks verwacht worden. Hiermee is 
tegelijkertijd de aanbeveling van Pieper (1970), die via 
voorlichting de motorrijtuigbestuurders wilde door-
dringen van de hoge pakkans voor doorrijden na ongeval, 
ondergraven. Hij vond echter nog een oplossingspercenta-
ge van 60% van de bij de politie bekend geworden 
gevallen. In diverse onderzoekingen is aangetoond dat 
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het bij het generaalpreventief effect van de sanctie-
dreiging echter niet gaat om de werkelijke pakkans, maar 
om de door de verkeersdeelnemer geschatte pakkans. Doze 
laatste kan weliswaar door publiciteitscampagnes worden 
verhoogd, met een aantoonbaar effect op het gedrag, maar 
voor het voorduren van het effect is men toch weer afhan-
kelijk van de werkelijke kens op aanhouding. (Hoordzij 
en Roszbach (z.j.) en Ross (1973)). Op doze gronden mag 
van strenger straffen weinig effect op het aantal geval-
len van doorrijden na angeval worden verwacht. 

Al, andere suggestie tot beteugeling van het door-
rijden na ongeval wordt afschaffing van de premiekorting 
voor schadevrij rijden bepleit. Inderdaad, zo bleek 
hiervoor reeds, blijkt de angst eon zorgvuldig opge-
bouwde hoge no-claim korting to verliezen een rol to 
spelen bij het doorrijden no ongeval. Rand de af-
schaffing ervan zijn echter nogal wet kanttekeningen to 
Plaatsen. Op de eerste pleats wel doze, dat de premie-
korting gebaseerd is op de veronderstelling dat iemand 
die jaren achtereen geen schadeclaims indient ook eon 
veilige rijder is. In zijn algemeenheid zal doze ver-
onderstelling zonder moor juist zijn. De premiekorting 
is daardoor op to vatten als eon beloning Voor veilig 
rijden in het verleden on eon aansporing tot veilig 
rijden in de toekomst. Afschaffen van het premie-
kortingsstelsel voor schadevrij rijden betekent dat eon 
Prikkel tot veilig rijden wordt weggenomen. Het is niet 
ondenkbaar dat als gevolg daarvan eon minder zorgvuldig 
rijgedrag zal ontstaan bij eon groter deel van de automo-
bilisten dan thans het geval is:' 

Aan de afschaffing van het no-claimstelsel is echter 
nog eon ander nadeel verbonden, nl. dat de premie voor 
degenen met eon hoge no-claim korting drastisch omhoog 
goat. Eon marginale automobilist kan daardoor in de ver-
leiding komen helemaal niet moor aan zijn verzekerings -
plicht to voldoen. Doze automobilist heeft den, indien 
hij bij eon ongeval betrokken raakt, in de gevolgen van 
het niet verzekerd zijn eon motief tot doorrijden. 
Middendorff (1982) woes hier al op. 

Opvallend is dat, ondanks de nauwe relatie tussen 
rijden onder invloed on doorrijden na ongeval, in het ka-
der van het terugdringen van het doorrijden nauwelijks 
verwezen wordt near het weren van het alcohol uit het 
verkeer. 

Immers, door het rijden onder invloed tegen to gaan, 
wordt in de eerste pleats voorkomen dot men bij eon onge-
val betrokken raakt. Bovendien wordt het motief tot 
doorrijden, dat gevonden wordt in de angst voor ver-
volging of niet-uitkering door de verzekering wegens 
rijden onder invloed, weggenomen. Met eon krachtig ont-
moedigingsbeleid en eon strong en efficient optreden 
tegen rijden onder invloed warden dan twee vliegen in e6n 
klap geslagen. In dit verband duet de suggestie van 



Bergermann (1966) en Pieper (1970) om bestuurders die na 
alcoholgebruik bij een verkeersongeval betrokken raken 
voor het niet-doorrijden te "belonen" door hen niet aan 
een bloedproef te onderwerpen merkwaardig aan. 

39 



LITERATUUR 

B6r/Hauser, Kommentar zur Unfallflucht, (losbladige edi-
tie near de toestand oktober 1981). 

Bergermann, A., Die Verkehrsunfallflucht, Bonn, 1966. 

Buikhuisen, 	W., 	R. 	Jongman, 	T. 	Schilt 	en 	T. 
Schilt-Drost, Onderzoek Agressieve Criminaliteit in 
Limburg, Rijksuniversiteit Groningen, 1971. 

Buikhuisen, W., H. Klette and I. Brown, Hit-and-run 
offences: a summary of the literature, in: Abstracts 
on criminology and penology, 16e jrg., nr. 1, 1976. 

Campbell. D.T. and H.L. Ross, The Connecticut Crackdown 
on speeding, in: Law and Society Review, 3e jrg., 
1968. 

Denzlinger, 	Karl-Heinz, 	Entkriminalisierung 	des 
Verkehrsunfalls?, 	in: 	Zeitschrift 	fOr 
Rechtspolitik, 15e jrg., nr. 7, 1982. 

Doorrijden na ongeval; een samenvattend literatuurrap-
port, Den Haag, WODC, 1974. 

Frischmann, 	Die Verkehrsunfallfluchtjugendliche und 
heranwachsender later, Hamburg 1965. 

Handel, K., Oberlegungen zum "Sturztrunk-Beschluss" des 
Bundesgerichtshof, in: Blutalkohol, 9e jrg. nr . 1, 

1972. 

41 



42 

Hauser, 	Josef. 	Unfallflucht- 	em n 	typisches 
Alkoholdelikt. in: 	Blutalkohol, 19e ire., nr. 3, 
1982. 

Holleman, C.A., Doorrijden na eon verkeersongeval, 
scriptia.U. Leuven. Leuven, 1971. 

Jong, H. de, Doorrijden no eon ongeval, scriptie H.P.A., 
Apeldoorn. 1979. 

Jong. H. de, Hit-and-run offences in the Netherlands, 
in: Police science abstracts, 8e ire., nr. 3, 1980. 

Kaiser, G.. Verkehrsdelinquenz und Generalprvention. 
Tubingen. 1970. 

Laublicher. Werner, Fahrerflucht im Dammerzustand, in: 
Blutalkohol. 14e jrg.. 1977. 

Lauton, A., Verkehrsunfallflucht -  em n Kavaliersdelikt?, 
in: Polizei, 65e jrg., nr. I. 1974. 

Lincke, D., Verkehrsunfallflucht, MUnchen, 1968. 

Middendorff, Wolf, Kriminologie der Unfallflucht, in: 
Blutalkohol, 19e ire., nr. 4. 1982. 

Muller. E.. Zur Kriminologie der Unfallflucht. in: 
Zeitschrift for Verkehrssicherheit. 10e ire., nr. 3. 
1964. 

Hoordzij. P.C. en R. Roszbach, Postacademische cursus 
verkeersveiligheid, 5W0V. z.j. 

Doyen. D. van, Rijden onder invloed en doorrijden na een 
aanrijding, in: Delikt en Delinquent. 7e ire., nr. 
10, 1977. 

Pieper, 	W.. 	Die 	Verkehrsunfallflucht. 	eine 
kriminologischen Untersuchung, Mainz, 1970. 



Po -Le, Het Vluchtmisdrijf, in: Revue voor de Riikswacht, 
1969, nr. 38. 

Ross. HA., Law, science and accidents. The British Road 
Safety, in: The Journal of Legal Studies,  lie jrg., 
nr. 1, 1973. 

Spreutels, J.P., Considdrations sur le ddlict de fuite, 
in: Revue de droit pdnal et de criminologie,  56e 
jrg., nr. 8, 1976. 

Staak, M and H.J. Mittmeyer, Verkehrsunfallflucht und 
Alkoholisierung, in: Blutalkohol,  10e jrg., nr. 5, 
1973. 

Steenhuis, D.W., Generale Preventie. Het effect van de 
strafdreiging bij rijders onder invloed, Rijksuni-
versiteit Groningen, 1975. 

Waarborgfonds Motorverkeer, Jaarverslagen 1975-1983. 

Willett, T.C., Criminal on the Road, London, 1964. 

Zabel, Gert E., Einige Probleme zur Unfallflucht, in: 
Blutalkohol,  20e jrg., nr. 4, 1983. 

43 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43

