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Deze aflevering is geheel gewijd aan het thema 
'beïnvloeding van verkeersgedrag'. De aan-
leiding hiertoe is geweest het ondèr auspiciën 
van de Fondation Internationale Pénale et 
Pénitentiaire (F.I.P.P.) in juni van dit jaar te 
Rotterdam te houden congres over Strafrecht 
en Verkeer. 
Justitiële verkenningen nr. 4 bevat naast een 
inleidend artikel van drs. P. Allewijn, hoofd 
van de Directie Verkeersveiligheid van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, een aan-
tal op deelonderwerp geselecteerde artikelen 
in verkorte vorm alsmede een aantal excerpten. 
Dit uitgebreide literatuuroverzicht kwam tot 
stand in samenwerking met de Stichting 
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveilig-
beid (SWOV). 
Aangezien deze uitgave tevens zal dienen als 
oriëntatie-materiaal voor het congres, zal er ook 
een Engelse en Franse versie verschijnen. 
Tenslotte zij erop gewezen dat gezien het 
speciale karakter van dit themanummer bij 
wijze van uitzondering het literatuuroverzicht 
en de boekenlijst achterin zijn vervallen. 
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door drs. P. Allewijn* 

Inleiding 
Meer dan negentig procent van de processen-
verbaal van de politie hebben betrekking op 
het verkeer en dat zijn er bijna twee-en-een-
half miljoen per jaar. 
Ongeveer tien procent van alle misdrijven, die 
ter kennis komen van de politie, zijn verkeers-
misdrijven. 
Van de mensen, die een gevangenisstraf moeten 
ondergaan, heeft veertig procent die gekregen 
wegens een verkeersmisdrijf. 
Deze gegevens zijn een grove aanwijzing van 
de tijd en energie, die van het strafrechtelijk 
apparaat worden opgeëist door schendingen van 
regels, die voor de verkeerssamenleving gelden. 
Op grond hiervan zou mogen worden verwacht, 
dat de vraagstukken rondom strafwet en ver. 
keerssamenleving een dienovereenkomstige 
aandacht krijgen. In ieder geval zou de vraag 
centraal moeten staan of de enorme inspannin-
gen, die justitie en politie zich ten aanzien van 
het verkeer getroosten gerechtvaardigd worden 
door het effect. 
Vergeleken met andere terreinen, welke door 
strafwetten worden bestreken is de bezinning 
op het aandeel van het justitiële stelsel in de 
zorg voor een bevredigend functionerende 
verkeerssamenleving gering. Voor deze geringe 
aandacht zou men nog begrip kunnen hebben 
als de situatie in het verkeer inderdaad bevredi-
gend genoemd zou kunnen worden. Het tegen-
deel is helaas waar: de justitiële inspanningen 
kunnen niet verhinderen dat in het verkeer 
aanzienlijke maatschappelijke schade wordt 
aangericht. Sterker nog: er is geen sector in 
onze samenleving te noemen, waar zoveel aan-
wijsbare immateriële en materiële schade wordt 
geleden als in die van het verkeer. 
In Nederland vinden per dag zeven burgers 
de dood en worden er honderdtachtig gewond. 

* Hoofd van de Directie Verkeersveiligheid van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 



In de laatste 10 jaar verloren er dertigduizend 
mensen het leven. Het economisch verlies door 
ongevallen in het verkeer wordt op twee tot 
drie miljard gulden per jaar berekend. 
Zowel dus de relatief grote omvang van het 
beslag, dat het verkeer legt op de capaciteit 
van het justitiële apparaat als de maatschappe-
lijk onaanvaardbare situatie in het verkeer 
eisen een grotere aandacht voor de relatie 
strafwet en verkeerssamenleving. 
Als verldaring voor die geringe aandacht 
worden gemeenlijk twee factoren genoemd. 
— het overschrijden van verkeersregels wordt 
binnen het strafrechtelijk stelsél niet als 'echte' 
criminaliteit beschouwd. De aandacht van 
justitie is sterker gericht op moreel laakbare 
situaties, dan op situaties met maatschappelijk 
verstrekkende gevolgen. 
— in kringen van verkeersdeskundigen — buiten 
de justitiële sector — worden de mogelijkheden 

4 	van de strafwet voor het verkrijgen van een 
bevredigender verkeerssituatie niet hoog aange-
slagen. 

Belang verkeerssamenleving 
Het belang van de verkeerssamenleving als 
onderdeel van onze maatschappij is bijzonder 
groot; een goed functionerend verkeersstelsel 
is in een moderne maatschappij de ruggegraat 
van de samenleving. In elke leefgemeenschap 
bestaat de noodzaak en de wens tot vervoer, 
dat wil zeggen tot het verplaatsen van personen 
en goederen. De oorzaak hiervan is het 
simpele feit, dat mensen onderling en mensen 
en dingen gescheiden zijn. Alles wat we willen 
ondernemen is gekoppeld aan de noodzaak 
tot het overbruggen van afstanden. 
Een groot deel van de verplaatsingen vindt in 
een moderne samenleving plaats op de openbare 
weg met behulp van zeer uiteenlopende ver-
voermiddelen. 
De problemen en de mogelijkheden tot con-
flictsituaties ontstaan in hoofdzaak, doordat 
mensen — met hun vervoermiddelen — voor 
hun verplaatsingen gelijktijdig dezelfde ruimte, 
dezelfde openbare wegen benutten. Het ge-
meenschappelijk gebruik van de verkeers-
ruimten vraagt van de verkeersdeelnemers om 
samen te leven, om samen te verkeren. Evenals 



voor de samenleving als geheel zijn er voor de 
verkeerssamenleving regels gesteld in het 
belang van een vlotte en veilige verkeersafwik-
keling. Deze regels zijn neergelegd in een 
speciale strafwet voor het verkeer, de Wegen-
verkeerswet. 
Ondanks deze strafwet, ondanks de grote 
inspanningen die het justitiële apparaat zich 
getroost om de regels te handhaven is de 
situatie in de verkeerssamenleving uiterst 
zorgelijk. Evenals op andere terreinen van 
onze samenleving staan we voor de vraag hoe 
ongewenste situaties te voorkomen en gewenste 
te bevorderen. In het kader van ons onderwerp 
is met name de vraag welke bijdrage de strafwet 
en het daarmee samenhangende apparaat hierbij 
kunnen vervullen. 

Traditionele rol van de strafwet 
Voor we ons op het verkeer richten is het goed 
ons te realiseren, welke rol het justitiële stelsel 
in het algemeen vervult om ongewenste situaties 
in de maatschappij tegen te gaan. Die rol is van 
oudsher een vaak essentiële en overheersende 
en naar veler inzicht ook de meest effectieve. 
De rol van het justitiële stelsel berust eigenlijk 
op drie pijlers, op drie soorten activiteit, te 
weten: 
— verbied de ongewenste situatie of schrijf de 
gewenste situatie voor in de strafwet, 
— laat de politie erop toezien, dat men zich 
aan de regels van de strafwet houdt, 
— straf de overtreders met een geldboete of 
vrijheidsstraf als een gevoelige les voor henzelf 
en als voorbeeld voor anderen. 
Bij deze traditionele en ogenschijnlijk voor 
de hand liggende rol vallen enkele verschijnse-
len op: 
-- Justitie vervult haar rol niet alleen in onaf-
hankelijkheid, zoals van haar wordt verwacht, 
maar ook tamelijk geïsoleerd. Het justitiële 
aandeel ten aanzien van het goed functioneren 
van onze samenleving wordt vaak vervuld los 
van de andere krachten, welke op maatschap-
pelijke situaties van invloed zijn of daartoe 
gemobiliseerd kunnen worden. 
— De aard en omvang van de te bestrijden 
situaties zijn voor de traditionele rol van 
justitie van weinig invloed. Het patroon van 



strafwet-politie-straf wordt als een soort 
panacee opgelegd op alle maatschappelijke 
situaties die ongewenst worden geacht. 
-- De justitiële aanpak gaat er vanuit dat ieder-
een die wil, zich kan houden aan de bij de straf-
wet gestelde regels. Wie dat niet wil of niet 
kan wordt uiteindelijk geëlimineerd. De mens 
moet voldoen aan de eisen van het stelsel 
meer dan dat het stelsel zijn eisen aanpast aan 
de mens. Selectie en eliminatie van wie niet 
aan de eisen — kunnen — voldoen is niet alleen 
een kenmerk van de justitiële rol ten aanzien 
van onze samenleving. Deze procedure vinden 
we ook buiten het justitiële stelsel. Er vindt 
een selectie en eliminatie plaats van verschillen-
de groepen als moeilijk opvoedbaren, lichame-
lijk gehandicapten, geestelijk gestoorden, 
werkelozen. We selecteren en elimineren door 
het stellen van toelatingseisen, opleidingseisen, 
examens. Eveneens door middel van uitgifte en 

6 intrekking van vergunningen of erkenningen,-
door middel van keuringen en afkeuringen. 
— Justitie vervult haar rol er van uitgaande, 
dat voor de burger de bij de strafwet gestelde 
regelen begrijpelijk en acceptabel zijn en dat 
dit voortdurend zo zal blijven. 'Iedereen wordt 
geacht de wet te kennen' is een adagium, dat 
ontslaat van de verplichting erop toe te zien, 
dat de burger zijn vele bij strafwetten gestelde 
regels kan verstaan en blijven verstaan. 

Ontwikkeling van de rol van de strafwet 
Het hierboven in grote lijnen en op sterk ver-
eenvoudigde wijze geschetste patroon van de 
justitiële bijdrage aan de samenleving past bij 
een bepaalde structuur van een samenleving. 
Het past bij een samenleving, waarin de burger 
nog in sterke mate in beslag wordt genomen 
door zijn strijd om het dagelijks bestaan. Hij 
kan zich hierdoor weinig bezig houden met de 
wijze waarop de samenleving als geheel — of 
bepaalde sectoren daarvan — zich zouden 
moeten ontwikkelen. De burger laat dit over 
aan bestuurders en politici. Deze achten zich 
hiertoe — zonder veelvuldige raadpleging van 
de burger — in staat, zolang de ontwikkelingen 
binnen de maatschappij nog redelijk overzich-
telijk verlopen. In een dergelijke situatie kan de 
strafwet een dominante rol vervullen om een 



ordelijke en veilige samenleving te bevorderen 
en te waarborgen. 
In de moderne samenleving is de tijd van het 
eenvoudige bestuurspatroon voorbij en wordt 
de rol van het justitiële stelsel minder dominant, 
althans minder effectief. 
De burger met minder zorgen om het bestaan, 
met meer vrije tijd en beter onderwijs raakt 
steeds sterker geïnteresseerd in de wijze waarop 
de samenleving zich ontwikkelt. Hij wil daarin 
gehoord worden en zijn aandeel hebben. De 
ontwikkelingen in de moderne maatschappij 
zijn zo veelvuldig en explosief, dat bestuurders 
en politici geen overzicht meer hebben over 
het geheel. Het vaststellen van wat gewenste en 
ongewenste situaties zijn in de moderne maat-
schappij vraagt een voortdurende dialoog. Het 
bevorderen van gewenste en bestrijden van 
ongewenste situaties eist een sterk geschakeer- 
de actie, waarin de rol van de justitie zorg- 

7 	vuldig ingepast moet worden. Geschakeerde 
actie, waarbij niet alleen burgers of groeperingen 
geraadpleegd worden, maar ook actief worden 
betrokken. In het te voeren beleid dient vol-
doende ruimte gegeven te worden om de krach-
ten die bij de burger aanwezig zijn een plaats 
te geven en te mobiliseren in het belang van 
een bevredigend functionerende samenleving. 
In de moderne maatschappij is het steeds 
minder mogelijk, steeds minder effectief om de 
strafwet met het justitiële stelsel een geïsoleer- 
de rol te laten vervullen. De sterke arm van 
justitie heeft niet de kracht meer om alleen de 
zaken naar de gewenste hand te zetten. 
Sterker bestaat het bewustzijn, dat de samen-
leving zoveel mogelijk plaats moet bieden voor 
alle burgers en dat hierop de eisen die de 
samenleving aan de burger stelt zoveel mogelijk 
moeten zijn afgestemd. 
Voor de aanpak van het voorkomen of bestrijden 
van ongewenste situaties in de samenleving 
— dus ook voor de verkeerssamenleving — kun-
nen de volgende richtlijnen worden geformu-
leerd. 

Aanpak in moderne samenleving 

1. Situatiegewijze aanpak 
Ieder soort situatie — als u wilt ieder soort 



delict — vraagt om een eigen aanpak, waarin de 
verschillende elementen zorgvuldig worden 
gedoseerd.. De tijd is voorbij, dat men ongeacht 
voor welke situatie een vast patroon van straf-
wet — politietoezicht — en strafoplegging kan 
hanteren. De ene soort situatie is de andere 
niet. Misdrijven tegen de zeden doen een totaal 
andere situatie ontstaan dan het vervalsen van 
bankpapier. Diefstal en stroperij behoeven een 
andere aanpak dan mishandeling. De situatie-
gewijze aanpak is meer dan ooit nodig omdat 
in de moderne samenleving zich steeds nieuwe 
situaties voordoen, die als minder gewenst 
kunnen worden beschouwd. Bankroof, drug-
gebruik, verkeersongevallen, bedrijfsspionage, 
milieuverontreiniging, misbruik van databanken; 
schending van de privésfeer met electronische - 
middelen, gijzeling, discriminatie, niisbruik van 
voorkennis van beursgegevens, misbruiken bij 
orgaantransplantatie, werkeloosheid, oneigenlijk 

8 	gebruik sociale voorzieningen etcetera. 

2. Integrale aanpak 
De rol van het justitiële stelsel bij de aanpak 
van bepaalde situaties in de maatschappij zal 
niet geïsoleerd mogen worden opgezet en uitge-
voerd. Men zal in zorgvuldig overleg moeten be-
palen welke andere krachten, invloeden en 
mogelijkheden er zijn om gewenste situaties te 
bevorderen en ongewenste tegen te gaan. De 
bijdrage van het justitiële stelsel zal in het totaal 
ingepast moeten worden om een optimaal 
effect te verkrijgen. Onder het totaal aan krach-
ten en mogelijkheden dient niet alleen te 
worden verstaan, die van de overheid. Ook aan 
de krachten die er in de maatschappij zelf be- 
staan dient ruimte te worden gegeven. 

3. Gedifferentieerde justitiële aanpak 
In goed, gecoördineerd overleg dient de rol te 
worden bepaald die het justitiële stelsel in een 
geïntegreerd geheel kan vervullen ten aanzien 
van bepaald soort situaties. Deze rol zal nader 
gedifferentieerd dienen te worden ten aanzien 
van de bijdragen van de verschillende onder-
delen van het justitiële stelsel. Het gaat hier 
om de aard en dosering van de bijdrage van de 
wetgever, de politie, het openbaar ministerie, 
de advocaat, de rechter en van strafuitvoerende 



instanties. De afstemming van het beleid 
binnen het justitiële stelsel komt vaak onvol-
doende tot stand. Niettemin zijn er in dit op-
zicht belangrijke ontwikkelingen te noteren, 
bijvoorbeeld in het overleg tussen politiever-
keerscommissies en verkeerscommissies van het 
openbaar ministerie. Andere ontwikkelingen 
zoals de raden voor de strafrechtstoepassing 
laten op zich wachten. 

4. Aanpak naar menselijke maat 
Bij een geïntegreerde aanpak van maatschappe-
lijke situaties zal men er zich steeds van moeten 
vergewissen of de maatstaven die men aanlegt, 
de eisen die men stelt voor de meeste mensen 
begrijpelijk, bereikbaar en acceptabel zijn. 
Hier ligt een belangrijke taak voor het justi-
tiële stelsel, omdat veel maatstaven in de straf-
wet worden verankerd en door de politie 
(moeten) worden gehanteerd. Zijn de maat-
staven niet op menselijke maat gesneden, dan 
schiet men licht zijn doel voorbij en komt de 
justitie van de samenleving af te staan. 
In ieder geval zal men zich moeten afvragen 
wat er gebeuren moet om de maatstaven, 
regels en eisen aanvaardbaar te maken en hoe 
men de burger in staat kan stellen eraan te 
voldoen. 

De vier onderdelen van een integrale aanpak 
Binnen welk geintegreerd kader kan het 
justitiële stelsel zijn rol vervullen? In het 
algemeen zal een dergelijke aanpak een viertal 
onderdelen omvatten: 

— Fundamenteel 
Bij een gezamenlijke beschouwing van een 
ongewenste situatie zal in de eerste plaats de 
aandacht gericht moeten worden op de uit-
eindelijke oorzaken. Wat is de uiteindelijke 
oorzaak, dat mensen tot drugverslaving komen? 
Kan de uiteindelijke oorzaak van jeugdcrimina-
liteit ook de jeugdwerkeloosheid zijn? Kan de 
oorzaak van vandalisme gebrek aan sociale 
infrastructuur zijn? De integrale actie zal er 
mede op gericht moeten zijn die uiteindelijke 
oorzaken te beïnvloeden of te elimineren. 
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— Pragmatisch 
Indien we de uiteindelijke oorzaken niet of 
niet voldoende kunnen beïnvloeden of indien 
dat niet gewenst is, zal de aandacht gericht 
moeten worden op het verminderen van de 
praktische mogelijkheden dat de ongewenste 
situaties ontstaan of zich voortzetten. Als men 
de jeugdwerkeloosheid niet kan verminderen of 
het zelfs gewenst is om er een 'arbeidsreserve' 
op na te houden, dan zal men tenminste 
trachten deze werkloze jeugdigen mogelijk-
heden te bieden tot actief bezig zijn (en niet 
te bedreigen met inhouding van uitkeringen 
als ze zelf naar deze mogelijkheden zoeken). 
Het pragmatisch deel van de aanpak besteedt 
niet alleen aandacht aan de scheppers van de 
ongewenste situatie, maar ook aan de uitlok-
kers daarvan. De winkelier die zijn waren ver-
leidelijk uitstalt, de wegbeheerder, die zijn 
weg slecht inricht en onderhoudt, de café-
houder, die zonder grenzen doorschenkt. 

— Informatief 
Iedere aanpak gericht op een bepaalde maat-
schappelijke situatie dient een hoofdstuk op-
voeding, informatie, instructie of hoe men 
het meer wil noemen te omvatten. De moderne 
maatschappij is werkelijk te gecompliceerd en 
de ontwikkelingen zijn te snel, dat verwacht mag 
worden, dat iedere burger zich zonder meer 
daarin kan bewegen en handhaven. Indien de 
naleving van regels, die in een bepaalde situatie 
gelden, werkelijk belangrijk zijn, dan zal de 
naleving daarvan een voor de hand liggende 
zaak moeten zijn. Politietoezicht en strafbe-
dreiging moeten in een redelijke verhouding 
staan tot hetgeen gedaan wordt aan informatie 
en educatie. 

— Repressief' 
Het vierde onderdeel van een integrale aanpak 
wordt gevormd door de strafwet, het politie-
toezicht en de sancties. Indien dit onderdeel 
per soort situatie op evenwichtige wijze is 
gedoseerd in vergelijking met de andere com-
ponenten, dan kan liet justitiële stelsel binnen 
de integrale aanpak een optimale en essentiële 
bijdrage leveren. Dit behoeft — gelukkig — lang 
niet altijd een dominante bijdrage te zijn. 



11 

Aanpak voor de verkeerssamenleving 
De aanpak om te trachten de processen in de 
verkeerssamenleving beter dan tot dusverre te 
beheersen dient geen andere te zijn, dan hier-
boven in zijn algemeenheid werd bepleit. 
Het verkeersterrein is een betrekkelijk jong 
gebied in onze samenleving. Het is evenals 
menig ander terrein vol van moeilijke opgaven, 
van menselijke tekortkomingen en vooral van 
menselijk leed. De ontwikkeling van het ver-
keersgebied verliep aanvankelijk overzichtelijk 
en geleidelijk, zelfs toen de eerste gemotori-
seerde vervoermiddelen voor individueel gebruik 
op de markt kwamen. De overheid kon in die 
tijd met het justitiële stelsel een heel eind 
komen om met strafwet, politietoezicht en 
strafbedreiging het verkeer in goede en veilige 
banen te leiden. 
Toen — met name na de tweede wereldoorlog — 
liet gemotoriseerde voertuig onder het bereik 
van velen kwam, kwam er een veelzijdige en 
explosieve ontwikkeling tot stand, die nog 
geen einde heeft genomen. De overheid verliest 
het overzicht over het geheel, prognoses moe-
ten voortdurend worden herzien en de sterke 
arm van het justitiële apparaat kan het verkeer 
niet meer in toom houden. Niettemin is het 
geloof nog levendig genoeg, dat met strengere 
regels in de strafwet, met uitbreiding van het 
politietoezicht en met forsere straffen orde en 
veiligheid in de verkeerssamenleving kunnen 
worden verkregen. 
Ook doet zich bij de ontwikkeling van de 
verkeerssamenleving de tendens naar selectie 
en eliminatie voor. Niet alleen door het justi-
tiële stelsel met de ontzegging rijbevoegdheid 
en de vrijheidsstraffen. De ontwikkeling leidt 
er ook toe, dat hele groepen uit de samen-
leving min of meer worden geëlimineerd. 
Kinderen kunnen zich in een moderne samen-
leving al lang niet meer zelfstandig bewegen. 
De leeftijd waarop dat verantwoord mogelijk 
is wordt steeds hoger; eenzelfde ontwikkeling 
geldt voor gehandicapten en bejaarden. Door-
dat de verkeersvoorzieningen niet op hen 
worden afgestemd, kunnen ze hun plaats in de 
verkeerssamenleving niet zonder grote risico's 
innemen. 
Selectieprocessen zien we bij de deelname 



aan het gemotoriseerde verkeer, waar met 
hogere exameneisen gedacht wordt door elimi-
natie een bevredigender functioneren van het 
verkeersstelsel te bereiken. 
Het justitiële stelsel zal ook ten aanzien van 
het verkeer een geïsoleerde positie moeten ver-
laten en zich laten inpassen in een integrale 
aanpak van de verkeersproblematiek, zoals die 
hierboven werd beschreven. In een aantal 
landen, ook in Nederland, zijn belangrijke 
stappen in de richting van zo'n integrale aan-
pak gezet. Zo heeft de regering in Nederland 
in 1974 besloten voor de bestrijding van de 
verkeersonveiligheid een integraal landelijk be-
leid te ontwikkelen. De eerste stap hiertoe was 
om de Minister van Verkeer en Waterstaat aan 
te wijzen als coördinerend minister voor de 
verkeersveiligheid. Bij deze coördinatie zijn 
thans zeven ministers betrokken, waaronder 
die, die verantwoordelijk zijn voor justitie en 

12 	politie. In het coördinerend overleg worden 
lagere overheden betrokken en een uitgebreid 
aantal particuliere organisaties. Op deze wijze 
wordt getracht op evenwichtige wijze een 
integrale aanpak te verkrijgen. Een aanpak 
waarin het justitiële stelsel — al naar gelang aard 
en omvang van de deelproblemen — de passende 
rokkan vervullen. 
Eind 1975 werd een eerste aanzet tot een 
integraal beleid geconcretiseerd door de aan-
bieding aan de Kamer van een beleidsplan voor 
de verkeersveiligheid.* 
De hierboven genoemde vier onderdelen van een 
integrale aanpak vindt men in dit plan terug: 
fundamenteel door aandacht te schenken aan 
het beheersen van het scheppen van mobiliteits-
behoeften en aan de manier waarop in de be- 
hoefte aan verplaatsingen wordt voorzien. 
pragmatisch door het bevorderen van onder-
zoek en maatregelen tot doelmatiger verkeers-
voorzieningen: weg, voertuig en verkeersorga-
nisatie. 
informatief door systematische ontwikkeling 
van verkeersonderwijs, rij-instructie en voor-
lichting. 
repressief door nauwkeurige afweging welke 
functies strafwettelijke regels kunnen vervullen 

* Beleidsplan voor de verkeersveiligheid hoofdstuk III. 
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en welke mate van politietoezicht en straf-
oplegging effectief kan zijn. 
In een dergelijke opzet vormen justitie en 
politie niet langer het sluitstuk van het ver-
keersbeleid, maar een wezenlijk onderdeel op 
evenwichtige wijze gedoseerd. Hoe groot het 
repressieve aandeel zal zijn hangt samen met de 
soort situatie waarop de aanpak gericht is. Dit 
aandeel zal anders zijn bij de bestrijding van 
alcohol in het verkeer, dan bij het creëren van 
een veiliger weg naar school of bij het bevorde-
ren van de draagplicht van gordels voor auto-
mobilisten of bij het ontwikkelen van verkeers-
leefbare woongebieden. 

Slot 
Verkeersbeleid en verkeersveiligheidsbeleid om-
vatten vele componenten, waarin zowel de 
verschillende overheden als groepen particu-
lieren een rol moeten vervullen. Het komt erop 
aan, dat per soort verkeerssituatie — of ver-
schijnsel — de componenten van het beleid in 
goed gecoördineerd overleg worden vastgesteld. 
Hiermede kan worden bereikt, dat alle krach-
ten en middelen in een optimale verhouding 
tot elkaar worden aangewend. 
Bij de ontwikkeling van de integrale aanpak zal 
blijken, dat justitie en politie de problemen in 
onze moderne verkeerssamenleving niet alleen 
en geïsoleerd behoeven aan te pakken. Maar 
ook zal blijken dat ze in het geheel een zeer 
essentiële rol kunnen vervullen, ook al is het 
niet de dominante rol uit het verleden. De 
sterke arm alleen kan de verkeersproblematiek 
niet oplossen. 
Alleen in een evenwichtig integraal verkeers-
(veiligbeids)beleid kan het aandeel van justitie 
en politie worden bepaald en een bevredigende 
verkeerssamenleving worden opgebouwd; een 
verkeerssamenleving waar zoveel mogelijk 
plaats voor een ieder zal zijn om er veilig in te 
verkeren. 



Verantwoording 
van de literatuurkeuze* 
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De voor het hiernavolgende overzicht geselec-
teerde literatuur is niet beperkt tot het gebruik 
van het strafrecht in relatie tot het verkeers-
gedrag. Er is bewust getracht het thema in een 
ruimer kader te plaatsen. Hiertoe zijn verschil-
lende mogelijkheden aanwezig. Zo is gedrags-
beïnvloeding van verkeersdeelnemers, vooral 
gericht op bevordering van de verkeersveilig-
heid, niet alleen mogelijk met behulp van de 
strafwet, maar kan waarschijnlijk effectiever, 
ook bereikt worden langs andere wegen, zoals 
door middel van voorlichting, en ook door 
bijvoorbeeld verbeteringen aan de weg of door 
het aanbrengen van technische voorzieningen 
aan het voertuig. 
De omvang van het in aanmerking komende 
onderzoek is echter dermate groot dat er een 
duidelijke keuze moest worden gedaan, ook en 
vooral ten aanzien van de op te nemen onder-
werpen. De uiteindelijke keuze is gevallen op 
een beperking tot onderzoek naar andere maat-
regelen dan die in de juridische sfeer, welke 
echter wel een effect in hetzelfde domein van 
verkeersgedragingen beogen (samen met 
sancties vormt dit rubriek 3). In aansluiting 
daarop is enig onderzoek naar de relatie tussen 
zulk gedrag, vooral ook wanneer het als overtre-
ding gekwalificeerd kan worden, en ongevallen-
kans opgenomen (zie rubriek 2). Een omvang-
rijker onderzoeksterrein is hiermee buiten 
beschouwing gebleven, zoals bijvoorbeeld 
maatregelen gericht op vermindering van de 
ernst van ongevallen, voorzieningen aan weg, 
voertuig en omgeving, het effect van dergelijke 
voorzieningen op liet gedrag van verkeersdeel-
nemers, het totale verkeersproces en de maat-
schappelijke context waarbinnen zich dit 
afspeelt. Teneinde ook hierop enig, zij een 
beperkt, zicht te verschaffen en daarmee op 

* De hierna opgenomen bibliografie is samengesteld 
door SWOV en WODC, met medewerking van 
mr. L.J.M. d'Anjou.. 
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het belang van de geselecteerde onderzoeks-
gebieden binnen het totaal, zijn een aantal 
artikelen van meer algemene strekking opge-
nomen (rubriek 1). 

Bij de selectie van de literatuur is ernaar 
gestreefd met name publikaties gebaseerd op 
empirisch onderzoek op te nemen. Bovendien 
heeft het accent gelegen op de literatuur van 
de laatste vijf â tien jaar. 

drs. R. Roszbach/SWOV 
drs. G.A. van Bergeijk/WODC 



1. Ongevalsbepalende 
factoren: mens, voertuig, 
weg en milieu 
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1 
Over het ontsnappen van tijgers — een 
ecologische notitie* 

door W. Hadden 

Een belangrijke groep van ecologische 
verschijnselen heeft betrekking op de over-
dracht van energie op een dergelijke wijze en 
in dergelijke hoeveelheden en in een zo 
snelle mate, dat dode en levende structuren 
worden beschadigd. De schadelijke interacties 
van mensen en eigendommen met orkanen, 
aardbevingen, projectielen, rijdende voer-
tuigen, radio-actieve straling, bliksem, vuur-
zeeën en de kleine verwondingen in het 
dagelijks leven zijn voorbeelden uit deze 
groep. 

	

• 	Tien strategieën om deze verliezen te ver- 
minderen 

	

17 	Logisch gezien zijn er verschillende strate- 
gieën, al of niet met elkaar gecombineerd, 
beschikbaar om de menselijke en economische 
verliezen, die deze groep verschijnselen tot 
voorwerp van maatschappelijke zorg maken, 
te verminderen. 
De eerste strategie is het voorkomen van het 
bij elkaar brengen van de energievorm: voor-
komen van opwekking van thermische, 
kinetische of electrische energie; van concen-
tratie van U-235; van de opbouw van orkanen; 
van het tillen van babies op bedden of stoelen, 
waar ze vanaf kunnen vallen; van het starten 
en in beweging brengen van voertuigen; enz. 
De tweede strategie is het verminderen van 
de hoeveelheid energie, die verzameld wordt: 
het verminderen van de hoeveelheden en 
concentraties van chemische stoffen voor 
natuurkundeproeven op middelbare scholen, 
van de omvang van bommen of voetzoekers 
of van de snelheid van voertuigen. 
De derde strategie is het voorkomen van het 
vrijkomen van de energie: voorkomen dat 
kernbommen, kernenergiecentrales of kruit 

* Dit is een verkorte Weergave van: On the escape 
of tigers — an ecological note. 
In: Directions in safety; ed. T.S. Ferry en D.A. Weaver. 
Springfield, Illinois, Charles C. Thomas, 1976, 
blz. 87-94. 



exploderen, liften neerstorten of tijgers 
ontsnappen. 
De vierde strategie is het aanpassen van de 
snelheid, waarmee de energie vanuit de bron 
vrijkomt of het aanpassen van de ruimtelijke 
verdeling daarvan: verlagen van ontbrandings-
graad van explosieve stoffen; de helling voor 
beginnende skiërs minder steil maken en het 
kiezen van een veilige terugkeerbaan en snel-
heid van ruimtevoertuigen. 
De vijfde strategie is het in ruimte of tijd 
scheiden van de vrijgekomen energie van een 
bedreigde structuur, zowel een levende als 
dode: de evacuatie van de inwoners van het 
eiland Bikini; het scheiden van voetgangers 
en voertuigverkeer; het verwijderen van voer- 
tuigen uit gebieden, die gebruikt worden door 
kinderen. Kenmerk van deze strategie is het 
er voor zorgen dat energie en de bedreigde 
structuur elkaar niet kunnen kruisen. 

18 	De zeer belangrijke zesde strategie gebruikt 
niet de scheiding in tijd en ruimte maar de 
scheiding door het tussenplaatsen van een 
fysieke barrière: het gebruik van electrische 
en thermische isolering, schoenen, veiligheids-
brillen, helmen, schilden, loden voorschoten 
en bokshandschoenen. Sommige van deze 
barrières kunnen echter de energie niet volledig 
weerhouden van het bereiken van de te be-
schermen structuur. 
De zevende strategie, die zich met de zesde 
vermengt, is ook zeer belangrijk; deze bestaat 
uit het aanpassen van het contactoppervlak 
van de basisstructuur, zoals het verwijderen, 
rondmaken en verzachten van hoeken, scherpe 
kanten en andere punten waarmee personen 
vroeger of later in contact komen. Deze 
strategie is in toenemende mate terug te vinden 
in automobielontwerpen en in het maken van 
speelgoed. 
De achtste strategie in het verminderen van 
verliezen aan mensenlevens en eigendommen, 
is het versterken van de levende of dode struc- 
tuur, die anders beschadigd zou kunnen worden 
door de overdracht van energie. Hieronder val-
len strengere voorschriften voor het bestand 
maken tegen schade veroorzaakt door aard-
bevingen, brand, orkanen, door botsingen 
tussen schepen of motorvoertuigen. Ook 



19 

vaccins, als die tegen polio, gele koorts, of 
pokken zijn dergelijke strategieën. 
De negende strategie heeft betrekking op de 
schade, die niet voorkomen is door maatregelen 
vallende onder de voorgaande acht strategieën, 
nl. het zo snel mogelijk de schade ontdekken 
en vaststellen en vervolgens de uitbreiding ervan 
tegengaan. Voorbeelden van deze strategie zijn 
sprinkler installaties, brandvrije deuren en 
schotten, S.O.S.-seinen, brandalarm, ambulance-
diensten en aanverwante tactieken. 
De tiende strategie omvat alle maatregelen 
tussen de noodtoestand volgend op de 
energie-uitwisseling en de uiteindelijke 
stabilisatie van het proces na het nemen van 
geëigende herstelmaatregelen. Dit kan 
betrekking hebben op terugkeer naar de 
toestand v66r de gebeurtenis of op de 
stabilisatie van een structureel of functioneel 
veranderde. toestand. 

Scheiding van verliesvermindering en 
veroorzaking 
Er zijn vele variaties op het hoofdthema in de 
werkelijkheid, maar één punt is van het 
grootste belang: er is geen logische reden dat 
de prioriteiten in verlies verminderende 
maatregelen parallel moet lopen met de 
volgorde in oorzaken, die bijdragen tot het 
resultaat bestaande uit gewonde mensen of 
beschadigd eigendom. Men kan een einde 
maken aan verliezen in theekopjes ten gevolge 
van breuk door deze op de juiste wijze in te 
pakken (zesde strategie), terwijl zij via de 
post verstuurd worden, geschud worden, 
vallen, opgestapeld worden of op andere wijze 
misbruikt worden. Op gelijke wijze behoeft 
een auto-ongeluk niet noodzakelijk tot 
verwondingen of een orkaan tot beschadiging 
van huizen te leiden. 
Het onvermogen dit punt te kunnen waar-
deren in de context van maatregelen ter 
vermindering van verkeersongelukken komt 
tot uiting in de volgende uitspraak: 'Als het 
de chauffeur is, waarom praten we dan nog 
over het voertuig'. Dit verwart de volgorde 
van oorzaken aan de ene kant met die van 
`verliesverminderende' maatregelen aan de 
andere kant. Dit soort maatregelen is aan 



feitelijke grenzen gebonden. Als aanzienlijke 
schade aan mensen of aan andere levende 
wezens optreedt, is vaak algeheel teniet doen 
van ongewenste resultaten onmogelijk, of-
schoon aanzienlijke vermindering ervan 
gewoonlijk bereikbaar is. Er is een andere 
fundamentele beperking. Algemeen gesproken 
is het zo dat hoe groter de betreffende hoe-
veelheden energie zijn in relatie tot de weer-
stand tegen beschadiging van de bedreigde 
structuren, hoe eerder in de volgorde van 
tegenmaatregelen de strategie moet liggen. 

Voor elke strategie een analoge tegenover-
gestelde gedragslijn 
Ofschoon dit artikel betrekking heeft op de 
vermindering van schade veroorzaakt door 
overdracht van energie, is het van belang te 
letten op het feit dat tegenover elk van de 
strategieën een gedragslijn staat die gericht is 
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	op het vergroten van de schade. Deze laatsten 
zijn te zien in collectief en individueel 
geweld — in oorlog, doodslag, brandstichting — 
of in activiteiten als industrie, mijnbouw, 
jacht en ook in sommige medische activi-
teiten. 
Deze vorm van categorisering is gelijkwaardig 
aan die vormen, die bruikbaar zijn om 
systematisch om te gaan met andere omgevings-
problemen en hun ecologie. Kort geïllustreerd: 
verschillende soorten van giftige en omgevings-
beschadigende atomen (zoals lood), moleculen 
(bijvoorbeeld DDT) en mengsels (o.a. afval 
en sommige luchtvervuilers) worden verzameld, 
passeren verschillende soorten fysieke toe-
standen en situaties, interacteren met structuren 
en systemen van verschillende kenmerken en 
zorgen voor schade in processen, die leiden tot 
uiteindelijke en stabiele gevolgen. 

Een systematische analyse van opties 
Het is geen algemene gewoonte van individuen 
en organisaties, die invloed uitoefenen op of 
worden beïnvloed door schade tengevolge van 
schadelijke overdrachten van energie, hun 
opties voor verliesvermindering, het samenstel 
van strategieën en tactieken die zij zouden 
kunnen gebruiken en hun kosten systematisch 
te analyseren. Toch is dit goed mogelijk en 



niet bijzonder moeilijk uit te voeren, ondanks 
het feit dat specifieke ondersteunende gegevens 
vaak ontbreken. Het is in het algemeen feitelijk 
onmogelijk, als een dergelijke systematische 
analyse niet routinematig en goed wordt uit-
gevoerd, de voordelen van verlies-verminderen-
de planning en aanwending van middelen te 
maximaliseren. Een dergelijke analyse is ook 
nodig om op juiste wijze de problemen die 
inherent zijn aan het gebruik van de gegeven 
strategieën, in bepaalde situaties te beschou-
wen. Verschillende strategieën bereiken hetzelfde 
doel, maar vereisen o.a. verschillende hoeveel- 
heden en soorten mankracht, materiële 
middelen, investeringen en opleiding. De 
begrippen zoals ze zijn uiteengezet in dit 
artikel, zijn van fundamenteel belang bij het 
behandelen van belangrijke aspecten van de 
kwaliteit van het bestaan en alle beroepsmatig 
bij de omgeving en de volksgezondheid 
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	betrokkenen dienen de erbij betrokken 
principes te kunnen begrijpen en toepassen. 
Dit laatste dient niet te geschieden in de 
willekeurige ongelijkmatige en slecht begrepen 
wijze die nu nog vaak te zien is. 

2 
Bijsturing van het rijgedrag of wijziging 
van de verkeersomstandigheden?* 

door D. Klein en J. A. Waller 

Bij de pogingen om een probleem op het terrein 
van de volksgezondheid op te lossen of tegen 
te gaan wordt in het algemeen op twee manie-
ren te werk gegaan. Men probeert ofwel het 
gedrag van de mensen zodanig te veranderen, 
dat een dergelijk probleem vanzelf verdwijnt of 
niet kan ontstaan, ofwel men verandert de 
omstandigheden zodanig, dat de mensen het 
gedrag dat tot het probleem leidt, moeilijker 

" ten toon kunnen spreiden. 
Dezelfde aanpak zien we bij de benadering 
van het verkeersprobleem. Het veranderen van 

* Dit is een verkorte weergave van: Modification of 
driver behavior VS. modification of the driving 
environment. 
In: Traffic quarterly, april 1971, blz. 215-235. 



individueel gedrag geschiedt doorgaans in 
twee vormen: of men reageert met straf op 
het ongewenste gedrag, of men leert degene 
die zich misdraagt zich voortaan anders te 
gedragen. 
Zo komt het voor, dat waar vroeger de 
verkeersdelinquenten een straf kregen, zij nu 
voor een cursus naar een instituut voor 
'probleem-weggebruikers' gaan. Tot nu toe is 
ook niet gebleken dat bestraffende maatregelen 
die beogen het rijgedrag te veranderen, succes 
hadden. Zo blijken bijv. het voorwaardelijk of 
onvoorwaardelijk intrekken van het rijbewijs 
of een verhoging van de belastingpremie niet 
dat effect teweeg te brengen dat de kosten van 
tenuitvoerlegging zouden rechtvaardigen. 
Individuele pogingen tot gedragsverandering 
zijn relatief ineffectief gebleken. Dit komt 
voor een deel, doordat het individu voortdurend 
van alle kanten beïnvloed wordt, waardoor het 
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	minder gemotiveerd kan raken om zich op 
de gewenste manier te gedragen. 

Onderwijs rijvaardigheid 
Gezien de grote bekendheid die aan het onder-
wijs in de rijvaardigheid wordt gegeven, zou 
men verwachten, dat t.a.v. de resultaten van 
dit onderwijs de gegevens in ruime mate 
voorradig zijn. Deze gegevens zijn echter niet 
voorhanden. Zo maken rijscholen reclame met 
de leus, dat zij beter les geven dan familieleden 
of vrienden dat kunnen. Een enkel onderzoek 
(Lawitzke en Klein, 1969) laat echter zien dat 
veel leerlingen naar een rijschool gaan, om de 
kans te verkleinen dat zij gelijk met het 
familielid een ongeval krijgen, of bij de les de 
eigen auto beschadigen. Het is ook onduidelijk 
of zo'n rij-instructeur een leerling echt 
sneller en beter leert rijden dan familie of 
vrienden dat zouden kunnen. Hetzelfde zien 
we bij de publicaties van de verzekerings-
maatschappijen; daarin wordt wel beweerd dat 
bij een rijschool opgeleide autorijders minder 
ongelukken en overtredingen maken. Dit 
verband zal statistisch wel juist zijn, de vraag 
is echter of het een causaal verband is. Wat 
dat betreft zijn er voldoende gegevens die 
aangeven, dat degenen die rijles nemen zodanig 
verschillen van degenen die dat niet doen, 



dat men aan kan nemen dat juist daardoor het 
aantal ongelukken en overtredingen bij hen 
kleiner is. In meerdere onderzoeken (Conger, 
Miller and Rainey, 1966 en Asher, 1968) zijn 
verschillen in de sociaal-economische status 
en de intelligentie tussen beide groepen aan-
getoond. In het eerstgenoemde onderzoek 
werd aangetoond dat de factoren die bij-
dragen tot een verminderd aantal ongelukken 
en overtredingen tezamen een zeer complex 
geheel vormen en dat de aanwezigheid van 
genoten rijlessen daar weinig aan bijdraagt. 
Meestal zijn de onderzoeken op dit terrein 
echter niet erg sterk. Vaak zijn de perioden na 
de rijles, waarin het effect hiervan wordt 
geëvalueerd, veel te kort genomen. Tegen het 
onderzoek van Conger e.a. zijn echter dit 
soort bezwaren niet in te brengen; zij komen 
tot interessante conclusies. Zo vonden ze dat 
de groep die van een rijschool kwam minder 
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	overtredingen maakte maar niet minder aan- 
rijdingen. 

De negatieve effecten van de rijvaardigheids-
instructie 
De vraag die men kan stellen is of de rijscholen 
niet evenveel bijdragen aan het plaatsvinden 
van ongelukken als aan het voorkomen daar-
van. 
In sommige Amerikaanse staten (bijv. 
Michigan) kan men met een rijschoolbewijs 
een jaar of soms nog meer dan een jaar eerder 
gaan autorijden, dan zonder zo'n bewijs. 
Een vergroting van het aantal officieel 
geschoolde autorijders zou niet alleen het 
aantal onervaren rijders op de weg doen 
toenemen, maar ook het aantal onvolwassen 
en minder verantwoord rijdende weggebrui-
kers. Sommige onderzoekers voorspellen dat 
een popularisering van de rijschool zal bij-
dragen aan een toename van het delinquent 
gedrag. In de delinquente subcultuur lijkt 
de autodiefstal toe te nemen, als gevolg van 
het feit dat men ook daar al vroeg leert hoe 
men een auto moet bedienen. 

Nog enkele andere implicaties van de rijschool 
Eén van de dingen die het statistisch verband 
tussen het rijschool-diploma en het aantal 



ongelukken met zich mee zou kunnen brengen 
is een afstemming van de verzekeringspremie 
op het wel of niet hebben van dit rijbewijs. 
Willen de verzekeringsmaatschappijen hun 
risico werkelijk berekenen, dan zouden zij 
echter naar de achterliggende persoonsken-
merken moeten kijken. 
Eén van de problemen bij de onderzoeken zo-
als zij tot nu toe gedaan zijn, is de geringe 
generaliseerbaarheid van de resultaten. De 
rijscholen zijn nl. verre van uniform. 
Een zekere standaardisering van dit onderwijs 
zou gewenst zijn. 
Eén van de dingen die zo'n standaardisering 
in de weg staat is liet twistpunt of een rijschool 
slechts rijaardigheden moet bijbrengen of 
een hele veilig vérkeersattitude opbouwen. 
Tillmann en Hobbs (1949) komen tot de 
conclusie, dat het gedrag van de weggebruiker 
niet alleen wordt bepaald door zijn rijvaar- 
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	digheid, maar ook voor een niet onbelangrijk 
deel door zijn persoonlijkheidskenmerken 
en sociale achtergrond. 
Wanneer we dan zien, dat de school waarop 
iedereen voor een aantal jaren zijn tijd 
doorbrengt er nauwelijks in slaagt om een 
wezenlijke verandering te bewerkstelligen 
in de houdingen en waarden, dat is liet voor-
stelbaar dat men in 30 of 40 uur rijschool-
cursus er ook niet in zal slagen. 

De bijscholing van de autorijder 
Autorijders met een slechte ondergrond kun-
nen gemakkelijk slechte gewoontes aan-
leren en daardoor veel ongelukken maken. 
De bijscholingscursussen voor deze weg-
gebruikers hebben beter dan de gewone rij-
scholen hun nuttige functie aangetoond. 
De bijscholing vindt in hoofdzaak op twee 
manieren plaats: de één verloopt in een 
persoonlijke relatie niet de leerling, de ander 
beoogt meer specifieke rijaspecten te ver- 
anderen, doorgaans door middel van de 
massamedia. Het eerste type is veelal goed 
georganiseerd en gestructureerd. Toch is 
van deze aanpak geen effect aangetoond. 
De publieke voorlichtingscampagnes van 
het tweede type is één van de meest gebruikte 
methoden om de verkeersveiligheid te ver- 



groten. Haar effectiviteit is vrijwel nog nooit 
vastgesteld. Zo bleek dat het plaatsen van 
een waarschuwingsbord m.b.t. het richting 
aangeven resulteerde in een stijging van het 
aantal bestuurders die dit ook deden van 
13% vóór de campagne tot 18% tijdens en 
14% na de campagne. Dit betekent overigens 
dat tijdens de campagne nog altijd vier van 
de vijf bestuurders geen richting aangeven. 
Van één campagne die samenhing met de 
bijscholing van de weggebruiker (Hutchinson, 
Cox and Maffet, 1969) werden zowel de 
veranderingen in het rijgedrag als het effect 
op het aantal ongelukken geëvalueerd. Bij 
deze campagne werden 11 verschillende 
televisiebeelden van veel voorkomende 
rijfouten gedurende verscheidene maanden 
vertoond. Het aantal fouten uit de campagne 
dat per 1000 auto's werd waargenomen is 
bekeken voor, tijdens en na de campagne. 

25 	Het effect was niet groot; wel bleek dat de 
mensen binnen de straal van het televisie-
station het meest op de campagne reageerden. 
In het algemeen is gebleken, dat wanneer 
dit soort campagnes effect heeft, dit effect 
weer afneemt of verdwijnt als de campagne 
verflauwt of ophoudt. 

De herscholing van de bestuurder 
Bij de herscholing van de bestuurder denken 
wij aan de gedragsverandering van de weg-
gebruiker die al meerdere keren ongelukken 
op de weg heeft veroorzaakt. Evenals de 
bijscholingsprogramma's zijn de herscholings-
programma's niet groot enthousiasme ont-
vangen, terwijl over hun effect weinig bekend 
is. 
Een evaluatie van een herscholingsprogramma 
in Californië bracht aan het licht, dat tijdens 
het eerste jaar na de opleiding de bestuurders 
aanmerkelijk minder verkeersovertredingen 
maakten dan degenen die zo'n opleiding niet 
hadden gevolgd; het aantal ongevallen bleef 
hetzelfde. De vraag deed zich hier voor, of de 
uitnodigingsbrief om aan het programma deel 
te nemen niet een zekere selectie van de 
respondenten veroorzaakte. Dit zou aangeven, 
dat alleen de brief al een zeker effect heeft. 



De situationele maatregelen gericht op de 
vermindering van de ongelukken 
In tegenstelling tot de maatregelen die hier-
boven aan de orde zijn geweest, is van de 
situationele maatregelen het effect in ruimere 
mate aangetoond. Zowel de theoretische als 
empirische basis van deze maatregelen is aan-
gegeven door de experimentele psychologie 
die aantoont dat het moeilijker is een aantal 
dingen tegelijk te doen, dan één ding tegelijk. 
Zo is in een studie over het rijden onder invloed 
aangetoond dat de moeilijkheid die zich hier 
voordoet bij de bestuurder om op de weg te 
blijven samenhangt met zijn aandacht voor 
de verkeerslichten (Loomis en West, 1958). 
Eén van de meest duidelijke demonstraties 
van de effectiviteit van dit soort situationele 
maatregelen vormt het onderscheid dat wordt 
gemaakt tussen verschillende wegtypes (auto- 
snelweg e.d.). Een andere maatregel die 

26 	regelmatig wordt toegepast is de verandering 
van de weg, zodat hierin geen onoverzichtelijke 
bochten meer voorkomen. 

Maatregelen die de ernst van de ongevallen 
moeten beperken 
Het is mogelijk auto's en vangrails zo te 
construeren, dat de krachten die optreden 
bij een aanrijding zich langzaam voortplanten 
in verhouding tot de snelheid waarmee de aan-
rijding plaats vindt. Dit kan de ernst van het 
letsel bij zo'n aanrijding beperken. Een recente 
verbetering van dit soort is het schokabsor-
berende stuurwiel dat bij de constructie van 
sommige auto's wordt aangebracht. Het voor-
deel van dit soort maatregelen is dat zij voor 
hun effect niet afhankelijk zijn van een indivi-
duele reactie van de bestuurder. Deze ver-
beteringen zijn structureel van aard. 

Conclusie 
De hoogste prioriteit moet worden gegeven 
aan de situationele maatregelen. Er moet 
meer aan een algemene mentaliteitsverandering 
t.a.v. de verkeersveiligheid worden gedaan dan 
aan de zeer speciale gedragsveranderingen. 
Tot slot zij opgemerkt, dat de rijschool-
programma's kritisch geëvalueerd zouden 
moeten worden. 
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Sociale aspecten van het zich bloot-
stellen aan ongevallen op autosnel-
wegen* 

door D. Klein 

De afgelopen jaren is het onderzoek naar oor-
zaken en mogelijke preventie van verkeers-
ongevallen op autosnelwegen in sterke mate 
toegenomen. Als belangrijke factoren die 
hierop van invloed zijn, kan o.a. genoemd 
worden de ontwikkeling in de computer-
technologie, waardoor het mogelijk geworden 
is op snelle wijze veel en gedetailleerde gegevens 
van grote populaties te verkrijgen en uitvoerig 
te analyseren; verder het meer onderzoek-
gerichte denken van beleidsvoerders waardoor 
tevens meer geldelijke fondsen ter beschikking 
worden gesteld voor onderzoek en tenslotte 

27 	ook de aantrekkingskracht van dit onderzoeks- 
terrein voor wetenschappers van verschillende 
disciplines (technologen, psychologen, 	- 
sociologen, economen). 
Ondanks deze uitbreiding heeft het onderzoek 
tot nu toe nog niet geresulteerd in een voldoen-
de afname in aantal en ernst van verkeers-
ongevallen. Een opvallende constatering is 
de teruggang hierin tijdens en na de recentelijke 
energiecrisis; een gevolg van economisch-
politieke maatregelen doch niet van 
wetenschappelijke onderzoeksresultaten! 
Voor dit gebrek aan verwacht onderzoeks-
resultaat kan een aantal oorzaken worden 
genoemd. In de eerste plaats is daar de toe- 
nemende professionalisering der weten-
schappers op het gebied van verkeersgedrag 
en verkeersveiligheid. Ieder wordt nl. 
specialist op eigen terrein; van een samenspraak 
met collega-onderzoekers uit andere disciplines 
is echter weinig sprake. Dit leidt tot een 
veelvoud van benaderingen op micro-niveau 
van een probleem, dat in feite op macro-niveau, 
nl, vanuit het standpunt van de algemene 
gezondheidszorg, zou moeten worden aange- 

* Dit is een verkorte weergave van: Social aspects 
of exposurc to highway crash. 
In: Human factors, 18e jrg., nr. 3, 1976, 
blz. 211-220. 



pakt. Voorts lijken alle onderzoekers zich 
neer te leggen bij en uit te gaan van het reeds 
bestaande systeem van verkeersopbouw en 
vervoersmogelijkheden. Dit vindt o.a. zijn 
oorzaak in het feit dat de meeste onderzoe-
kingen gesubsidieerd worden door diegenen, 
die eigen belangen hebben bij het in stand 
houden van dit systeem, bijv. doordat zij de 
vervoersmiddelen leveren of de wegen aan-
leggen. Tevens zijn niet alle onderzoekers 
volledig gericht op het probleem van de 
verkeersveiligheid, maar gebruiken zij dit 
onderwerp als onderzoeksveld om hypothesen 
die van toepassing zijn op meer gebieden van 
menselijk gedrag, technologie e.d., te toetsen. 
Hierbij aanvaarden zij de gegeven situatie dan 
als uitgangspunt voor verder onderzoek. 
Wat men dan ook als resultaat van de meeste 
onderzoekingen terugvindt is, dat men niet 
liet macro-systeem veranderd wenst te zien 

28 	maar slechts zoekt naar mogelijkheden om 
kleine onderdelen van het systeem in gewenste 
zin te veranderen. Een voorbeeld hiervan zijn 
de pogingen om via informatie liet rijgedrag 
van het individu te veranderen, andere ver-
keersregels in te stellen, veiliger vervoers- 
middelen te construeren etc. Men blijft 
hierin volharden ondanks het feit, dat al deze 
pogingen de afgelopen tien jaar nog steeds 
niet tot gewenste resultaten geleid hebben. 
Een ander gevolg van de micro-benadering is, 
dat de omgeving van de verkeersdeelnemers 
beperkt blijft tot omschrijvingen van liet 
voertuig, de wegen, de omgeving van de wegen 
etc. Wanneer men liet probleem in een sociaal 
perspectief beziet, blijken dit slechts onder-
delen van de omgeving van het individu. Ook 
lichamelijke toestand, psychische gesteldheid 
en sociale determinanten zouden bij het 
onderzoek betrokken moeten worden. Men 
staat te weinig stil bij de variabiliteit van deze 
verkeersgedrag-bepalende factoren. Als voor-
beeld kan genoemd worden het vasthouden aan 
liet zgn. Taylorianisrne: (verkeers)gedrag wordt 
bepaald door nauwkeurig identificeerbare 
situaties, persoonlijkheidskenmerken en 
gedragskenmerken. Dit zou eventueel nog 
hanteerbaar zijn voor die gevallen waarin de 
situatie en selectiecriteria voor wat betreft 



de persoon nauwkeurig in de hand gehouden 
kunnen worden, bijv. bij de opleiding en 
selectie van beroepschauffeurs. Het kan evenwel 
niet opgaan voor de 'gemiddelde' weggebrui-
ker, met wie men zich in dit soort onderzoek 
bezighoudt. 
Zoals uit het bovenstaande reeds zal zijn 
begrepen, willen wij pleiten voor een bredere 
benadering van het probleemgebied. Dit is 
te beschouwen als een ingewikkeld systeem 
waarin politieke, economische, technologische, 
ecologische, psychologische en sociologische 
factoren elkaar beinvloeden. Voor een juiste 
aanpak zal men buiten het bestaande systeem 
dienen te treden. Verkeersgedrag en de daar-
mee verbonden verkeers(on)veiligheid moeten 
gezien worden als onderdeel van de totale 
omgevingswereld van het individu. Ver-
anderingen in de totale omgevingswereld 
zouden vervolgens kunnen leiden tot een 

29 	verandering in de micro-omgeving van 
verkeersdeelname, en wel tot een vermindering 
in aantal en ernst van verkeersongevallen. 
Teneinde dit te bereiken dienen de volgende 
stappen als aanbeveling. In de eerste plaats 
is nodig een identificatie van de populatie, 
die de grootste kans loopt slachtoffer 
van een verkeersongeval te worden. Van deze 
populatie moeten de kenmerken worden 
nagegaan, en wel niet zozeer die eigenschappen, 
die op het eerste gezicht nauw met verkeers-
gedrag schijnen samen te hangen, maar die, 
welke significant met het krijgen/veroorzaken 
van verkeersongevallen samenhangen. Zo kan 
men denken aan werksatisfactie, overtredingen 
op gebieden buiten het verkeer, betrokken-
heid bij gewelddadige activiteiten, opleidings-
niveau, sociale contacten, sociale status etc. 
Met betrekking tot deze variabelen werd reeds 
onderzoek verricht. De resultaten hiervan 
zijn eerder suggestief voor verder onderzoek, 
dan dat men er al conclusies aan zou mogen 
verbinden. Het veel voorkomende onderzoek 
naar de veiligheid van verschillende auto-
merken en -modellen zou minder gericht 
moeten zijn op de technische aspecten van 
het vervoermiddel als wel op de eigenschappen 
en achtergronden van de kopers. 
Men kan zich afvragen, vat de ooizak—en- 
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zijn van de geringe hoeveelheid macro-
onderzoek op dit probleemgebied. Wellicht 
speelt een rol liet onderlinge wantrouwen 
tussen de vertegenwoordigers van de 
verschillende disciplines; of mogelijk ook 
de voorkeur van technologen, economen en 
sommige psychologen voor korte termijn- 
onderzoek. Op grond daarvan immers kunnen 
snel nieuwe maatregelen worden ingevoerd. 
Hiermee hangt samen de weerzin tegen 
breder opgezet en daardoor langduriger 
onderzoek naar dieperliggende determinanten 
van verkeersgedrag. 

4 	• 
Baker, R.F. A critical analysis of federal highway 
safety policy. 
Accident analysis and prevention, Se jrg., 1973, 
blz. 295-319 (U.S.A.). 

In dit artikel wordt ingegaan op de bewering dat 
de belangrijke beslissingen op het gebied van de 
verkeersveiligheid politieke beslissingen zijn, d.w.z. 
dat oplossingen afhankelijk zijn van politieke keuzes 
gericht op het bereiken van een optimum in de 
verhouding tussen risico's, middelen en mobiliteit. 
Het begrip risico geeft de kans op een ongeval aan 
en leent zich als zodanig voor vergelijking met 
kansen op ongevallen vanuit andere oorzaken. 
Kwantitatief geeft mobiliteit aan hoeveel er per 
jaar vervoerd wordt en welke afstanden daarbij 
worden afgelegd, terwijl kwalitatief mobiliteit 
betrekking heeft op de mate waarin deze vervoers-
activiteiten adequaat zijn. De kans op auto-onge-
vallen kan beiiivloed worden door veranderingen 
in mobiliteit en door veranderingen in het beschik-
baar stellen van middelen ter vergroting van de 
verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid kan niet 
losgemaakt worden van de doelen van het gehele 
autovervoerssysteem, zoals dit voortkomt uit de 
behoeften van de maatschappij. In welke mate de 
veiligheid van het autoverkeer verbeterd zal 
behoren te worden is een politieke beslissing en 
voor deze beslissing is geen technologische basis 
aanwezig. Een belangrijke rol in de beslissingen 
speelt de mate, waarin de veiligheid van het verkeer 
door het publiek van belang geacht wordt in relatie 
tot andere samenlevingsproblemen. Dit bepaalt 
mede de omvang van de uitgaven voor het bereiken 
van de veiligheid of de mate van de bereidheid de 
mobiliteit te verminderen. Daarnaast moet de 
maatschappelijke, economische, politieke en 
technische haalbaarheid van de voorgestelde 
maatregelen in het oog gehouden worden. De 
maatschappelijke haalbaarheid is met name van 
belang, omdat anders de succesvolle invoering 
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van maatregelen problematisch blijft, zoals blijkt 
uit het niet gebruiken van veiligheidsgordels of 
uit het doorgaan met rijden onder invloed. In het 
artikel wordt verder ingegaan op de ervaringen in 
de U.S.A. met de in 1966 ingevoerde wetgeving 
ter vergroting van de verkeersveiligheid op de 
autowegen. In de periode 1966-1971 hebben de 
uitgaven voor de veiligheid op de autowegen in de 
Verenigde Staten tussen de 10 en 20 miljard 
bedragen. Het aantal doden per 100 miljoen gereden 
mijl is wel verminderd, maar het totaal aantal 
verkeersdoden is in die tijd gestegen van 53.000 
tot 56.000. Het verbeteren van de constructie van 
autowegen, het gebruik van veiligheidsgordels en 
het inbouwen van inschuifbare stuurkolommen 
blijken de meest effectieve maatregelen voor het 
verminderen van het aantal dodelijke ongevallen 
te zijn. 
Tot slot wordt een benadering voorgesteld (die 
van de zgn. cost-effectiveness), die gebaseerd is 
op specifieke beleidsdoeleinden in termen van 
het maximale aantal dodelijke ongevallen per 
jaar, de beschikbare middelen en de gewenste 
mobiliteit. De grootste vermindering in het aantal 
ongevallen zal, gegeven een bepaald niveau van 
de middelen, bereikt worden indien deze middelen 
worden aangewend voor de invoering van die 
maatregelen, die het minst kosten per te redden 
leven. 

5 
Michon, J. A. Deelnemen aan het verkeer. Een 
ergonomische beschouwing. 
Verkeerstechniek, nr. 11, 1973, blz. 562-569 (N.). 

De ergonomische benadering van het verkeersgedrag 
is tot dusverre tekort geschoten wegens gebrek aan 
een uitgebreide systeemanalyse van de verkeerstaak. 
'Tengevolge hiervan toont de huidige verkeerspraktijk 
enkele eigenaardige eigenschappen: 1) Maatregelen 
ter verbetering van het verkeer zijn slechts zelden 
gebaseerd op menselijke variabelen, maar meestal 
op technische of economische variabelen, die 
gedefinieerd zijn op grond van observatie van 
collectief gedrag; 2) Meer eenvoudige onderdelen 
van de verkeerstaak blijven onaangetast, terwijl 
aan meer complexe taakvariabelen beperkingen 
worden opgelegd; en 3) De aanvaarde verkeers- 

' veiligheidsnormen zijn veel lager dan industriële 
veiligheidsnormen. Het uitgangspunt van deze 
beschouwing was dat een variabele als risico, 
die zowel een collectieve als een individuele 
betekenis heeft, een geschikt uitgangspunt kan 
vormen voor de verbetering van de verkeers-
veiligheid. Op collectief niveau zou de kosten- 
baten functie van zich verplaatsen dienen te worden 
gewijzigd, terwijl op individueel niveau zou moeten 
worden voorzien in een optimale aanduiding van 
de met 'risico' verband houdende variabelen. In 
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het artikel wordt een korte beschrijving gegeven 
van het risico-perceptie probleem en wordt een 
aantal middelen opgesomd, die hulp bieden bij het 
deelnemen aan het verkeer. 

6 
Smeed, R. J. The frequency of road accidents. 
Zeitsehrift fr Verkehrssicherheit, 20e jrg., nr. 2, 
1974, blz. 95-159 (B.R.D.). 

Het centrale thema van dit artikel is de relatie 
tussen de aard en frequentie van verkeersongevallen 
en de intensiteit van het verkeersaanbod. Het aantal 
verkeersongevallen is van vele factoren afhankelijk: 
het klimaat, het verkeersaanbod en de toestand 
van de wegen, de toestand van de voertuigen en het 
gedrag van de weggebruikers. Het aantal ongelukken 
dat bij daglicht plaatsvindt wordt voor een belang-
rijk deel bepaald door twee factoren: de verkeers-
intensiteit en de aard van de voertuigen. Het aantal 
ongelukken waarbij één motorvoertuig betrokken 
is, is recht evenredig met het aantal afgelegde 
kilometers. Het aantal ongelukken waarbij twee 
motorvoertuigen betrokken zijn is recht evenredig 
met het product van het aantal door beide soorten 
voertuigen afgelegde kilometers. De 'constante' 
verhoudingen zijn in de afgelopen jaren gedaald. 
Voor motorvoertuigen met niet meer dan twee 
wielen is dit getal echter gelijk gebleven of, in 
enkele gevallen, gestegen. Het aantal ongevallen 
waarbij voetgangers betrokken zijn en die overdag 
plaatsvinden is recht evenredig met het product 
van het aantal door motorvoertuigen afgelegde 
kilometers en het aantal overstekende voetgangers. 
Ook deze 'constante' verhouding is in de afgelopen 
jaren gedaald, behalve voor aanrijdingen door 
motorvoertuigen met niet meer dan twee wielen. 

7 
Taylor. D. H. Accidents, risks and models of 
explanation. 
Human factors, 18e jrg., nr. 4, augustus 1976, 
blz. 371-380 (U.S.A.). 

De schrijver brengt ons via verschillende wijzen van 
definiëring van de begrippen ongeluk en risico, 
waarbij hij twee benaderingswijzen toepast nl. de 
wetenschappelijke op oorzaak gebaseerde en de 
teleologische doelgerichte op reden gebaseerde, tot 
een op dezelfde wijze van benadering gebaseerde 
behandeling van gedragsverklarende modellen. 
Hij definieert de begrippen in de hand hebben 
(control) en uit de hand lopen (loss of control). 
Hij onderscheidt vervolgens tussen ernstige en 
geringe vormen van uit de hand lopen. Evenals 
dit met zware en lichte risico's het geval is, gaan de 
eerste gepaard met negatief affect (onaangename * 
gewaarwording) en de laatste gaan vergezeld van 
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positief affect (aangename gewaarwording). Het 
negatieve effect heeft de vorm van opkomende 
angst (arousal of fright). Zoals reeds eerder door 
de schrijver gepostuleerd (1964), worden veran-
deringen in arousal veroorzaakt door percepties 
van uit de hand lopen. Kleinere veranderingen gaan 
gepaard niet positief affect, de grotere niet 
nagatief affect. Aanknopend bij Mc Clelland (1953, 
1955) en Peters (1958) werkt de schrijver een 
regelvolgend (doelgericht) model van autorijden 
uit. Hij bepaalt zich daartoe tot de factoren arousal 
en 'aandacht' die door Kahneman (1973) zijn 
opgenomen in een theorie over geestelijke inspan-
ning en waarbij arousal en aandacht elkaars niveau 
bepalen en welke theorie in hoge mate relevant 
is voor autorij-situaties. Vele bedoelingen van de 
bestuurder worden gesteund door aangeleerde ge-
woontes die weinig of geen aandacht vragen. 
Alleen bij een potentiële interruptie van die voor-
nemens, hier 'uit de hand lopen' genoemd, is die 
aandacht nodig en dit is het wat de arousal veroor-
zaakt. Aandacht schijnt te werken volgens regels 
die de onvrijwillige verlegging ervan beheersen; naar 
nieuwe stimuli, sterke stimuli of snel bewegende 
stimuli. Volgens Kahneman's theorie zouden zulke 
veranderingen van aandacht-object ook arousal 
veroorzaken. Deze soort van stimuli zijn echter 
vaak juist die, welke uit de hand lopen signaleren. 
Situaties die weinig vergen leiden de aandacht af 
van het autorijden met als gevolg verlaging van 
arousal en afnemen van de capaciteit voor het 
geven van aandacht. Zodoende kan uit de hand 
lopen ongemerkt een stadium bereiken waarin 
meer geestelijke inspanning voor corrigeren wordt 
vereist. Dit zou op zijn beurt de arousal weer sterk 
doen toenemen, misschien gepaard gaande met 
negatief affect. Hoewel onderzoek zeer zou zijn 
gediend met meting van 'aandacht', arousal en 
'affect', is er nog zeker geen oplossing voor gevon-
den. Door het rijtempo te veranderen kan een be- 
stuurder de hoeveelheid benodigde aandacht regelen 
en daarmede het niveau van arousal dat wordt 
ervaren. Opvoeren van liet tempo doet het aantal 
uit de hand lopende situaties toenemen; evenzo 
neemt inspanning en arousal toe. Tempo-verminde- 
ring heeft het omgekeerde tot gevolg waardoor meer 
aandacht aan andere zaken kan worden besteed. 
Wanneer die er niet zijn zal de bestuurder waar-
schijnlijk een tempo kiezen waar een arousal-niveau 
bijhoort dat hij liet aangenaamst vindt. De problemen 
rond aandacht, arousal en persoonlijkheid zullen 
ongetwijfeld voorwerp blijven van onderzoek in 
wat tegenwoordig post-behavioristische psychologie 
wordt genoemd. Dat houdt een belofte in voor 
mogelijke gevolgtrekkingen ten aanzien van onge-
lukken en veiligheid in het snelverkeer. 
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8 
Wilde, G. .1. S. Social interaction patterns in driver 
behaviour: an introductory review. 
Human factors, 18e jrg., nr. 5, oktober 1976, 
blz. 477-492 (U.S.A.). 

De auteur belicht aan de hand van literatuur de 
relevantie van sociale interactie bij rijgedrag. Centraal 
staat de rol, die de onmiddellijke sociale invloed 
speelt t.a.v. de perceptie van de bestuurder, en op de 
beslissingen die hij neemt op grond van die perceptie. 
De auteur presenteert een sociaal-psychologisch 
model van rijgedrag en bespreekt sociale factoren 
die een rol kunnen spelen bij a) de informatiever-
werking en het anticiperen op het rijgedrag van 
andere bestuurders; b) de subjectieve waardering van 
gevaar; en c) het nemen van beslissingen. Volgens 
de schrijver zijn er ook demografische variabelen 
die interacties tussen automobilisten beïnvloeden. 
Hij voert hiertoe bewijzen aan op basis van onder-
zoeksresultaten. Tot slot bespreekt hij de sociale 
effecten op de mate van bereidheid risico's te 
nemen en zet hij uiteen dat opvattingen over hoe- 
veel risico verantwoord is, onderhevig zijn aan sociale 
manipulatie. Gebeuren er bijvoorbeeld veel ongeluk-
ken, dan zal de gemiddelde automobilist bereid zijn 
minder risico's te gaan nemen. Neemt ten gevolge 
daarvan het aantal ongelukken af, dan zal hij de 
kans op een ongeval kleiner gaan schatten, als 
gevolg waarvan de bereidheid tot het nemen van 
risico's weer groter wordt. De schrijver is van mening 
dat ten aanzien van alle hier besproken punten nog 
veel onderzoek gedaan moet worden; er kan momen-
teel nog maar weinig met zekerheid gezegd worden. 
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Rijders onder invloed 

een literatuurstudie* 

De in de voorgaande hoofdstukken besproken 
onderzoekingen hebben vooral betrekking op 
al dan niet officieel geregistreerde gegevens 
over werkelijke verkeersdeelnemers en -slacht-
offers. Fysiologische en psychologische experi-
menten kunnen slechts aanvullende of onder-
steunende informatie geven en zijn in deze 

publikatie dan ook buiten beschouwing ge-
bleven. 
Om te kunnen meten in hoeverre alcoholge-
bruik bijdraagt tot de verkeersonveiligheid, 

moet ten minste het aantal verkeersdoden dat 

alcohol gedronken heeft, bekend zijn. Voor de 
VS kan aan de hand daarvan redelijk aanneme-

lijk het aantal verkeersdoden worden geschat 

36 	dat toe te schrijven is aan alcoholgebruik: ca. 
een derde van liet totale aantal verkeersdoden 
zouden zulke `alcoholdoden' zijn. Voor Europa 
en zeker voor Nederland zijn dergelijke schattin-
gen niet mogelijk, omdat de officieel geregi-
streerde gegevens een onvolledig en misschien 
vertekend beeld te zien geven. Wel bestaat 
de indruk dat het percentage alcoholdoden in 
Nederland lager is dan in de VS. 
Omdat het aantal alcoholdoden in Nederland 
niet bekend is, is een ander uitgangspunt voor 
maatregelen nodig. Dit uitgangspunt wordt 
gevormd door liet antwoord op de volgende 
vragen: hoe gevaarlijk is liet rijden na alcohol-
gebruik en hoe vaak wordt aan het verkeer 
deelgenomen na alcoholgebruik? Het ant-
woord op deze vragen moet tevens dienen als 
stimulans voor overheidsinstanties om maat-
regelen uit te voeren en als argument voor 
verkeersdeelnemers om hun gedrag te wijzigen. 
Wat betreft liet gevaar van autorijden na 
alcoholgebruik, de algemene vorm van de relatie 
tussen BAG en ongevallenkans is bekend: de 

kans neemt versneld toe naarmate liet BAG 
hoger wordt. De relatie varieert echter met de 
omstandigheden en met de kenmerken van de 

* Hoofdstuk 6: Samenvatting en discussie. 
Voorburg, S \VOV, 1976, 47 blz. 



bestuurders. Zo zijn er aanwijzingen dat de 
ongevallenkans van jeugdige bestuurders al bij 
lage BAG-waarden sterk toeneemt, terwijl dit 
bij oudere bestuurders niet het geval is. Boven- 
dien hebben de resultaten van elk van de 
onderzoekeningen een zekere onnauwkeurig-
heid. 
Het antwoord op de vraag hoe vaak aan het 
verkeer wordt deelgenomen na alcoholgebruik, 
kan worden verkregen door onderzoek naar 
de BAG-verdeling van willekeurige verkeers-
deelnemers. Voor dit soort onderzoek naar 
rij- en drinkgewoonten valt een toenemende 
belangstelling te constateren. Aan de hand van 
dergelijk onderzoek kan niet alleen de BAG- 
verdeling worden bepaald, maar ook de samen-
hang met omstandigheden, met kenmerken 
van bestuurders en met veranderingen in de 
tijd. De officiële ongevallenregistratie geeft 
hoogstens aanwijzingen over veranderingen in 

37 het aantal 'alcoholongevallen', over het soort 
ongeval, over de omstandigheden en over de 
kenmerken van de bestuurders. 
Onderzoek naar kenmerken van rijders met 
hoog BAG werd tot voor kort vooral verricht 
onder veroordeelden voor rijden onder invloed. 
Er zijn nu voldoende aanwijzingen dat de 
resultaten hiervan niet zonder meer van toe-
passing zijn op alle bestuurders die door een 
hoog BAG een verhoogde ongevallenkans 
hebben. 
Slechts weinig bestuurders met een hoog BAG 
komen in rechtstreeks contact met de politie. 
Om het aantal van deze bestuurders te vermin-
deren zijn dan ook in de eerste plaats maatrege-
len nodig met een algemeen preventief karakter. 
In SWOV (1967) is aangegeven dat een belang-
rijke maatregel de invoering van een wettelijke 
promillagegrens is. Deze maatregel blijkt soms 
wel en soms geen effect te hebben. Daarom is 
het van belang de factoren die daarbij een rol 
kunnen spelen, nader te beschouwen. 
De nu volgende opsomming van factoren met 
hun onderlinge wisselwerking is deels gebaseerd 
op de literatuur die in deze publikatie is be-
schreven, deels op algemene kennis over gedrags-
beïnvloeding (SWOV, 1975). 
Een belangrijke factor is de hoogte van een 
wettelijke BAG-grens. De keuze daarvan kan 



niet zonder meer worden gebaseerd op de 
relatie tussen BAG en ongevallenkans, respec-
tievelijk prestatie zoals die gevonden wordt in 
een experimentele situatie. Daarnaast moet 
rekening worden gehouden met de praktische 
mogelijkheden tot opsporing en vervolging van 
overtreders en met de mogelijkheden om een 
promillagegrens duidelijk te omschrijven in 
termen van drinkgedrag en van verkeersonveilig-
heid. 
De praktische mogelijkheden tot opsporing en 
vervolging worden voor een groot deel bepaald 
door de methoden om het BAG vast te stellen 
en de voorschriften die daarbij moeten worden 
gevolgd. Verder spelen bij het optreden van de 
politie de volgende factoren een rol: de opvat-
tingen van de politie over het gevaar, de om-
vang en de aard van het rijden onder invloed: 
het vervolgings- en straftoemetingsbeleid; de 
publieke opinie over rijden onder invloed en 

38 meer in het algemeen de verstandhouding tus-
sen het publiek en de politie; het aantal man-
uren waar de politie over beschikt; de verwer-
kingscapaciteit van justitie. 
Het politie-optreden kan van grote invloed zijn 
op de rij- en drinkgewoonten en op het effect 
van de invoering van een wettelijke BAG-grens. 
Ook moet worden aangenomen dat de hoogte 
en de aard van de straf hierop van invloed kun-
nen zijn, al is dat uit het verrichte onderzoek 
nog niet duidelijk gebleken. Het gaat daarbij 
om de persoonlijke beleving van het politie-
optreden, van de kans op vervolging en veroor-
deling en van de mogelijke straf. Verder zijn 
van invloed de bekendheid met de (gewijzigde) 
wetgeving, de duidelijkheid van de 'vertaling' 
van de promillagegrens in termen van drink-
gedrag en van verkeersonveiligheid en ten slotte 
de mogelijkheden tot vervangend gedrag (niet 
drinken — wel rijden; wel drinken — niet rijden). 
Bij alle factoren die van invloed zijn op de rij- 
en drinkgewoonten kan publiciteit een belang-
rijk versterkende werking hebben. Het is te ver-
wachten dat de belanghebbende weggebruikers 
op de lange duur de veranderde situatie zullen 
toetsen, met name wat betreft het politie-op-
treden en de verkeersonveiligheid. Deze toet-
sing kan weer leiden tot een aanpassing van hun 
gedrag. Ook daarbij kan publiciteit een rol 
spelen. 



Natuurlijk is niet alleen de situatie na de invoe-
ring van een wettelijke BAG-grens bepalend 
voor de veranderingen in rij- en drinkgewoonten. 
In feite gaat het vooral om de veranderingen in 
de maatregelen (wettelijke regels, politie-op-
treden, vervolgings- en straftoemetingsbeleid, 
publiciteit) ten opzichte van de oude situatie 
en om de beoogde veranderingen in de rij- en 
drinkgewoonten. Overigens blijkt uit de in 
par. 5.5. genoemde voorbeelden (verlaging van 
de leeftijd waarop alcohol mag worden gedron-
ken; verschuiving van het sluitingstijdstip van 
openbare drinkgelegenheden) dat het rijden 
onder invloed nauw samenhangt met de alge-
mene drinkgewoonten. 
Voor een optimaal effect van de invoering van 
een wettelijke BAG-grens dient met alle ge-
noemde factoren rekening te worden gehouden. 
Van op zichzelf staande maatregelen is slechts 
een gering effect te verwachten. 
Naarmate het effect van algemeen preventieve 

39 	maatregelen toeneemt (dus het aantal rijders 
met hoog BAG afneemt en het aantal dat opge-
spoord wordt toeneemt), wordt ook het belang 
van speciaal preventieve maatregelen groter. 
Wat de mogelijkheden op dit gebied zijn, is nog 
niet te overzien. Het laat zich aanzien dat het 
speciaal preventief effect van behandelingen 
bij rijden onder invloed minder groot is dan bij 
verkeersovertredingen in het algemeen (SWOV, 
1975). 
Hoewel er voldoende kennis aanwezig lijkt om 
in Nederland algemeen preventieve maatregelen 
te nemen, komen toch een aantal aspecten in 
aanmerking voor nader onderzoek. Het belang-
rijkste aspect is wel de relatie tussen BAG en 
ongevallenkans onder verschillende omstandig-
heden en afhankelijk van de bestuurdersken-
merken. Gegevens daarover zouden verkregen 
kunnen worden door het onderzoek naar rij- 
en drinkgewoonten aan te vullen met onder-
zoek naar BAG-waarden en verdere gegevens 
van bestuurders die in dezelfde periode be- 
trokken zijn bij verkeersongevallen. De 
organisatie van een dergelijk onderzoek zou 
aanzienlijk vereenvoudigd kunnen worden, als 
bij wijze van routine van alle betrokkenen bij 
een ongeval het BAG zou worden vastgesteld. 
Een dergelijke maatregel zou ook uitspraken 
mogelijk maken over aantal en aard van de 



alcoholongevallen, over de wijze van verkeers-
deelname, de omstandigheden, de kenmerken 
van verkeersdeelnemers en de veranderingen 
daarin. In dit verband kan nog worden opge-
merkt dat ook gegevens over andere verkeers-
deelnemers dan bestuurders van personen-
auto's dringend gewenst zijn. 

10 
De geregistreerde verkeersovertredingen 
van 1447 automobilisten die betrokken 
waren bij dodelijke verkeersongevallen* 

door L.S. Robertson en S.P. Baker 

In de U.S.A. is een van de methoden om ver-
keersongevallen te voorkomen het ontzeggen 
van de rijbevoegdheid aan potentiële brokken-
makers in het verkeer, hetzij definitief, hetzij 

40 	tijdelijk. Het rijexamen is bedoeld om incom- 
petente autobestuurders van de weg te weren, 
terwijl bij overtreding van de verkeerswetten 
het rijbewijs ingenomen kan worden. Soms 
worden puntensystemen en andere criteria 
gebruikt om te bepalen of het rijbewijs 
definitief of tijdelijk ingenomen moet worden. 
Het effect van deze sancties dient afgelezen te 
worden aan het aantal daarna volgende onge-
vallen en de mate waarin de rijders afgeschrikt 
worden, verdere ongevallen te veroorzaken. 
Dit artikel behandelt de relatie tussen het ver-
oorzaken van dodelijke verkeersongevallen en 
de geregistreerde, aan het ongeval voorafgaan-
de verkeersovertredingen, het al of niet hebben 
van een rijbewijs en andere informatie, welke 
beschikbaar was bij het departement van ver-
keer van de staat Maryland. 
Een probleem is dat bij onderzoek waarbij 
het totaal aantal bij de politie bekende onge-
vallen — afgezien van de ernst ervan — als 
criterium gebruikt wordt, zeer zwakke verban-
den met persoonlijke eigenschappen gevonden 
worden, waardoor grote fouten gemaakt zou- 

* Dit is een verkorte weergave van: Prior violation 
records of 1447 drivers involved in fatal crashes. 
In: Accident analysis and prevention, 7e jrg., 1975, 
blz. 121-128. 



den worden bij het voorspellen van de indivi-
duele ongevalsvatbaarheid. De geringe voor-
spelbaarheid van ongevallen betekent dat het 
toepassen van sancties op bepaalde personen 
weinig effectief zal zijn. De meeste auto- 
mobilisten raken wel eens betrokken bij een 
relatief minder ernstig ongeval. Gebleken is 
echter dat ongevallen met dodelijke afloop 
een sterkere relatie tonen met menselijke 
factoren, in het bijzonder excessief alcohol-
gebruik. Verder onderzoek is nodig om de 
middelen te vinden waarmee mensen, die ver-
moedelijk dodelijke ongevallen zullen veroor-
zaken, aangewezen kunnen worden. 

Het onderzoek 
Van alle dodelijke ongevallen uit 1970 en 1971 
waarvan door de politie proces-verbaal was 
opgemaakt, werden over de betrokken chauf-
feurs de volgende gegevens verzameld: leeftijd, 

41 	geslacht, ras en de registratie van de voorgaan- 
de verkeersovertredingen. Van 1447 chauffeurs 
werden deze gegevens verzameld. 
Ter vergelijking werd een aselecte steekproef 
van 2515 autorijders getrokken uit de ver-
keersdocumentatie van Maryland. Ook van 
deze controlegroep werden bovengenoemde 
gegevens verzameld. Deze aselecte steekproef 
werd gebruikt om een schatting te maken van 
de verdeling van chauffeurs volgens genoemde 
criteria binnen de populatie. Vervolgens werd 
aan de hand van deze schattingen nagegaan in 
welke proportie veroorzakers van dodelijke 
ongevallen in de subgroepen (leeftijd, geslacht, 
ras en aantal geregistreerde ongevallen) voor-
kwamen. 

Resultaten 
Ongevallenregistratie. Bekijken we de registra-
tie van de drie jaren voorafgaande aan het 
fatale ongeval, dan blijkt dat 52% van de 
chauffeurs betrokken bij een dodelijk ongeval 
geen verkeersovertredingen of veroordelingen 
op zijn naam had staan, terwijl 25% één over-
treding had begaan. Slechts 5% had meer dan 
drie veroordelingen gehad. In de controle-
groep (voor zover die niet een fataal ongeval 
had veroorzaakt) waren deze cijfers respectie-
velijk 84,10 en 1%. Chauffeurs met vier of 



meer veroordelingen in drie jaar hebben negen 
keer zoveel kans om een dodelijk ongeval te 
veroorzaken dan chauffeurs zonder zulke ver-
oordelingen. 
Nemen we alle voorafgaande veroordelingen 
voor verkeersovertredingen in beschouwing, 
dan blijkt 41% van de fatale chauffeurs en 77% 
van de controlegroep niet eerder veroordeeld 
te zijn. Verder blijkt dat, wanneer een verdeling 
gemaakt wordt in groepen met veel en met 
weinig voorafgaande veroordelingen, de per-
centages fatale rijders nauwelijks verschillen. 
Habituele verkeersovertreders. Een aantal 
Amerikaanse staten hebben wetten die rijders 
met een groot aantal veroordelingen als 'habi-
tuele verkeersovertreders' definiëren. Zo han-
teert de wet in de staat Virginia o.a. de volgen-
de criteria: drie of meer veroordelingen voor 
dood door schuld in het autoverkeer, rijden 
onder invloed van alcohol of drugs, rijden 

42 	zonder rijbewijs en doorrijden na een ongeluk 
met dodelijke afloop. Van de 1447 fatale 
rijders zouden er 22 als habituele verkeersover-
treders geclassificeerd kunnen worden. Zij 
waren vooral betrokken bij ongevallen waarbij 
één andere auto betrokken was of een voet-
ganger. Zes van deze rijders was ten tijde van 
het ongeval de rijbevoegdheid ontzegd. 
Autobestuurders aan wie de rijbevoegdheid is 
ontzegd. In de fatale groep waren dit er 75 
(5%). Het percentage fatale ongevallen bij de 
rijders zonder rijbewijs was wat hoger dan bij 
de overige rijders. Het percentage rijders zon-
der rijbewijs in de controlegroep varieerde van 
17 tot 40%. 
Leeftijd, geslacht en ras. Bij rijders jonger dan 
21 jaar met slechts één veroordeling in de drie 
voorafgaande jaren kwam een hoger percen-
tage dodelijke ongevallen voor dan bij oudere 
rijders met twee of meer veroordelingen. Van 
de rijders onder de 21 jaar met een dodelijk 
ongeval had 45% geen veroordelingen in de 
drie voorafgaande jaren. 
Het percentage vrouwen betrokken bij een 
dodelijk ongeval ligt steeds lager dan dat van 
mannen. Slechts 4% van de vrouwelijke auto-
bestuurders — vergeleken met 6% van de man-
nelijke — veroorzaakte een fataal ongeval en had 
meer dan twee voorafgaande veroordelingen. 



Meer dan 71% van de vrouwelijke chauffeurs 
en 48% van de mannelijke chauffeurs in de 
fatale groep hadden geen voorafgaande veroor-
delingen. 
De gevonden cijfers ten aanzien van raciale 
groepen (zwart — blank) zijn waarschijnlijk 
terug te voeren op sociaal-economische factoren. 

Discussie 
Dit onderzoek levert aanwijzingen op dat 
registratie van overtredingen en enkele persoon-
lijke gegevens (leeftijd, geslacht en ras) gezamen-
lijk gerelateerd zijn aan het mogelijk veroor-
zaken van dodelijke ongevallen. Zo kunnen 
groepen van potentiële brokkenmakers onder-
scheiden worden. Echter kan elke kleine groep 
op z'n hoogst met een klein percentage fatale 
verkeersongevallen in verband gebracht worden. 
Tevens dient rekening gehouden te worden met 
omgevingsfactoren. Zo zijn soort auto, aantal 

43 gereden kilometers, type weg en combinatie 
van voertuigen op de weg enkele van de facto-
ren die gerelateerd kunnen zijn aan persoon-
lijke factoren en aan de registratie van veroor-
delingen. 
Ook al worden de groepen met het grootste 
risico aangewezen, dan kan het toch zijn dat 
deze maar een klein gedeelte van alle dodelijke 
ongevallen veroorzaken. De groep met het 
hoogste percentage fatale ongevallen is jonger 
dan 20 jaar en heeft 2 veroordelingen gehad; 
niettemin veroorzaken zij 2% van het totaal 
aantal dodelijke ongevallen, terwijl 38% veroor-
zaakt wordt door rijders ouder dan 25 jaar en 
zonder eerdere veroordelingen. 
Dit betekent dat sancties, opvoedingsmaat-
regelen of andere acties ter voorkoming van 
dodelijke verkeersongevallen zonder onder-
scheid op grote aantallen autobestuurders toe-
gepast moeten worden. 
Een evaluatie van de effecten van het ontzeg-
gen van de rijbevoegdheid zou controlegroepen 
vereisen die niet beschikbaar zijn. Het is echter 
duidelijk dat veel mensen wier rijbewijs is in-
genomen, doorgaan met rijden; in de steek-
proef was dit 23% van de 294 mensen zonder 
rijbewijs, een gegeven vergelijkbaar met de 28% 
van de mensen die een rijverbod hadden in 
Californië en veroordeeld werden wegens het 



veroorzaken van een aanrijding. Van de 'fatale' 
groep was dit 34%. 
Zeer lange straflijsten voor verkeersdelicten 
hadden nauwelijks een toevoegende waarde 
voor het voorspellen van dodelijke ongevallen 
dan minder lange. Slechts 6% van de fatale 
rijders had meer dan 8 veroordelingen gehad 
voorafgaande aan het fatale ongeval. Slechts 
22 (1,5%) fatale rijders behoorden tot de groep 
van habituele verkeersovertreders; hiervan 
hadden er zes een dodelijk ongeval veroorzaakt 
zonder in het bezit van een rijbewijs te zijn. 
Het is dus wel duidelijk dat wetten en acties 
die gericht zijn op personen met een lang straf-
register, zo ze al enig effect sorteren, dan toch 
gericht zijn op een zeer klein onderdeel van 
een zeer groot probleem. 
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Burg, A. Vision and driving: a report on research. 

44 	Human factors, 13 jrg., nr. 1, 1971, blz. 79-87 
(U.S.A.). 

In 1962 startte een onderzoek in Californië naar de 
relatie tussen het gezichtsvermogen en het rijgedrag. 
In totaal werden 17.769 bestuurders geintervievvd en 
getest. De informatie uit hun gezichtsvermogentést 
en hun persoonlijk gedrag en rijgewoonten werd 
vergeleken met het aantal ongevallen en veroordelin-
gen met betrekking tot verkeersovertredingen die 
zij achter de rug hadden. In het algemeen stond het 
reactievermogen het meest direct in relatie tot het 
aantal ongelukken en veroordelingen. De enige 
andere variabele die de kans op een ongeluk zeer 
voorspelbaar maakt is het al dan niet lijden aan 
nachtblindheid. Bij het voorspellen van ongelukken 
spelen zowel het stabiele gezichtsvermogen als het 
totale gezichtsveld een belangrijke rol. De resultaten 
laten zien dat het aantal veroordelingen een betrouw-
baarder karakteristiek is voor iemands rijgedrag dan 
het aantal ongevallen. Leeftijd en de afgelegde hoe-
veelheid kilometers zijn eveneens belangrijke factoren 
met betrekking tot de kans op een ongeluk. Het aan-
tal ongelukken en veroordelingen neemt in het 
algemeen af met het opklimmen in leeftijd en neemt 
toe met het aantal afgelegde kilometers, echter niet 
lineair. Tussen mannen en vrouwen verschillen de 
relaties tussen de variabelen zowel kwalitatief als 
kwantitatief. 
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Hahn, C.P. The use of moviefilm and laboratory 
methods for assessing driver skill. 
Psychological aspects of driver behaviour, deel 1, 
1971. Voorburg, SWOV (N.). 
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Het 'Accident Research Center' van het American 
Institute for Research verricht onderzoek naar de 
ontwikkeling van gedragscriteria voor veilig rijden. 
Ook in het hier besproken onderzoek ging het erom, 
een richtlijn te ontwikkelen voor een veilig rijgedrag. 
Als hypothese is aangenomen, dat een ongeluk 
meestal het gevolg is van een reeks onvoorzichtige 
handelingen van de bestuurder. Door zonder mede- 
weten van de chauffeur diens rijgedrag te filmen is 
nagegaan in hoeverre met behulp van de opgenomen 
films ongelukken uit het rijgedrag kunnen worden 
'voorspeld. Bij dit onderzoek werden de autorijders 
voor een periode van vijf minuten gevolgd en gefilmd. 
Wanneer de vijf minuten voorbij waren werd een 
andere willekeurige bestuurder gevolgd. Gekeken 
werd o.a. naar het op de weg houden van de auto, het 
nalaten richting aan te geven, te dicht op de voor-
ganger rijden, onjuist inhalen, te hard rijden en het 
onvoorzichtig keren of stoppen. Het aantal opgegeven 
ongelukken uit de vier aan het onderzoek voorafgaan- 
de jaren en de (later) opgegeven ongelukken uit de 
vier op het onderzoek volgende jaren zijn met het 
gefilmde rijgedrag in verband gebracht. Door de 
verschillende aspecten van het rijgedrag van de niet 
selectief gekozen bestuurders te waarderen kon een 
zeker verband met de kans op een ongeluk worden 
gelegd. 

13 
Harano, R.M., R.C. Peck en R.S. McBride. The 
prediction of accident liabdity. 
Journal of safety research, nr. 1, maart 1975, 
blz. 16-52 (U.S.A.). 

In Sacramento County, Californië, zijn een aantal 
autobestuurders die reeds 3 of meer auto-ongelukken 
gehad hadden en bestuurders die nog nooit een onge-
luk hadden gekregen, nauwkeurig gevolgd, teneinde 
na te gaan welke factoren bijdragen aan het betrokken 
raken bij een ongeval. Er werd o.a. gekeken naar 
biografische gegevens en gegevens die betrekking 
hebben op het autorijden. Zo werd zowel gelet op de 
relatie tot de ouders, het waarnemingsvermogen als 
op de motor-technische rijvaardigheid. De verdeling 
van de bestuurders op basis van een cluster-analyse 
in veel en weinig ongelukkenmakers doet vermoeden, 
dat een multiple-regressie-analyse toegepast naast 
deze cluster-analyse een vruchtbaarder onderzoeks-
instrument vormt dan een van beide analyses afzon-
derlijk. Daarmee is het voorstelbaar, dat veel onder-
zoeken naar de relatie tussen kenmerken van bestuur-
ders en het rijgedrag geen verbanden kunnen aan-
tonen. Slechts enkele onderzoekers slagen erin een 
gering causaal verband tussen de psychologische 
variabelen en de kans op een ongeluk aan te tonen. 
De schrijvers van dit artikel doen uitgebreid verslag 
van hun onderzoekmethode en hun resultaten, die 
duidelijk aangeven dat bestuurders eigenschappen 
hebben die de kans op een ongeluk vergroten of 
verkleinen. 
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Huist, P. Estimating the Effectiveness of Blood 
alcohol limits. 
Behavioral research in highway safety, le jrg., nr. 2, 
zomer 1970, blz. 87-99 (U.S.A.). 

Teneinde het effect te kunnen beoordelen van het 
beperken van het toelaatbare alcoholpercentage in 
het bloed van bestuurders, werd een analyse (van 
Bayes) op de relatieve kans op een ongeluk toegepast. 
Het ging hier om gegevens uit vier gecontroleerde 
veldstudies over alcohol en ongelukken op de auto-
weg. Deze waarderingsprocedure berustte op twee 
fundamentele veronderstellingen: (1) Een causaal 
verband tussen het alcoholperceritage en de relatieve 
kans op een ongeluk en (2) De afschrikwekkende 
werking van het handhaven van de maatregel. De 
curve die de gemiddelde kans op een ongeluk weer-
geeft, liet zien dat een laag tot middelmatig alcohol-
percentage relatief minder risico gaf in plaatsen waar 
het rijden in zodanige staat niet abnormaal was. De 
hypothese dat alcohol een grotere rol speelt bij de 
ernstige ongelukken werd bevestigd; er was echter 
een aanwijzing dat deze relatie alleen bestond bij 
een zeer hoog alcoholpercentage (boven de 0,10°, 
of 0,15%). Tenslotte worden de gevolgtrekkingen 
hieruit voor liet onderzoek, de wetgeving en de uit-
voering besproken. 

15 
Peck, R.C., R.S. McBride en R.S. Coppin. The 
distribution and prediction of driver accident 
frequences. 
Accident, analysis and prevention, 2e jrg., nr. 4, 
maart 1971, blz. 243-299 (U.S.A.). 

Het verplicht stellen van een rijbewijs is een belang-
rijk maatschappelijk controle-instrument, maar wat 
het effect hiervan en van de gehele verkeerswet-
geving is op het voorkomen van verkeersongevallen 
valt moeilijk te schatten. Het doel van de hier be-
schreven studie is bij te dragen aan de empirische 
kennis m.b.t. de kans op een ongeluk en deze kennis 
te relateren aan het rijbewijzen beleid in Californië. 
In het onderzoek zijn de begrippen 'ongeluk-geneigd- 
heid' en 'ongeluk-betrokkenheid' nauwkeurig uit 
elkaar gehouden. De 'ongeluk-geneigdheid' is veel 
meer een persoonsgebonden begrip. Voor het onder-
zoek is een steekproef van 2 procent van de rijbewijs-
bezitters op verschillende aspecten bestudeerd. De 
conclusies die aan deze studie kunnen worden ver-
bonden zijn onder te verdelen in: 1) De stabiliteit 
van de aangegeven ongelukken en overtredingen; 
2) De relatie tussen het aantal ongelukken en over- 
tredingen en kenmerken als leeftijd, geslacht en bur- 
gerlijke staat; 3 en 4) De relatie tussen liet aantal 
ongelukken, overtredingen en liet gewelddadige type 
weggebruikers; Het aantal ongelukken dat kan 
worden voorspeld uit de gegevens van de vragenlijst. 
Een van de opvallende resultaten is, dat blijkt dat de 
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snelheid van het rijden voor de vrouw wel en voor de 
man niet in direct verband met de kans op een onge-
luk staat. Deze snelheidsmaat kan misschien eerder 
worden gezien als een algemene verantwoordelijk-
heidsmaat dan als een directe maat van de kans op 
ongelukken. Een van de slotconclusies van de schrij-
vers is dat er meer moet worden gedaan aan goedkope 
rijvaardigheidsscholing die gericht moet zijn op de 
gehele autorijdende bevolking. 

16 
Zylman, R. A critical evaluation of the literature on 
'alcohol involvement' in high way deaths. 
Accident analysis and prevention, 6e jrg., nr. 2, 
oktober 1974, blz. 163-204. 

Sinds de 1-lighway safety act' van 1966 zijn vele 
honderden miljoenen dollars uitgegeven aan voorlich-. 
ting ter vermindering van het aantal verkeersdoden 
door alcoholgebruik. Vrijwel steeds wordt gesteld dat 
de helft van het aantal verkeersdoden te wijten is aan 
alcoholgebruik. In feite is dit cijfer echter onbekend 
en kan slechts geschat worden. Op basis van een uit-
voerige literatuurstudie toont de auteur aan dat: 
a) Veel uitspraken gedaan bij voorlichtingscampagnes 
onzuiver en verwarrend zijn. Men spreekt van 'veroor-
zaakt door alcohol', 'verbandhoudend met alcohol' 
en 'alcohol was in liet spel'; b) Onderzoeksgegevens 
betrekking hebbend op een deelprobleem gebruikt 
worden ter verklaring van het probleem in zijn totali-
teit; c) Veel beleidsbeslissingen genomen worden op 
basis van onvolledige en vertekende informatie; en dat 
d) Onderzoeksresultaten worden verdraaid of ge ,: 
negeerd. 



3.1. Propaganda, training 
en opleiding 

3.1.1. Propaganda 

17 
Propaganda en alternatieve maatregelen 
ter bevordering van de verkeersveiligheid* 

door D.J. Griep 

Het algemene probleem van de verkeers-
veiligheidspropaganda 
Het eerste probleem bij verkeersveiligheids-
campagnes, gericht op 'veilig' of 'correct' ge-
drag, is dat zij de weggebruiker op een negatieve 
wijze benaderen. Hij wordt gewezen op de 
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van zijn rijgedrag, ook al heeft hij zeer weinig 
of geen ongevallen veroorzaakt. De kans per 
afgelegde kilometer om betrokken te raken bij 
een ongeval is erg klein, hetgeen afbreuk doet 
aan de geloofwaardigheid van de propaganda. 
Bovendien hebben de meeste automobilisten 
een hoge dunk van hun rijvaardigheid en wan-
neer zij een ongeval hebben, schrijven zij dit 
eerder toe aan de domheid van andere wegge-
bruikers dan aan eigen verkeerd weggedrag. 
Derhalve zal men gunstig oordelen over ver-
keersveiligheidspropaganda, maar dan voor alle 
andere weggebruikers. 
Het tweede probleem is dat de meeste propa-
ganda er op gericht is attitudes te veranderen. 
Attitude en gedrag zijn echter niet hetzelfde: 
iemand kan het geheel eens zijn met de onge-
wenstheid van bepaald gedrag en toch dat 
gedrag aan de dag leggen. 
We zullen nu de resultaten van empirisch 
onderzoek op het gebied van verkeerspropa-
ganda bekijken. 

* Dit is een verkorte weergave van: Propaganda and 
alternatc countermeasures for road safety. 
In: Directions in safety, uitgegeven door T.S. Ferry 
en D.A. Weaver, Springfield, 1976, blz. 72-84. 



Het effect van verkeersveiligheidspropaganda 
De propaganda om rijgedrag te beinvloeden kan 
geschieden via de massamedia of kan meer 
individueel gericht zijn, via een brief of groeps-
gesprek. Het thema kan algemeen zijn ('rij 
voorzichtig') of specifiek ('geen alcohol bij 
snelverkeer'). Verder kan het gericht zijn op de 
zorg voor auto, weg en bestuurder. 

Benadering via de massamedia met algemeen 
thema 
Op 1 december 1955 startte in de U.S.A. een 
veiligheidscampagne, waarin de weggebruikers 
werden gewezen op de morele en sociale plicht, 
veilig auto te rijden. Een maand lang was voor 
deze 'veiligheidsdag' een uitgebreide reclame-
campagne gevoerd via radio, t.v., posters, 
stickers enz. Het resultaat was teleurstellend. 
Op de Veiligheidsdag zelf was er één dode meer 
in het verkeer dan op dezelfde datum een jaar 

50 eerder, terwijl er gedurende de reclamecampag-
ne in november en december 10% â 12% meer 
doden vielen dan in dezelfde maanden van het 
jaar daarvoor. 
De moeilijkheid was dat de automobilist in 
onzekerheid bleef, de boodschap appelleerde 
alleen aan motivatie en gaf geen informatie 
over wat veilig gedrag inhoudt. 

Benadering via massamedia met een specifiek 
thema (alcohol) 
De resultaten van dit soort campagne waren 
niet veel beter. Een voorbeeld is de 'alcohol en 
snelverkeer'-campagne in Engeland gedurende 
kerstmis 1964: er bleek geen terugloop in van 
het aantal (alcohol-)verkeersongevallen, on-
danks het feit dat allerlei afschrikwekkende 
voorbeelden gegeven werden. Waarschijnlijk 
is het zo dat automobilisten die onder invloed 
van alcohol een ernstig ongeval veroorzaakt 
hebben hierdoor voldoende afgeschrikt worden 
om weer dronken te gaan rijden, terwijl mensen 
die af en toe niet nuchter rijden en geen onge-
val hebben gehad, de kans daartoe zeer gering 
schatten. In beide gevallen heeft propaganda 
geen effect. 
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Emotionele, humoristische en 'realistische' 
benaderingen 
Emotionele technieken gericht op afschrikking 
hebben weinig positief effect — er is wel ge-
pleit om juist de plezierige kanten van auto-
rijden te benadrukken. Wordt echter vervolgens 
gewezen op de onverenigbaarheid van rijden 
en drinken, gevolgd door het advies zich van 
een van beiden te onthouden, dan weet de 
automobilist nog niet welk voordeel hij daar-
van heeft. In de humoristische slogan 'Glaasje 
op, laat je rijden' wordt het genoegen van een 
borrel verbonden met een plezierig alternatief 
voor zelf rijden. Of dit laatste aantrekkelijk is, 
hangt af van beschikbare mogelijkheden zoals 
openbaar vervoer 's nachts. 
De 'realistische' benadering wijst op de moge-
lijkheid van straf: boete, gevangenisstraf etc. 
Gebleken is dat gematigde straffen niet min-
der effect hebben dan zware. We weten niet 
of men de kans betrapt te worden, groot acht. 

Individuele benadering 
Met name in de U.S.A. tracht men automobilis-
ten die veel ongevallen of overtredingen op hun 
naam hebben staan, te verbeteren door speciale 
verbeteringsprogramma's met o.a. groepsdiscus-
sies. Onderzoek wees uit dat men hierdoor 
minder verkeersovertredingen beging, maar dat 
het aantal ongevallen gelijk bleef. Dit effect is 
waarschijnlijk te verklaren doordat de auto-
mobilist na de cursus meer neigt tot sociaal 
wenselijk gedrag (minder de aandacht van de 
politie trekken), maar dit reduceert niet het 
veroorzaken van ongevallen. 
Inhouding van het rijbewijs heeft weinig effect 
op het aantal ongevallen, aangezien de meeste 
ongevallen 'eerste' ongevallen zijn en het aan-
tal mensen dat bij herhaling ongevallen veroor-
zaakt, klein is. Naarmate men langere rijperio-
den onderzoekt, vindt men weliswaar meer 
ongevallen, echter naarmate men meer rij-
ervaring heeft — en dit neemt toe met de 
jaren — neemt de kans op ongevallen af. 

Attitude en kans op ongevallen 
Tot nu toe is het niet mogelijk gebleken een 
duidelijke relatie tussen propaganda en ver-
keersveiligheid aan te tonen — mogelijk ligt 



dit aan de kwaliteit van de reclamecampagnes, 
dat is niet bekend. Wel is na te gaan het ver-
band tussen bestaande attitudes en de kans op 
ongevallen, teneinde erachter te komen of 
propaganda, gericht op attitudeverandering, 
zinvol is. 
Uit onderzoek is niet gebleken dat attitudes 
relevant zijn voor het al of niet plaats vinden 
van ongevallen, eerder lijkt het zo dat attitu-
des het gevolg zijn van het al of niet bij onge-
vallen betrokken zijn. 
Het probleem van de verkeersveiligheid blijft 
grotendeels bestaan, ook al zouden de echte 
ongevalsvatbare personen aan het wegverkeer 
onttrokken worden; de meeste verkeersonge-
vallen zijn ten slotte 'eerste' ongevallen. 
Een speciaal probleem bij het voorspellen van 
ongevallen op de basis van overtredingen is 
dat bij ongevallen meestal een tenlastelegging 
volgt. De overtredingen die door de politie 
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waar en tijden wanneer veel ongevallen plaats-
vinden, derhalve is de voorspeller (overtredin-
gen) impliciet geselecteerd op de criterium-
variabele (ongevallen), zodat een geflatteerde 
correlatie het gevolg zal zijn. 
Onderzoekingen die ongevallen trachten te 
voorspellen op grond van 'antisociaal' gedrag 
of risiconemend gedrag hebben niet tot duide-
lijke uitkomsten geleid. Men kan aannemen 
dat voor zowel de gepredisponeerdheid voor 
ongevallen als voor rijgedrag en voor attitudes 
geldt, dat de invloed van de omstandigheden 
waaronder gereden wordt groter is dan de 
individuele verschillen tussen automobilisten. 

18 
Haskins, J.B. Effects of safety communication 
campaigns: a review of the research evidence. 
Jou mal of safety research, le jrg., nr. 2, juni 1969, 
blz. 58-66 (U.S.A.). 

In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd 
van een uitvoerige literatuurstudie naar de effecten 
van berichten in de massamedia op dronken rijders 
en verkeersveiligheid in het algemeen. Het blijkt dat 
er betrekkelijk weinig onderzoek verricht is naar de 
effecten van talrijke campagnes en dat de opzet en 
uitvoering van het wel verricht onderzoek gebrekkig 
is. De resultaten zijn dan ook niet betrouwbaar. 
Meestal maakt men geen gebruik van controle-groepen. 
Verder bleek dat zeer veel campagnes gebruik maken 



van negatieve en bang makende informatie, terwijl 
er veel aanwijzingen zijn dat een dergelijke benadering 
of geen, of een negatief effect heeft. Het meest effec-
tief zijn waarschijnlijk die campagnes waarbij syste-
matisch gebruik gemaakt wordt van de bestaande 
kennis over communicatie en waarbij de voorberei-
ding en uitvoering van de campagne begeleid wordt 
door onderzoek. 

19 
Mackie, A.M. en S. Valentine. The comparative 
merits of particular motivating appeals. 
Transport and road research laboratory. Depart-
ment of the environment, Crowthorne, Berkshire, 
1973, 7 blz. (G.B.). 

Bij campagnes ter bevordering van de verkeersveilig-
heid kan men naast het geven van feitelijke informa-
de, zes verschillende benaderingswijzen onderschei-
den. Het accent ligt daarbij op 1) angst; 2) humor; 
3) satire; 4) een beroemde persoonlijkheid; 5) auto-
riteit; en 6) het gevoel van verantwoordelijkheid 
voor een gezin. De resultaten van onderzoek naar 
de effecten van campagnes waarbij de nadruk op 
angst ligt zijn weinig consistent. In de hier beschre- 

53 	ven onderzoeken wordt het effect vergeleken met 
dat van campagnes zonder nadruk op angst. Nadat, 
door diverse foto's voor te leggen aan proefper-
sonen, was vastgesteld hoe angstaanjagend deze 
foto's werden gevonden, werd een experiment 
uitgevoerd teneinde de invloed van deze foto's op 
het gebruik van veiligheidsgordels vast te stellen. 
Alle foto's opgenomen in folders hadden enig 
effect. Het meeste effect had de folder met een 
foto met een betrekkelijk lage angstscore. De ver-
schillen tussen de folders waren echter niet signifi-
cant. In een tweede onderzoek werden twee 
campagnes vergeleken: één met en één zonder na-
druk op angst. Beide campagnes bleken even effec-
tief. De voorlopige resultaten van een derde onder-
zoek laten zien (hit het geven van feitelijke informa-
tie het meest effectief is. 

20 
Wilde, G.J.S. Wirkung und Nutzen von Verkehrs-
sicherheitskampagnen. Ergebnisse und Fonderun-
gen — ein Oberblick. 
Zeitschrift dir Verkehrssicherheit, 20e jrg., nr. 4, 
1974, blz. 227-238 (B.R.D.). 

Het gebruik van massamedia bij pogingen de ver-
keersveiligheid te vergroten, staat sterk ter discussie 
omdat de verwachte effecten niet altijd optreden. 
Wanneer we campagnes analyseren die wel succes 
hadden, blijkt dat een aantal voorwaarden was 
vervuld: men beschikte over een aanvaardbare 
theorie m.b.t. de oorzaken van verkeersongevallen, 
hantering van ondubbelzinnige criteria die van te 
voren vaststonden, een consequente uitvoering van 
afzonderlijke maatregelen en een goede keuze van 



het te beïnvloeden gedrag. De literatuur met betrek-
king tot verkeersveiligheid laat zien dat de 'risico-
compensatie' theorie een goede voorspellende 
waarde heeft. Deze theorie stelt dat de geneigdheid 
van een individu om risico te nemen, constant is. 
Wanneer het risico in een bepaalde situatie laag 
wordt getaxeerd, zal de persoon riskanter gedrag 
vertonen. Alleen wanneer we erin slagen de risico-
bereidheid af te laten nemen, kan het aantal 
ongelukken verminderd worden. 

3.1.2. Training en opleiding 

21 
Kan rijgedrag beïnvloed worden? * 

door F.L. McGuire en R.C. Kersh 

Er zijn verschillende onderzoeken verricht 
naar de vraag of en hoe gewenste gedrags-
veranderingen bij automobilisten bewerk- 

54 	stelligd kunnen worden. In dit artikel bepalen 
we ons tot onderzoeken aangaande actief 
rijdende automobilisten, die in aanraking zijn 
gekomen met de verkeerspolitie of met gerech-
telijke instanties. 
Een van de eerste onderzoeken (Campbell. 
1959) onderzocht de invloed van het sturen 
van 'adviesbrieven' naar automobilisten die 
op een puntenlijst van overtredingen vrij hoog 
gescoord hadden. In de brief werd gewezen op 
het feit dat de automobilist een hoog punten-
tal bereikt had, werd gevraagd om zijn mede-
werking, en werd de werking van het punten-
systeem nogmaals uiteengezet. In een follow-
up onderzoek vond Campbell dat gedurende de 
twintig tot tweeëntwintig maanden, volgend 
op het sturen van de brief, 12 procent van de 
groep die geen brief had toegestuurd gekregen, 
verkeersovertredingen had begaan, terwijl dit 
percentage voor de 'brief-groep' 19 bedroeg. 
Daarnaast vond hij dat de gemiddelde tijd 
tussen het ontvangen van de brief en het be-
gaan van de overtreding tien maanden bedroeg, 
terwijl dit voor de 'niet-brief-groep' op 8,7 

*Dit is een verkorte weergave van: Can driver 
behavior be modified? In: An evaluation of 
driver education. London, University of California 
press, 1971, blz. 71-77. 



maanden lag. Hoewel de verschillen klein zijn, 
is de techniek eenvoudig en niet duur en, als 
ze geëxtrapoleerd wordt naar de totale auto-
mobilistenpopulatie, dan kan de potentiële 
winst zeer aanzienlijk zijn. Het blijft echter op-
passen met het soort brieven dat verstuurd 
wordt. Voorlopige onderzoeksresultaten sugge-
reren nl. dat sommige brieven de frequentie 
van overtredingen en ongevallen verhogen bij 
bepaalde typen automobilisten. 
Daarnaast geldt nog dat, voorzover er een 
correlatie bestaat tussen verkeersovertredin-
gen en ongelukken op de weg, deze erg klein 
is en alleen opgaat voor een klein aantal 
chronische overtreders. Het blijft dus de 
vraag of, als door het sturen van de brieven 
het percentage overtredingen daalt, ook het 
percentage ongelukken daalt. 
Allerlei gerechten in Amerika hebben ver-
keersovertreders veroordeeld tot deelname 

55 	aan een cursus verbetering rijvaardigheid, 
meestal samengaand met een boete of een 
ander soort straf. Twee onderzoeken naar 
deze techniek verdienen nadere aandacht: 
het ene omdat deze een fundamentele metho-
dologische fout illustreert en het andere om-
dat dit een redelijke evaluatie van gerechtelijke 
procedures geeft. 
In het eerste geval waren 500 automobilisten 
naar een twaalf uur durende rijvaardigheids-
cursus gestuurd. De ongevalscijfers en het — 
aantal overtredingen van de deelnemers voor 
en na de cursus werden vergeleken. Er was 
geen controlegroep. Het bleek dat de groep 
na de cursus 27 procent minder overtredin-
gen en 40 procent minder ongelukken opliep. 
Ongevals- en overtredingscijfers zijn echter 
weinig betrouwbaar. Dit betekent dat voor 
iedere groep automobilisten met wat voor 
type lijst van overtredingen en ongelukken 
dan ook, het zeer onwaarschijnlijk is, dat ze 
een volgende periode een soortgelijke lijst 
zullen hebben. Daarom zal iedere groep 
automobilisten die ongelukken of overtre-
dingen begaat, als groep, gedurende een vol-
gende periode een afname laten zien, onge-
acht of ze een speciale behandeling hiertoe 
hebben ondergaan. De vraag is dus niet of 
een bepaalde groep een afname laat zien in 



het aantal ongelukken en overtredingen, 
maar of de verwachte afname groter is dan 
van een geëigende controlegroep. 
In een ander onderzoek, verricht door Owens, 
werden vier groepen van 100 overtreders ge-
formeerd, die voor het gerecht waren-ver-
schenen en die drie of meer overtredingen in 
een jaar hadden begaan. De bejegening van 
groep I bestond uit een twaalf uur durende 
rijvaardigheidscursus en een boete; die van 
groep II hield in een jaar voorwaardelijk, de 
cursus en een boete; die van groep III bestond 
uit een jaar voorwaardelijk plus boete; en 
groep IV kreeg alleen een boete. 
Na een jaar bleek dat de cursus-plus-boete 
groep en de voorwaardelijk-plus-boete groep 
elk 35 procent minder veroordelingen voor 
verkeersovertredingen had dan de alleen-boete 
groep. Groei) II had 20 procent minder ver-
oordelingen dan de alleen-boete groep. Na 

56 twee jaar echter was het ogenschijnlijke effect 
van de een jaar-voorwaardelijk verdwenen, 
aangezien alleen de cursus-plus-boete groep 
betere cijfers had dan de alleen-boete groep: 
18 procent minder ongevallen en 37 procent 
minder overtredingen. De resultaten wijzen 
toch op de houdbaarheid van de stelling dat 
een juiste hantering van de gerechtelijke pro-
cedure belangrijke veranderingen in het rij-
gedrag kan bewerkstelligen. 
Een andere benadering van het probleem van 
onachtzame automobilisten is die van de 
directe confrontatie, in de vorm van `face-to-
face' interviews, groepsbijeenkomsten of 
dergelijke. Belangrijkste verschil met de rij-
vaardigheidscursus is dat deze bijeenkomsten 
therapeutisch georiënteerd zijn, waarbij in 
enigerlei mate geprobeerd wordt de automobi-
list inzicht in zijn eigen rijgedrag te laten 
krijgen. De techniek is niet-directief en de 
nadruk ligt op zelf-acceptatie en het motive-
ren van gedragsverandering. Het belangrijkste 
onderzoek op dit terrein werd in Oregon 
gedaan (Kaestner en Syring, 1967). Een vijfen-
dertig minuten durend interview werd ontwor-
pen, gericht op de gebrekkige zelf-perceptie, 
onvoldoende kennis van de verkeerswetgeving 
van de geïnterviewden en attitudes die leiden 
tot gebrekkig rijgedrag. Automobilisten die 



recentelijk een overtreding hadden begaan 
werden vervolgens willekeurig over interview-
en controlegroepen verdeeld. Er werden onge-
veer 2600 mensen geihterviewd. Na een jaar 
bleek dat 42 procent van de interview-groep 
dat jaar zonder noemenswaardige ongelukken 
of overtredingen had gereden, terwijl slechts 
28 procent van de controlegroep dit had 
gedaan. Dit effect bleek na een jaar verdwe-
nen te zijn. Een soortgelijk iets, groeps-
(psycho-) therapie, heeft geen positieve resul-
taten opgeleverd. 
Coppin e.a. heeft twee onderzoeken gedaan 
naar effecten van face-to-face contacten en 
groepsbijeenkomsten, als middel om het 
aantal overtredingen en ongelukken te ver-
minderen. 
Bij het eerste onderzoek werd een grote steek-
proef van verkeersovertreders uitgenodigd om 
een bijeenkomst, onder leiding, van ongeveer 
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zo ontspannen mogelijk gehouden. Na een 
jaar bleek dat er, qua ongeval-cijfers, geen 
verschil bestond tussen de uitgenodigde en 
verschenen groep, de groep die geen gehoor 
had gegeven aan de uitnodiging, en de con-
trolegroep. Er was slechts een klein verschil 
in het aantal veroordelingen. 
Het tweede onderzoek behelsde een interview 
per individu met een van de leiders. Na twee 
jaar bleek er geen significant verschil te be-
staan tussen de interview-groep en de controle-
groep. De eerste groep had echter, gedurende 
het eerste jaar, aanmerkelijk minder dagvaar-
dingen ontvangen. Daar stond echter tegen-
over, dat ook de 'uitgenodigd-maar-niet-ver-
schenen' groep eveneens aanmerkelijk minder 
dagvaardingen dan de controlegroep had ont-
vangen. Dus ook deze face-to-face methode 
leverde geen resultaat op. 
Ondanks het feit echter dat de hier besproken 
onderzoeken niet allemaal overeenstemmen, 
geven ze toch een weinig hoop, dat rijgedrag 
beïnvloed kan worden, in de zin van minder 
ongelukken en overtredingen. Er moet echter 
op gewezen wordén dat de verschillende be-
naderingswijzen die door de onderzoeken 
naar voren worden gebracht, nog nauwelijks 
onderzocht zijn. Er dient eerst nog additio- 



neel en meer geavanceerd onderzoek plaats 
te vinden, alvorens rh-eri de conclusies uit de 
bestaande onderzoeken verwerpt of accepteert. 
Het is duidelijk dat zulke benaderingswijzen 
mogelijkerwijs zeer goed geschikte en effectieve 
manieren produceren om de individuele auto-
mobilist te bereiken. Belangrijker is echter dat 
deze onderzoeken laten zien dat wetenschappe-
lijke technieken voor de ontwikkeling en evalua-
tie van zulke methoden beschikbaar zijn. 

22 
Naar een dynamisch evaluatiesysteem van 
programma's ter verbetering van het 
rijgedrag* 

door R.C. Peck 

Iedere staat in de Verenigde Staten heeft wel 
een programma ter verbetering van het rijgedrag 

58 van bestuurders die een potentieel gevaar opleve-
ren voor de verkeersveiligheid. Vrijwel steeds 
wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen 
hardnekkige lichte verkeersovertreders, ernstige 
verkeersovertreders en lichamelijk en/of geeste-
lijk gehandicapte bestuurders. De programma's 
die zich richten op de eerstgenoemde categorie 
vertonen de grootste variatie. Een betrekkelijk 
ingewikkeld programma is dat van de verkeers-
politie in Californië. 
Dit programma bestaat uit een reeks opeenvol-
gende maatregelen. De eerste stap is een waar-
schuwingsbrief. Blijft men toch nog verkeersover-
tredingen begaan, dan dient men een educatieve 
groepsbijeenkomst bij te wonen. Daarna volgt 
een individuele hoorzitting, waar een of andere 
beperkende maatregel wordt opgelegd; meestal 
een proeftijd van een jaar. Bestuurders die ook 
daarna nog verkeersovertredingen begaan dienen 
nogmaals te verschijnen op een hoorzitting, 
welke kan leiden tot het intrekken van het 
rijbewijs. 
In Californië wordt iemand als hardnekkige 
lichte verkeersovertreder beschouwd als hij 
vier strafpunten krijgt in één jaar, zes in twee 

* Dit is een verkorte weergave van: Toward a dynamic 
system of driver improvement program evaluation. 
In: Human factors, 18e jrg., nr. 5, 1976, blz. 493-506. 



jaar, of acht in drie jaar. Ieder verkeersongeval 
waarbij de bestuurder verantwoordelijkheid 
draagt levert één punt op, evenals iedere ver-
oordeling voor een lichte verkeersovertreding. 
Veroordelingen voor ernstige verkeersovertredin-
gen leveren twee strafpunten op. 
Voordat een beschrijving wordt gegeven van een 
evaluatiesysteem om de effectiviteit van dit 
programma te meten, volgt eerst een overzicht 
van de onderzoeksliteratuur ten aanzien van 
maatregelen ter verbetering van het rijgedrag. 

Een eerste vraag die men zich kan stellen is, of 
regelmatige verkeersovertreders wel een juiste 
doelgroep vormen voor programma's ter ver-
betering van het rijgedrag. Deze vraag dient 
bevestigend beantwoord te worden, omdat ver-
keersovertreders, als groep, significant meer be-
trokken zijn bij verkeersongevallen, dan niet-
overtreders. 

59 	Een tweede belangrijke vraag is, of maatregelen 
ter verbetering van het rijgedrag van verkeers-
overtreders effectief zijn. 
Uit de onderzoeksliteratuur blijkt dat waar-
schuwingsbrieven, groepsbijeenkomsten en 
individuele hoorzittingen alle het aantal latere 
verkeersovertredingen van hardnekkige verkeers-
overtreders verminderen. Het effect van deze 
maatregelen blijkt in het algemeen echter na 
zes maanden tot een jaar weer uitgewerkt te 
zijn. 
Veel minder duidelijk is het effect van program-
ma's ter verbetering van het rijgedrag op het aan-
tal latere verkeersongevallen. Slechts zeer weinig 
studies tonen een significante daling aan in het 
aantal verkeersongevallen tengevolge van een 
maatregel. In die gevallen waar wel een daling 
optreedt als gevolg van waarschuwingsbrieven, 
educatieve groepsbijeenkomsten of individuele 
hoorzittingen, blijkt dit effect na verloop van 
tijd weer sterk te verminderen. 

Volgens de schrijver zijn er een aantal redenen 
waarom het zo moeilijk is om een afname in het 
aantal ongevallen ten gevolge van een program-
ma ter verbetering van het rijgedrag aan te tonen. 
In de eerste plaats hebben bestuurders maar een 
beperkte invloed op het al dan niet betrokken 
zijn bij verkeersongevallen. Dit betekent dat 



zelfs indien een programma 100% effectief zou 
zijn in het verbeteren van het rijgedrag, de ge-
volgen hiervan voor het aantal verkeersongeval-
len niet zo groot zullen zijn. Rijgedrag en fre-
quentie van betrokkenheid bij verkeersongeval- 
len hangen niet sterk met elkaar samen. 
In de tweede plaats wordt het nemen van 
risico's en het slordig rijden vaak in de hand 
gewerkt door het niet voorkomen van verkeers-
ongevallen en kan het verschillende sociaal-
psychologische beloningen opleveren. Anders 
gezegd, positieve veranderingen in de houding ten 
aanzien van het nemen van risico's en in de rij-
vaardigheid die het gevolg zijn van een maat-
regel, zullen veelal verdwijnen omdat de be-
stuurder al snel ervaart dat het nemen van 
risico's maar zelden tot ongelukken leidt. 
Als gevolg van de ongevoeligheid van het aantal 
verkeersongevallen voor programma's ter ver-
betering van het rijgedrag, stellen sommige 

60 	onderzoekers voor, andere criteria te hanteren 
om het effect van die programma's te bepalen. 
In dit opzicht wordt nogal eens gebruik gemaakt 
van houdingsveranderingen. Echter, zolang nog 
niet is vastgesteld dat een verandering van een 
onveilige in een veilige houding ook werkelijk 
leidt tot minder verkeersongevallen, biedt deze 
benadering weinig uitkomst. Een ander crite-
rium om het effect te bepalen van maatregelen 
ter verbetering van het rijgedrag is het aantal 
veroordelingen voor verkeersovertredingen. 
Onderzoek heeft echter aangetoond dat het 
begaan van verkeersovertredingen niet samen 
behoeft te gaan met het betrokken raken bij 
verkeersongevallen. 
De schrijver trekt dan ook de conclusie dat 
vastgehouden moet worden aan liet aantal ver-
keersongelukken als criterium ter bepaling van 
het effect van programma's tel verbetering van 
het rijgedrag. Dit ondanks de betrekkelijke 
ongevoeligheid van de frequentie van verkeers- 
ongevallen voor dergelijke programma's. 
Alleen door fundamentele principes te hanteren 
bij het opstellen van een onderzoeksopzet en 
door de fouten van vele vroegere studies te ver-
mijden kan een evaluatie-systeem ontwikkeld 
worden dat ons in staat stelt om met zekerheid 
te bepalen in welke mate en onder welke om-
standigheden een bepaald programma tot ver- 



mindering van het aantal verkeersongevallen 
leidt. 
Een dergelijk evaluatie-systeem wordt op het 
ogenblik in Californië ontwikkeld. Dit systeem 
is te omschrijven als dynamisch, omdat het via 
de computer een voortdurende stroom van effec-
tiviteitsrapporten kan leveren met betrekking 
tot lopende programma's en programmaverande-
ringen. Het evaluatie-systeem is direct gekoppeld 
aan het computerbestand van automobilisten 
van de verkeerspolitie. Op basis van de laatste 
cijfers van het kenteken bepaalt de computer 
willekeurig wie in het evaluatie-systeem wordt 
opgenomen; wie daarvan, indien het rijgedrag 
daartoe aanleiding geeft, onderworpen wordt 
aan het programma ter verbetering van het 
rijgedrag en wie niet. Degenen die niet aan het 
programma worden onderworpen, vormen de 
controlegroep bij het bepalen van het effect van 
dat programma. Steeds opnieuw worden bestuur- 

61 	ders aan het evaluatie-systeem toegewezen, het- 
geen leidt tot een groot aantal replicaties van 
hetzelfde evaluatie-experiment. Verwacht wordt 
dat na één jaar 18.000 bestuurders zullen zijn 
toegewezen aan het programma ter verbetering 
van het rijgedrag en eveneens 18.000 bestuur-
ders aan de controle-groep. Gegevens over het 
rijgedrag worden direct via de computer ver-
werkt en per kwartaal worden verschillende 
statistische gegevens en effect-metingen berekend. 
Het grote aantal replicaties en proefpersonen 
binnen het evaluatie-systeem zijn een vereiste 
vanwege de betrekkelijke ongevoeligheid van 
verkeersongevalscriteria en de behoefte om 
kleine effecten van programma's vast te kunnen 
stellen. • 
Een laatste aspect waarin het evaluatie-systeem 
afwijkt van vele andere pogingen ter evaluering 
van programma's ter verbetering van het rijge-
drag, betreft de vraag wat er gedaan moet wor-
den met bestuurders die zich niet wensen te 
onderwerpen aan een programma(-onderdeel). 
Deze vraag is in zoverre belangrijk dat het aantal 
van deze bestuurders soms hoog kan oplopen. 
Indien alleen wordt uitgegaan van degenen die 
wel meedoen aan het programma, ontstaat een 
zichzelf selecterende steekproef, hetgeen 
methodologisch onverantwoord is. Daarom 
worden in dit evaluatie-systeem allen die door 
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de computer toegewezen worden aan de expe- 
rimentele groep (zowel zij die zich wel als zij 
die zich niet aan het programma onderwerpen) 
vergeleken met de controle-groep. Op deze 
wijze kan tevens het totale effect van een be-
paald programma worden vastgesteld. 

23 
Conley, J.A. en R. Smiley. Driver licensing tests as a 
prediction of subsequent violations. 
Human factors, 18e jrg., nr. 6, december 1976, blz. 
565-573 (U.S.A.). 

In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre de 
scores, behaald bij een schriftelijk examen waarbij de 
kennis van verkeersregels wordt vastgesteld, samen-
hangen met liet aantal verkeersovertredingen en onge- 
lukken daarna. Bij ruim 22 duizend automobilisten 
werd nagegaan bij hoeveel overtredingen en ongelukken 
zij betrokken waren in de periode maart 1969 tot mei 
1973. Het bleek dat 5.838 personen één of meer ver-
keersovertredingen hadden begaan. Ruim 1000 perso-
nen waren betrokken geweest bij een ongeluk. De aard 
van de overtredingen werd gerelateerd aan de fouten 
die deze personen hadden gemaakt op een schriftelijke 
test, afgenomen bij het behalen van het rijbewijs. 
Slechts enkele verbanden bereikten een significant 
niveau. Dit betekent dat het rijgedrag op basis van 
deze test niet is te voorspellen. Ook andere mogelijk 
relevante variabelen, zoals geslacht en aard van de 
rijopleiding, bleken geen voorspellende waarde te 
hebben. 

24 
Edwards, M.L. en N.C. Ellis. An evaluation of the 
Texas Driver Improvement Training Programme. 
Human factors, 18e jrg., nr. 4, augustus 1976, blz. 
327-334 (U.S.A.). 

De Dienst van Openbare Veiligheid van de Amerikaan-
se staat Texas heeft cijfers verzameld waaruit blijkt dat 
bijna 5% (= 350.000) van de automobilisten aansprake-
lijk is voor liet merendeel van de verkeersovertredingen 
en -ongelukken die per jaar gebeuren. In Tcxas kan op 
drie manieren tegen deze verkeerszondaars worden 
opgetreden: 1) intrekking van rijbewijs voor een be-
paalde periode 2) intrekking voor onbepaalde tijd en 
3) plaatsing op een cursus voor herscholing en herop- 
voeding van automobilisten. In de meeste gevallen 
wordt een voorwaardelijk vonnis uitgesproken als 
wordt ingestemd met plaatsing op deze cursus. Er is 
een onderzoek uitgevoerd om de nodige gegevens te 
krijgen voor de selectie van die overtreders die het 
meest met een plaatsing op de cursus zouden zijn ge- 
baat. Voorts werd onderzocht of de opleiding er in 
slaagt de deelnemers betere opvattingen over deel-
neming in het verkeer en een betere kennis van de 
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verkeersregels bij te brengen en hun rijstijl te verbete-
ren. Het onderzoek betrof de cursisten die in 1972 de 
cursus bezochten. Door toetsing aan de onderzoeks-
criteria werden slechts 1631 van de aanvankelijke 
2350 in liet onderzoek betrokken. De controlegroep 
bestond uit 1661 automobilisten die voor cie cursus 
in aanmerking kwamen maar er wegens plaatsgebrek 
niet aan konden deelnemen. Ze werden willekeurig 
uit de registers van de Dienst van Openbare Veilig-
heid gekozen. Voor een analyse van hun gedrag in liet 
verkeer werden over twee perioden gegevens verzameld: 
het jaar voorafgaande aan deelname aan de cursus en 
het jaar na afloop van de cursus. Gedurende de cursus 
werden de cursisten aan twee schriftelijke testen 
onderworpen: 1) De Siebrecht Attitude Scale (SAS) 
waarmede de opvattingen over veilig rijden werden 
gemeten en 2) De National Test in Driver Education 
(NTDE), een multiple choice goed/fout instrument 
waarmee kennis van de verkeersregels en opvattingen 
werden getoetst. Mannen in de leeftijd van 17 tot 24 
jaar geven een aanzienlijke verbetering te zien in hun 
opvattingen over rijgedrag en hun praktische verkeers-
kennis. Dit laatste geldt ook voor vrouwen in diezelfde 
leeftijdsgroep. Deze twee groepen vormen samen 
bijna 90% van de cursisten. Aangezien bijna 90% van 
de ongelukken veroorzakende verkeersdeelnemers ook 
tot deze leeftijdsgroep behoren, is het duidelijk dat de 
cursus voor het grootste deel van de cursisten nut 
afwerpt voor wat betreft vermindering van verkeers-
overtredingen, wijziging in opvattingen, betere kennis 
van de verkeersregels en een betere rijstijl. Waarschijn-
lijk zouden ook andere leeftijds/geslachtsgroepen een 
sterke verbetering in verkeersgedrag te zien geven als 
er voor hen een ruimere vergelijking zou kunnen 
worden gemaakt tussen liet effect van wel en niet de 
cursus volgen. Het lijkt mogelijk criteria op te stellen 
voor het selecteren van die aspirant-cursisten die het 
meeste profijt van de cursus zullen hebben. Het onder-
zoek heeft bovendien aangetoond dat met enige 
nauwkeurigheid kan worden voorspeld in welke mate 
het aantal ongelukken en verkeersovertredingen zal 
afnemen gedurende het jaar na het volgen van de 
Cursus. 

25 
Epperson, W.V. en R.M. Harano. An evaluation of 
some additional factors influencing the effectiveness 
of warning letters. 
Accident analysis and prevention, 7e jrg., nr. 4, 
december 1975, blz. 239-247 (U.S.A.). 

Personen die regelmatig verkeersregels overtreden, 
lopen doorgaans een aanzienlijk grotere kans betrok-
ken te raken bij een verkeersongeval dan de doorsnee 
weggebruiker. Daarom hebben overheden in de Ver-
enigde Staten bepaalde projecten opgezet om het rij-
gedrag van genoemde overtreders te verbeteren opdat 
de toekomstige hoeveelheid ongevallen en veroordelin-
gen van dergelijke personen verminderd wordt. Deze 



64 

projecten lopen uiteen van individuele gesprekken en 
groepsbijeenkomsten die een opvoedend karakter 
hebben tot beperkende maatregelen zoals voorwaar-
delijke toestemming om te rijden of herroeping van 
de eerder gegeven toestemming. Eén van de meest 
gebruikelijke manieren om de chauffeur te bewegen 
zijn gedrag op de weg te verbeteren, is hem een waar-
schuwingsbrief te zenden. Door middel van deze brief 
wordt de chauffeur gewaarschuwd voor de gevolgen 
van blijvend onacktzaam rijgedrag; de brief wordt hem 
toegezonden voordat hem daadwerkelijk de status 
van onachtzame rijder toegemeten wordt. De doel-
stelling van het beschreven onderzoek was het vast-
stellen van de effectiviteit van het toezenden van een 
informatiefolder en twee soorten waarschuwings-
brieven (namelijk een standaardbrief en een brief die 
op een zeer vertrouwelijke en onbedreigende toon 
gesteld is). De beide brieven en de folder waren erop 
gericht de ongevallen en veroordelingskansen te ver-
minderen. Voorts wilde men bepalen wat de effectivi-
teit was van de brieven die bij wijze van gelukwens 
aan de ongevals- en veroordelingsvrije chauffeurs werd 
toegezonden. Positieve resultaten van deze gelukwen- 
sen werden niet vastgesteld. Het aantal ongevallen nam 
aanzienlijk af wanneer bij de waarschuwingsbrief de 
informatiefolder werd toegevoegd. Daarentegen werd 
het aantal veroordelingen niet beïnvloed door de ene 
of de andere waarschuwingsbrief. 

26 
Goldstein, L.G. Driver education, a review and 
suggested innovations. 
Psychological aspects of driver behaviour, deel 2, 
SWOV, Voorburg, 1971 (N.). 

In Amerika kan een rij-opleiding gegeven worden op 
middelbare scholen en door commerciële autorijscholen. 
Bij de laatste ligt de nadruk op de rijvaardigheid en 
bij de eerste eveneens, maar tevens is daar de doelstel-
ling automobilisten te kweken die zich verantwoorde-
lijk voelen voor de veiligheid op de weg. Momenteel 
wordt de opleiding op 80% van de middelbare scholen 
gegeven, jaarlijks zijn er 2 miljoen leerlingen; ongeveer 
2200 rijscholen leiden per jaar ca. 1.75 miljoen mensen 
van alle leeftijden op. De effectiviteit van de rij-oplei-
ding is wetenschappelijk nog niet vastgesteld; hiertoe 
zouden vergelijkbare groepen met en zonder officiële 
rij-opleiding vergeleken moeten worden. Dit is niet 

-mogelijk gebleken en zal ook niet mogelijk zijn, aange-
zien steeds meer jonge mensen de officiële rij-opleiding 
volgen. Gezien de verkeerssituatie in de U.S.A. wint 
de opinie steeds meer veld dat veilig leren autorijden 
in het schoolprogramma thuishoort. De status van de 
rij-leraren wordt beter. Sommigen hebben een opleiding 
aan een universiteit genoten. Niettemin is er een grote 
variatie in de opleiding van de leraren; ook de inhoud 
en de kwaliteit van de rij-opleidingen op de scholen 
zijn wisselend. Wetenschappelijk onderzoek op dit 
gebied is er nog weinig. Gewezen kan worden op het 
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onderzoek van McKnight (zie excerpt nr. 28). Via 	- 
het gebruik van zgn. simulators tracht men de hoge 
kosten van de rijlessen in het verkeer op te vangen. 
Ervaring is echter nodig voor competent leren rijden 
en de minimum-eis van zes uur rij-ervaring in de op-
leiding is veel te laag. Het is mogelijk via empirisch 
wetenschappelijk onderzoek diagnostische tests t.a.v. 
eigenschappen die met het veroorzaken van ongevallen 
te maken hebben, te ontwikkelen. Deze kunnen bij 
de rij-opleiding gebruikt worden om na te gaan wat 
de sterke en zwakke kanten van de leerling zijn, ten-
einde hem op de juiste wijze te begeleiden om een 
ongevalsvrije weggebruiker te worden. Met succes zijn 
verbeteringsprogramma's uitgevberd (zoals groeps-
discussies e.d.); zij leidden tot een vermindering van 
overtredingen (21 tot 73%) en van ongevallen (15 tot 
69%). Leeftijd, rij-ervaring en sekse zijn belangrijke 
variabelen. De groep van jeugdige (15-24 jaar), on-
ervaren, mannelijke automobilisten heeft een hoog 
ongevalspercentage. Een van de redenen is dat de jonge 
-mannen niet alleen experimenteren met autorijden 
maar ook met alcohol en drugs. Verbeteringsprogram-
ma's zullen op wetenschappelijke wijze door ervaren 
sociale wetenschappers ontwikkeld dienen te worden. 
Gezond verstand is niet voldoende, onderzoek is nodig 
tegen de kosten die door de baten gerechtvaardigd 
worden. 

27 
McGuire, F.L. Psychological and educational methods 
of influencing driver behaviour. 
Psychological aspects of driver behaviour, 2e deel, 
16 blz. (U.S.A.). 

De schrijver bespreekt pogingen die zijn ondernomen 
om ongevallen en verkeersdelicten terug te dringen met 
behulp van cursussen, training, counseling en andere 
'psychologische' methoden. In het algemeen kan gezegd 
worden dat formele programma's zoals lessen, groeps-
therapie en op grote schaal gevoerde veiligheidsacties 
hun effectiviteit nog moeten bewijzen. Daarentegen 
beloven zulke technieken als waarschuwingsbrieven, 
interviews en voorwaardelijke invrijheidstelling na een 
arrestatie wel gunstige resultaten. Gedrag dat ongevallen 
tot gevolg heeft, kán worden gewijzigd, maar de beste 
methoden moeten nog via onderzoek worden gevonden; 
er bestaan waarschijnlijk grote verschillen in de onge-
valsreductie enerzijds en de verhouding tussen kosten 
en doeltreffendheid anderzijds. 

28 
McKnight, A.J. The developtnent of instructional 
objectives for driver education through en analysis of 
the driver's tasks. 
Psychological aspects of driver behaviour, deel 2, SWOV, 
Voorburg, 1971. 

Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van 
opleidingsdoeleinden voor autorijscholen. Hiertoe werd 



een gedetailleerde analyse uitgevoerd van het vervoers-
systeem op de weg: automobilist, voertuig, weg, verkeers-
situatie en omgeving, teneinde situaties te vinden waar de 
automobilist op moet reageren. Meer dan 1000 aspecten 
werden gevonden — deze werden afzonderlijk en in com-
binaties bekeken ten aanzien van bet gedrag van de auto-
mobilist dat ze vereisen; meer dan 1000 gedragselemen-
ten werden gevonden en tot handelingen samengevoegd. 
Dit werd aangevuld met literatuurstudie tot 1700 
specifieke gedragselementen, samengevoegd tot 45 
handelingen. Door 100 verkeersdeskundigen werden 
deze gegevens beoordeeld op belangrijkheid voor de 
verkeersveiligheid en -efficiëntie. Dit leidde tot beschrij-
vingen van de handelingen in termen van de diverse 
gedragselementen, elk voorzien van een belangrijklieids-
score. Vervolgens werd beoordeeld welke van deze 
handelingen een gekwalificeerd automobilist zou moeten 
beheersen: deze zouden als doel voor de opleiding ge-
steld moeten worden. Voorbeeld van een handeling: 
achteruit in file parkeren; voorbeeld van een gedrags-
element: het achteropkomend verkeer een teken geven 
te passeren als de breedte van de weg dit toelaat. Een 
standaardbeoordeling van de rijprestaties is moeilijk vast 
te stellen, want de omstandigheden spelen een belang-
rijke rol. Wel kan beoordeeld worden of de diverse stap- 

66 	pen waaruit de handeling bestaat al of niet gedaan 
worden. Ook waren de rij-instructeurs het erover eens 
dat zij konden beoordelen of, gegeven de omstandig-
heden, bepaalde handelingen goed gedaan worden of 
niet. Men liet hen beoordelen hoe vaak zij zouden toe-
laten dat een rijschoolleerling bepaalde handelingen in-
correct verricht zonder hem ongeschikt voor het rij-
examen te vinden. Hierbij bleek: hoe belangrijker de 
handeling, des te kritischer men was. Een volgende 
vraag is welke kennis en vaardigheid geëist dient te wor-
den van de leerling. De kenniseisen omvatten verkeers-
regels e.d. alsmede de attitude om veilig te rijden (dit 
is: het uitvoeren van de gestelde leerdoelstellingen). De 
vaardigheden omvatten: waarneming, handvaardigheid, 
mentale begaafdheid — deze moeten ontwikkeld worden 
door praktijkervaring. Het rij-examen dient te bestaan 
uit twee praktische delen: bediening van de auto en 
rijden op de weg. De score is het aantal handelingen dat 
correct is uitgevoerd; bij voldoende lengte van de test 
zou het een goede afspiegeling van de capaciteiten van 
de leerling zijn. Met deze lijst werd een proefonderzoek 
gedaan bij een aantal middelbare scholieren. Tevens 
werd voor liet theoretische deel een schriftelijke test 
uitgeprobeerd. De resultaten van de proefpersonen 
werden geëvalueerd tegen liet licht van de belangrijk-
heidsscores die elke handeling had, dus 95% van de 
'zeer belangrijke' handelingen, 85% van de 'tamelijk 
belangrijke' handelingen etc. diende correct uitgevoerd 
te zijn. De achtergrondfilosofie hiervan is dat de normen 
gebaseerd dienen te zijn op de eisen van het wegverkeer 
en niet op de prestaties van een bepaalde proefgroep. 
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29 
Schlesinger, L.E. Human factors in driver training and 
education. 
Human factors in highway traffic safety research. Uit-
gegeven door T.W. Forbes. New York, etc., John Wiley 
Sons, Inc., 1972, blz. 254-287 (U.S.A.). 

Onderzoek naar menselijke factoren teneinde de oplei-
ding van de autorijder te evalueren en te verbeteren 
heeft minder aandacht gekregen dan gerechtvaardigd 
wordt door de belangrijkheid ervan. Van dergelijk 
onderzoek, dat een bijdrage levert aan het verbeteren 
van opleidingsmethoden, mogen goede resultaten ver-
wacht worden. In dit artikel wordt betoogd dat een 
breed en systematisch opgezet onderzoek nodig is inzake 
de algemene vraag hoe autorijden aangeleerd wordt en 
hoe chauffeurs geleerd kan worden om niet alleen auto's 
te besturen maar ook om de belangrijkste problemen 
m.b.t. de veiligheid op de snelwegen te begrijpen. Nadat 
de huidige rij-opleidingen aan de orde zijn gesteld ver-
klaart de schrijver, zich baserend op evaluatie-onder-
zoeken, dat geen duidelijk consistent en objectief bewijs 
voorhanden is om te kunnen beweren dat bepaalde 
soorten rijlessen effectiever zijn dan andere (wanneer 
men dat afmeet aan liet aantal door chauffeurs veroor-
zaakte ongevallen). Dit gegeven wijst erop dat het nood-
zakelijk is een grondiger inzicht te verwerven in de 
vraag hoe het sociaal-technische systeem van de mens 
met zijn voertuig werkt. Er wordt een poging gedaan 
een model van de taken van de chauffeur te ontwikke-
len. In dit model worden de belangrijkste vaardigheden 
uiteengezet die vereist zijn bij liet autorijden. Twee 
doorten van dergelijke gedragingen worden onderschei-
den: 1) `guidance' ofwel de cybernetische taak t.a.v. het 
verwerven en verwerken van informatie vanuit de omge-
ving en 2) 'control' ofwel de taak m.b.t. het omzetten 
van de besturingsgegevens in beslissingen ons het voer-
tuig onder controle te hebben. De eerste taak, de 
`guidance', kan verder onderscheiden worden in drie 
subtaken: zoeken naar informatie, identificatie van 
informatie en predictie. De tweede taak, de 'control', 
kan uiteengelegd worden in liet beslissen en in liet 
uitvoeren daarvan. Deze vijf subtaken worden uitvoerig 
besproken in relatie tot de training ervoor, de huidige 
gehanteerde lesmethoden en de examineermethoden. 
Vervolgens wordt, op basis van deze bespreking, een 
voorlopige blauwdruk opgesteld van de autolesmethode: 
de doelstellingen ervan en de examenprocedures. Uit de 
blauwdruk komen twee punten naar voren. Ten eerste 
kan een kloof geconstateerd worden tussen wat door-
gaans aan kennis bestaat over de vaardigheden die ver-
worven worden in de lessen enerzijds en wat nood-
zakelijk is om te weten hoe goede weggebruikers afge-
leverd kunnen worden anderzijds. Ten tweede blijkt 
dat de inhoud en methode van liet rij-onderwijs op-
nieuw samengesteld moet worden wanneer men een 
zo groot mogelijk rendement wil verkrijgen uit de 
tijd die gemiddeld aan liet rij-onderwijs wordt besteed. 
De blauwdruk is eigenlijk een uitnodiging aan de lezer 
om te schetsmatige onderdelen ervan nader te bekijken 
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en deel te nemen in het onderzoek dat erop gericht 
is de tekortkomingen in het rijonderwijs op te sporen. 

30 
Wailer, P.F. How effective are driver education and 
reeducation programs? 
Traffic safety, 76e jrg., nr. 7, juli 1976, blz. 22-26 
(U.S.A.). 

Dit artikel is een verslag van een door Kaestner gehou-
den lezing. Kaestner beschrijft drie hoofdcomponenten 
in programma's die gericht zijn op verbetering van het 
rijgedrag: 
1) Het geven van een waarschuwing aan een rijder 
die een aantal overtredingen heeft begaan of die een 
bepaald aantal strafpunten heeft overschreden; 
2) Als dit niet helpt, persoonlijk verschijnen voor een 
commissie, waarin een vertegenwoordiger van het 
bureau voor afgifte van rijbewijzen; en 
3) Heeft ook dit geen effect, dan wordt het meest 
drastische middel aangewend, namelijk tijdelijke of 
definitieve intrekking van het rijbewijs. 
Kaestner geeft een overzicht van wat uit de literatuur 
bekend is over het succes van programma's die gericht 
zijn op verbetering van het rijgedrag. De eerste maat-
regel blijkt veel succes op te leveren en is niet duur. 
De tweede maatregel is veel duurder, terwijl uit de 
meeste onderzoekingen blijkt dat er geen meetbare 
verbetering optreedt. De derde maatregel blijkt hele-
maal geen succes te hebben. 
De meeste programma's die gericht zijn op verbetering 
van het rijgedrag, zijn eerder gebaseerd op veroordeel-
den wegens verkeersovertredingen dan op veroorzakers 
van ongevallen. De meeste maatregelen zijn bovendien 
gebaseerd op het aantal overtredingen zonder dat het 
aantal gereden kilometers in de beschouwing wordt 
betrokken. Het bezit van een dubbel rijbewijs levert 
ook problemen op. Bij verbeteringsprogramma's is 
men van onrealistische verwachtingen uitgegaan. Hoe 
kan men verwachten dat een kortdurend gesprek veel 
resultaten oplevert? De auteur wil dat de opvoeding 
van rijders een gezamenlijke inspanning wordt van rij-
instructeurs en ouders of andere verantwoordelijke 
volwassenen. Het eerste rijbewijs zou zeer gelimiteerd 
moeten zijn, bijv. alleen op bepaalde tijden rijden, met 
een volwassene ernaast, en op bepaalde wegen. Na 
een aantal maanden zou een tweede examen moeten 
volgen, dat uitbreiding geeft van de bevoegdheid etc. 
In plaats van voor een volledig rijbewijs op 16-jarige 
leeftijd, pleit de auteur voor een gelimiteerd rijbewijs 
vanaf ongeveer 14 en een half. Een voordeel is ook 
dat dit niet erg duur is. 



3.2. Verkeerstoezicht en 
sancties 

3.2.1. Voorschriften, sanctiedreiging 
en politiecontrole 

31 
Politie, auto en veilig verkeer: een 
experiment* 

door dr. W. Buikhuisen en prof. dr. J. van 
Weringh 

Inleiding 
Hier wordt een experiment beschreven dat 
in het jaar 1967 verricht werd aan het 
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	Criminologisch Instituut te Groningen. 
Doel hiervan was het generaal-preventieve 
effect te onderzoeken van de strafbedreiging. 

Keuze van object 
Iedereen die het generaal-preventieve effect 
van de strafbedreiging wil onderzoeken 
wordt geconfronteerd met de volgende 
problemen: 
1. Welke vorm van strafbedreiging (afschrik-
king) moet worden gekozen. 
2. Hoe stelt men vast of de betrokkenen 
hun gedrag hebben veranderd. 
3. Hoe is men er zeker van dat gedrags-
verandering veroorzaakt wordt door de 
afschrikking en niet door andere factoren. 
Het grootste probleem vormt misschien wel 
het yaststellen van gedragsverandering na 
de maatregel. Daarom werd voor dit 
generale preventie-experiment gekozen 
voor een delict waarvan niet alleen de 
overtreding objectief vastgesteld kon 
worden, maar ook de eventuele verandering 
van gedrag als gevolg van de te introduceren 

* Dit artikel is een verkorte weergave van deel I 
van: Politie, auto en veilig verkeer. Uitgegeven 
door Veilig Verkeer Nederland en Wonen-
Noordhoff n.v., Groningen 1969, 182 blz. 



strafbedreiging. De keuze viel op het rijden 
in een auto met een gladde band, een 
delict dat strafbaar is gesteld via artikel 13, 
lid lA van het Wegenverkeersreglement. 
Doel van het onderzoek was na te gaan in 
hoeverre er van het houden van politie-
acties op het gebied van gladde banden 
(strafbedreiging) een generaal-preventief 
effect uitgaat. 

De afschrikking 
Een dergelijk experiment kon uiteraard 
niet gehouden worden zonder de toe-
stemming van de betrokken autoriteiten. 
Daarom werd het hoofd van de gemeente-
politie te Groningen benaderd die zijn 
volledige medewerking toezegde. In de 
eerste twee weken van oktober 1967 zou 
de politie in Groningen een speciale actie 
ondernemen tegen het rijden met gladde 
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	banden. Deze verscherpte controle diende 
als afschrikking. 

Keuze van een controlestad 
Als controlestad werd Leeuwarden gekozen. 
Dit diende om na te gaan hoe automobilisten 
reageren wanneer zij niet aan strafbedrei-
ging worden bloot gesteld. Contact werd 
opgenomen met de politie in Leeuwarden 
die beloofde geen speciale actie tegen rijden 
met gladde banden te ondernemen in de 
tijd dat dit in Groningen gebeurde. 

Vergelijking tussen Groningen en 
Leeuwarden 
Leeuwarden kon natuurlijk alleen maar 
als controlestad dienen als zij gelijkwaardig 
was aan Groningen. Indien vastgesteld kon 
worden dat zowel in Leeuwarden als in 
Groningen een vrijwel gelijk percentage 
automobilisten spontaan de gladde banden 
van hun auto's verwisselde voor nieuwe 
was het verantwoord Leeuwarden als 
controlestad aan te houden. Student-mede-
werkers van het Criminologisch Instituut 
trokken er 's-nachts op uit en controleerden 
heimelijk de banden van alle buiten gepar-
keerde auto's in een representatieve steek-
proef van straten in Groningen en 



Leeuwarden. Wanneer zij een auto met 
een gladde band aantroffen, noteerden 
zij zowel de plaats waar de auto stond 
als het nummerbord. Drie maanden later 
werden deze auto's weer opgezocht en 
hun banden geïnspecteerd. Hierbij bleek 
dat het percentage automobilisten dat 
spontaan hun gladde banden had ver- 
wisseld voor goede in beide steden vrijwel 
gelijk was. Het was dus wetenschappelijk 
verantwoord Leeuwarden als controle-
stad te gebruiken. 

Het experiment 
Nu kon men met het experiment zelf 
beginnen. Studenten trokken er weer 
's-nachts op uit en inspecteerden opnieuw 
de banden van alle buiten geparkeerde 
auto's in een representatieve steekproef 
van straten in Groningen en Leeuwarden. 

71 	De nummerborden van auto's met gladde 
banden werden genoteerd, de plaats waar 
deze wagens geparkeerd stonden en 
allerlei andere gegevens die het later 
terug vinden van de auto's zouden kunnen 
vergemakkelijken. In Groningen bestond 
de steekproef uit 237 auto's en in 
Leeuwarden uit 173. 

Het ruchtbaarheid geven aan de 
politiecampagne 
Strafbedreiging kan natuurlijk alleen 
maar afschrikwekkende werking hebben 
indien de bevolking op de hoogte is van 
het feit dat het begaan van een daad met 
straf wordt bedreigd. Daarom werd de 
hulp ingeroepen van de plaatselijke 
kranten in Groningen. 
Vertrouwelijk lichtte men deze pers-
organen in over het experiment en zij 
werden verzocht in artikelen ruimschoots 
aandacht te schenken aan de op handen 
zijnde politieactie tegen gladde banden 
zonder te vermelden dat het hier om een 
wetenschappelijk onderzoek ging. De pers 
zegde haar volledige medewerking toe en 
publiceerde artikelen over de campagne 
door de politie, één week voordat de actie 
van start ging. 



De politiecampagne 
De aangekondigde politieactie tegen 
gladde banden vond gedurende vijf dagen 
plaats in een tijdvak van twee weken. De 
controle werd dusdanig uitgeoefend dat 
iedereen wist dat het om inspectie van 
banden ging. In het geheel werden 
13.474 auto's geïnspecteerd. 189 hiervan 
ofwel 1,4% had één of meer gladde 
banden. Dit percentage ligt aanzienlijk 
lager dan het percentage dat men vond 
bij andere onderzoeken in Nederland. 
Zoals gezegd voerde de politie in 
Leeuwarden, onze controlestad, geen 
campagne tegen gladde banden. 
Direct na de politieactle gingen de 
medewerkers op zoek naar de steekproef 
die was samengesteld uit auto's met gladde 
banden in Groningen en Leeuwarden. 
Van iedere auto werden de banden 

72 	gecontroleerd. Voor die auto's waarvan 
vastgesteld werd dat de gladde banden 
inmiddels verwisseld waren door goede, 
werd nagegaan bij de politie of dit soms 
gebeurd was als gevolg van een proces-
verbaal uitgedeeld tijdens de politieactie. 
Dit bleek bij geen van de betrokken 
auto's het geval te zijn. De gesignaleerde 
vernieuwingen waren dus niet het gevolg 
van een aanhouding door de politie. 

De resultaten van het onderzoek 
Vergelijking tussen het aantal auto-
mobilisten dat in Groningen en 
Leeuwarden hun gladde banden had 
verwisseld. 

Omvang 	Vervingen hun Vervingen niet 
steekproef gladde banden hun gladde banden 

Groningen (na politieactie) 	237 (100%) 127 (54%) 	110(46%) 
Leeuwarden (geen politieactie) 173 (100%) 	47(27%) 126 (73%) 

In Leeuwarden, waar geen politieactie 
was gevoerd, had 27% van de auto-
mobilisten hun gladde banden verwisseld. 
Voor Groningen bedroeg dit percentage 
54, hetgeen tweemaal zoveel is. De 
conclusie is dus gerechtvaardigd dat straf-
bedreiging in dit geval een generaal- 



preventief effect had. Het netto resultaat 
van de actie kan worden geschat op 
54 — 27 = 27%. 
Een vergelijkend onderzoek tussen de 
automobilisten die tengevolge van de 
actie hun banden verwisselden en zij die 
dit niet deden. 
Met het doel meer te weten te komen 
omtrent de vraag waarom binnen 
dezelfde groep van potentiële daders 
sommige mensen wel en anderen niet 
reageren op strafbedreiging vergeleek 
men de automobilisten die hun gladde 
banden hadden vervangen met degenen 
die dit niet hadden gedaan. Met behulp 
van de genoteerde nummerborden van 
de auto's uit de steekproef werden zowel 
de automobilisten die gereageerd hadden 
op de politieactie als zij die hiervoor 
onverschillig waren gebleven, opgespoord. 

73 	Deze twee groepen dienden nu als 
steekproeven. Drie maanden na de 
politiecampagne enquêteerde men de 
desbetreffende automobilisten zonder 
expliciet het doel van het onderzoek op 
te geven. De respondenten werd tevens 
een gratis inspectie van de auto door de 
A.N.W.B. aangeboden. In het interview 
werd onder meer ingegaan op punten als 
rijstijl, houding t.o.v. het verkeer en de 
kosten die zij aan het onderhoud 
besteedden. 
Voor alle onderzoekgroepen gold dat de 
overgrote meerderheid op de hoogte 
was van de politieactie. 
Wel was het zo dat uit de groep auto-
mobilisten die hun banden hadden 
verwisseld, meer mensen van de 
campagne wisten. Een aanzienlijk aantal 
automobilisten dat nog steeds met gladde 
banden reed zei dat zij hiermee door 
zouden gaan, ook al hield de politie 
weer een verscherpte controle. De kans 
op ontdekking achtten zij niet erg groot. 
In het algemeen zou men misschien 
kunnen zeggen dat de automobilist die 
onverschillig bleef voor de politie-
campagne vanuit financieel oogpunt 
bezien er nauwelijks een auto op na kon 



houden. Wellicht is zijn geldgebrek één 
van de voornaamste oorzaken waarom 
hij niet reageert op dit soort campagnes. 
Zijn financiële positie maakt hem 
immuun voor afschrikking. Wil men zijn 
gedrag beïnvloeden, dan vraagt dit een 
andere benadering. 

Slotopmerkingen 
De resultaten van dit experiment 
ondersteunen de stelling dat straf een 
afschrikwekkende werking kan hebben. 
Strafbedreiging is echter duidelijk niet 
de enige factor die het gedrag van de 
bevolking beïnvloedt. Andere relevante 
factoren spelen daarbij een rol die 
hoogstwaarschijnlijk variëren al naar 
gelang de aard van de overtreding. Op 
basis van dit experiment kan men de 
volgende hypothese opstellen: 

74 	1. Strafbedreiging heeft minder effect 
wanneer het misdrijf in een behoefte van 
de dader voorziet waarvoor geen wettelijk 
toegestaan alternatief aanwezig is. 
2. Hoe meer de daad voor de betrokkene 
betekent, des te minder zal er afschrik-
wekkende werking van de straf uitgaan. 
3. Door strafbedreiging zal de dader minder 
gauw van zijn onwettig gedrag worden 
weerhouden wanneer er emoties in het 
spel zijn. 
4. Wanneer het begaan van het delict voor 
de dader een manier is om zijn 
frustraties kwijt te raken is het niet erg 
waarschijnlijk dat strafbedreiging hem 
zal afschrikken. 
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32 
De Scandinavische mythe: de 
effectiviteit van wetgeving inzake 
het rijden onder invloed in Zweden 
en Noorwegen* 

door H. L. Ross 

Over de hele wereld zijn de mensen, die 
zich bezig houden met het probleem van 
het onder invloed rijden, vertrouwd ge-
raakt met de gedachte dat dit probleem 
in Scandinavië — met name in Noorwegen 
en Zweden — in de hand gehouden wordt 
met behulp van de wet. De wetten met 
betrekking tot onder invloed rijden 
hebben zich in het verleden onderschei-
den van wetten in andere landen door het 
gebruik van gevangenisstraf als de normale 
straf en door opneming van het verbod 
om aan het verkeer deel te nemen indien 
het wetenschappelijk vastgestelde 
percentage alcohol in het bloed hoger 
was dan een bepaald niveau. 
De enige steun voor de veronderstelling, 
dat de wettelijke aanpak in Noorwegen 
en Zweden het onder invloed rijden af-
geschrikt heeft, berust op persoonlijke 
ervaringen en anecdotes. Dit onderzoek 
is bedoeld om systematisch bewijs te 
verkrijgen voor deze afschrikkings- 
hy pothese. 

De Scandinavische wetten met betrek-
king tot onder invloed rijden 
De meeste belangstelling op het terrein van 
de Scandinavische wetten met betrekking 
tot het onder invloed rijden gold de 
Noorse en Zweedse wetten van 1936 en 
1941. Deze wetten zijn de eerste voor-
beelden van zOgenaamde per se wetten 
met betrekking tot onder invloed 
rijden — dit zijn wetten, die de overtre- 

*Dit is een verkorte weergave van het artikel 
The Scandinavian myth: the effectiveness of 
drinking-and-driving legislation in Sweden and 
NorWay. 
In: The journal of legal studies, 4e jrg., nr. 2, 
juni 1975, blz. 285-310. 
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ding definiëren in termen van het bereiken 
van een nauwkeurig omschreven bloed-
alcohol-gehalte. In beide gevallen is de 
straf voor overtreding van deze wet 
gevangenisstraf plus ontzegging van de 
rijbevoegdheid geweest. Deze straf is 
gezien de context van het strafrechtelijk 
systeem in beide landen buitengewoon 
zwaar en wordt hoofdzakelijk gerecht-
vaardigd door de veronderstelde afschrik-
kende werking van de wet. 
De wetten in de beide andere noordelijke 
landen wijken hiervan af. De praktijk in 
Denemarken heeft zich door het gebruik 
van bloedonderzoek wel sterk in de rich-
ting van het Zweedse systeem ontwikkeld. 
In Finland geschiedt de vaststelling van 
het ongeschikt zijn om te rijden op 
klinische wijze. De straffen in dit land 
behoren tot de zwaarste in de wereld. 

Hieronder volgt per land een uiteenzetting 
over de bestaande wetgeving. 

Zweden 
De Zweedse wet verbiedt het rijden met 
een hoger bloedalcoholgehalte dan 0,5 
promille. Ingeval het b.a.g. hoger is dan 
1,5 promille volgt gevangenisstraf en is 
het b.a.g. tussen 0,5 en 1,5 promille dan 
wordt de straf een geldboete. Daarenboven 
wordt via een aparte administratieve 
procedure het rijbewijs ingetrokken voor 
minimaal een jaar. In de praktijk is de 
duur van de gevangenisstraf één maand 
(bij recidive twee maanden). De geldboete 
bedraagt 40 tot 100 dagboetes (dat is vier 
tot tien procent van het jaarsalaris). 

Noorwegen 
De Noorse wet stelt het rijden met een 
b.a.g. van 0,5 promille of hoger strafbaar. 
Een gevangenisstraf van minimaal 21 dagen 
is de voorgeschreven sanctie. Daarenboven 
kan de rijbevoegdheid voor minimaal 
één jaar — in de praktijk twee jaar — worden 
ontzegd. Deze ontzegging wordt blijvend 
bij een tweede overtreding. 



Finland 
In dit land is het strafbaar een motor-
voertuig te besturen 'indien men dronken 
of onder invloed van alcohol is'. Om de 
potentiële dader af te schrikken heeft men 
geen wet naar Zweeds voorbeeld ingevoerd, 
maar zijn de maximumstraffen sinds 
1937 steeds verhoogd. In 1950 werd de 
maximumstraf voor dit delict vier jaar 
gevangenisstraf. In de praktijk is de 
gevangenisstraf drie tot zes maanden met 
een tendens tot vermindering van het aantal 
lange straffen. Daarnaast wordt het rijbewijs 
voor twee â drie jaar afgenomen en men 
loopt de kans het blijvend kwijt te raken 
bij een tweede overtreding. Ondanks het 
feit dat Finland geen per se wet kent, 
wordt toch de bloedproef gebruikt en 
wordt er vervolgd bij 1,0 promille of meer. 
De rechter kan bepalen dat de verdachte 

77 	ondanks dit promillage niet dronken is. 

Denemarken 
In theorie kent de Deense wet niet het 
principe van de Noorse en de Zweedse 
wet maar in de praktijk is het afnemen 
van de bloedproef regel. Bij een promillage 
van 0,1 of hoger is een veroordeling waar-
schijnlijk en een gevangenisstraf volgt 
meestal bij een b.a.g. van 1,2 promille. 
Wel kan de rechter beter dan in Zweden 
en Noorwegen rekening houden met 
bijzondere omstandigheden. Van de 
Scandinavische landen is de Deense wet 
de minst strenge. 

Het moralistische in de Scandinavische 
wet 
De basis van deze groep Scandinavische 
alcoholwetten is niet volledig te begrijpen 
zonder dat men rekening houdt met de 
speciale culturele context van de wet-

n geving. In de Angelsaksische wereld maakt 
het probleem van het onder invloed rijden 
deel uit van het algemene probleem van 
de verkeersveiligheid en de voornaamste 
politieke druk achter deze wetgeving 
komt van organisaties die zich dáármee 
bezig houden. 



In Scandinavië echter wordt dit probleem 
vaak gezien als een deelaspect van de 
drankbestrijding in het algemeen; de 
voornaamste politieke druk komt vanuit 
de drankbestrijdingsorganisaties, die hoe-
wel hun invloed afneemt, Je wetgeving 
op dit terrein blijven domineren door 
bondgenoten te zoeken op het gebied 
van de verkeersveiligheid. 

Argumenten voor het bestaan van een 
afschrikkend effect 
In Noorwegen wordt het bestaan van een 
afschrikkend effect van de huidige wetgeving 
meestal eenvoudig aangenomen. In Zweden 
is daarover meer discussie en er worden daar 
enige meer systematische argumenten aan-
gevoerd, zoals: 

1. Het aantal overtredingen van de wetten 

78 	inzake onder invloed rijden blijft per hoofd 
van de bevolking constant, ondanks uit-
breiding van de wettelijke omschrijving, 
toenemend politietoezicht en toenemend 
alcoholgebruik. 
Dit argument is onbevredigend daar niet 
bekend is hoe deze ratio zou zijn bij afwezig-
heid van de genoemde wetten uit 1936 en 
1941. Het zijn juist veranderingen in deze 
ratio gelijktijdig met veranderingen in de 
wet die een ondubbelzinnig bewijs voor 
een effect van de wet kunnen geven. Verder 
is er het probleem van het 'Clark number', 
waarvan niet bekend is of dit per regio 
gelijk is en of dit in de tijd gelijk blijft. 
2. Het tweede argument luidt dat in Zweden 
minder vaak alcohol gevonden wordt in het 
bloed van dodelijk verongelukte auto-
bestuurders (tien tot dertig procent) dan in 
andere landen. Ook dit argument is onbe-
vredigend. Er zijn uit onderzoek aanwijzingen 
voor dat dit percentage te laag is. 
Zou het genoemde percentage wel juist zijn, 
dan nog is het argument om twee redenen 
onvoldoende. Ten eerste moet het cijfer 
gecorrigeerd worden voor factoren als 
gereden kilometers, weersomstandigheden, 
type wegen enzovoort. Ten tweede is het een 
feit, dat als het percentage na invoering van 



deze correcties laag zou blijven, dit nog niet 
aantoont dat het een gevolg van de wet is. 
Er zijn allerlei andere factoren die hier 
verantwoordelijk voor kunnen zijn. 
3. Een ander argument is de sterke steun 
die de wet ondervindt van het publiek zoals 
dat naar voren komt uit de opiniepeilingen. 
Onder invloed rijden vindt de Zweedse 
bevolking ernstiger dan mishandeling, inbre-
ken of fraude. Door het ontbreken van 
gegevens is het de vraag of dit in andere 
landen anders is. Verder is het een truïsme uit 
de sociale wetenschappen dat attitudes en 
gedrag sterk uiteen kunnen lopen. Tenslotte 
behoeft de bron van deze attitudes niet de 
wet te zijn, maar kan de wet juist het product 
zijn van deze attitudes. 
4. Een verder argument ten gunste van de 
afschrikkingshypothese is dat onder degenen, 
die veroordeeld zijn Wegens onder invloed 

79 	rijden, de mensen met alcoholproblemen de 
overhand hebben. Dit zou duiden op de 
afwezigheid van 'normale' drinkers in de 
populatie van dronken rijders, omdat die 
zouden zijn afgeschrikt. Men kan echter 
opnieuw de logische stap, waarin de waarge-
nomen feiten toegeschreven worden aan de 
werking van de wet, in twijfel trekken. 

Interrupted time-series' analyse van de 
per se wetgeving 
Geen van de bovengenoemde argumenten 
geeft wetenschappelijk acceptabel bewijs 
dat de Noorse of Zweedse wetten ertoe bij-
dragen dat mensen niet onder invloed 
gaan rijden, die dat anders wel zouden doen. 
De `interrupted time-series' analyse verschaft 
de mogelijkheid om een dergelijk bewijs 
wel te verkrijgen. De techniek is gebaseerd 
op de verwachting dat indien er een oorzaak- 
en gevolgrelatie bestaat tussen twee variabelen, 
zoals tussen de wet en verkeersongevallen, 
een verandering in de causale variabele zal 
samenhangen met een gelijktijdige verandering 
in de daarvan afhankelijke variabele. Het 
gebruik van deze onderzoekmethode ver-
onderstelt het bestaan van een valide maat-
staf voor het meten van de afhankelijke 
variabele gedurende een uitgebreide tijd voor 



en na de verandering in de causale variabele. 
Daar de wetten in Scandinavië nogal vroeg 
werden ingevoerd, ontbreken de volledige 
gegevens. Ondanks deze problemen zijn de 
beschikbare gegevens uitgebreid genoeg 
om aanzienlijke veranderingen in het 
optreden van ernstige ongelukken te meten. 
De aanwezigheid van een belangrijke mate 
van afschrikking inzake onder invloed rijden 
zou bevestigd moeten worden door de te 
verwachten veranderingen in de trends met 
betrekking tot verkeersongelukken. 
Helaas geven de gegevens geen ondersteuning 
voor de overtuiging dat afschrikking terzake 
van onder invloed rijden werd bewerkstelligd 
door de zogenaamde per se wetten. 
Allereerst gaan we de trend van het totaal 
aantal dodelijke ongevallen van 1935 tot 
1973 in Zweden bezien. Deze trend toont 
geen duidelijke veranderingen ten tijde van 

80 	de invoering van de wet in 1941 en van 
de verlaging van het toegestane b.a.g. in 
1957. Dit verandert niet als de trend van 
deze ongevallen per aantal geregistreerde 
auto's bezien wordt. Deze laatste verloopt 
gedeeltelijk anders, maar dit komt waar-
schijnlijk door een ander autogebruik en 
auto-onderhoud gedurende de tweede 
wereldoorlog. Het negatieve resultaat 
blijft bestaan als we kijken naar de trends 
met betrekking tot de niet-dodelijke verkeers-
ongevallen, het totale aantal verkeersonge-
vallen en het aantal mensen dat bij verkeers-
ongevallen gedood of gewond werd. De 
voorgaande gegevens worden aangevuld door 
gegevens uit de gezondheidsstatistieken met 
betrekking tot het aantal dodelijke onge-
vallen ten gevolge van autogebruik. Op drie 
tijdstippen (1934 — invoering bloedproef; 
1941 — invoering per se wet; 1957 — 
verlaging toegestane b.a.g.) was er in de 
betreffende trend geen verandering te 
constateren. 
In grafiek 1 worden de gegevens gepresenteerd 
met betrekking tot het aantal dodelijke 
ongevallen met auto's, zonder dat er sprake 
is van een botsing tussen twee auto's. Dit 

• type ongevallen staat waarschijnlijk het 
meest direct in verband met alcoholgebruik 
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en het bestaan van een afschrikkende werking 
zou in de trendlijn bijzonder duidelijk moeten 
zijn. Deze veronderstelling wordt door het 
verloop ervan niet bevestigd. De veranderingen 
rond 1941 en 1957 zijn klein en niet significant. 
Ook de trends met betrekking tot auto-
ongevallen 's avonds, 's nachts en gedurende 
het weekend — tijden, waarin naar verwachting 
het alcoholgebruik het hoogst is — onder-
steunen de afschrikkingshypothese niet. 
Voor Noorwegen zijn alleen gezondheids-
statistieken over auto-ongevallen met dodelijke 
afloop beschikbaar om de invoering van de 
wet van 1936 te meten. 

Grafiek 1. 

Dodelijke ongelukken met motorvoertui-
gen niet ten gevolge van botsingen. Zwe-
den, 1939-1965. 
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De trend toont — zoals blijkt uit grafiek 2 — 
geen verandering rond 1936 en ook niet in 
1959, toen de wet strenger werd gemaakt. 
Samenvattend kan gezegd worden dat de 
bewering dat de Noorse en Zweedse wetten 

1960 	1965 



afschrikkend werken op het onder invloed 
rijden momenteel berust op onvoldoende en 
wetenschappelijk onaanvaardbaar bewijs. 

Grafiek 2. 

Dodelijke ongelukken met motorvoertui-
gen in de Noorse Gezondheidsstatistieken, 
1930-1970. 
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Finland: het vraagstuk van de zwaarte van 
de straf 
Gegevens uit Finland bieden de gelegenheid 
een mogelijk afschrikkend effect van een zeer 
strenge klassieke wet te onderzoeken. Hier- 
voor wordt 1950 — het jaar waarin de maxi-
mum-straf verdubbeld werd tot vier jaar 
gevangenisstraf — genomen. De trend met 
betrekking tot de dodelijke auto-ongevallen 
per 10.000 voertuigen laat een relatief sterke 
afname zien in 1950, die zich op de grens van 
significantie bevindt. Deze afname is zelfs 
sterker (en significant) in dezelfde trend 
betreffende de auto-ongevallen met gewonden. 
Er is echter bij de interpretatie van deze 
veranderingen sprake van een methodologisch 
probleem. De trend is in de jaren voor 1950 
ongeregeld, en daarna stabiel. Dit duidt op de 
mogelijkheid dat er in de set gegevens twee 
geheel verschillende trends zijn te onderscheiden. 
Neemt men de ene dan zijn de gevonden 
dalingen significant, maar neemt men de 
andere dan is dit niet het geval. 



De analyse is tot dusver dubbelzinnig, maar 
verschillende overwegingen pleiten ertegen 
de afname toe te schrijven aan het verzwaren 
van de straf. Ten eerste is de afname in het 
aantal dodelijke ongevallen kleiner dan in het 
aantal ongevallen met gewonden, terwijl het 
tegenovergestelde verwacht mocht worden, 
daar alcohol meer bij dodelijke dan bij niet-
dodelijke verkeersongevallen een rol speelt. 
Op de tweede plaats vertoont de trend met 
betrekking tot dodelijke ongevallen, waarbij 
slechts één voertuig betrokken is, in 1950 
slechts een kleine daling, die in feite een af-
zwakking is van een eerder ingezette daling. 
De afname in dodelijke ongevallen, waarbij 
meer dan één auto betrokken is, is aanzien-
lijk groter. Bij dit type ongevallen is de alcohol 
in mindere mate betrokken. Het gevonden 
resultaat is derhalve tegenovergesteld aan het 
verwachte. Kortom, de methode die met 

83 	succes in Engeland werd toegepast — namelijk 
het zoeken naar sterkere effecten in situaties 
waarin de aanwezigheid van alcohol waar-
schijnlijker is — bevestigt de interpretatie 
van de Finse gegevens in termen van afschrik-
king niet. Indien er een niet-toevallige afname 
van verkeersongelukken was in 1950 in 
Finland, dan is dit waarschijnlijk niet het 
resultaat van de maximumstraf voor onder 
invloed rijden. 

Conclusie 
Er is onvoldoende bewijs voor de veronder-
stelling dat de Scandinavische zogenaamde 
per se wetten mensen afschrikken met 
betrekking tot het onder invloed rijden. 
Het idee dat een dergelijk bewijs bestaat, kan 
omschreven worden als de 'Scandinavische 
mythe', berustend op folklore en anekdotes. 
Van de vier meer systematische argumenten, 
die gewoonlijk aangevoerd worden als bewijs 
voor het bestaan van een dergelijk effect, is 
aangetoond dat geen ervan voldoende over-
tuigend is. 
Indien aan bepaalde voorwaarden wordt 
voldaan, kan de gebruikte methode helpen 
bij het kiezen tussen alternatieve hypothesen. 
Aan één van deze voorwaarden — het beschik-
ken over een valide maatstaf betreffende 



ongevallen over een uitgebreide periode voor 
en na de verandering — is niet volledig 
voldaan. Hierdoor werd de kans op statistisch 
significante resultaten — zelfs indien de 
afschrikkingshypothese valide zou zijn — 
kleiner. Zoals hierboven is gesteld zijn de 
bestaande argumenten niet in staat de geloof-
waardigheid van deze hypothese vast te 
stellen. De hier gebruikte methode is daar-
voor wel geschikt. Cndanks dat kan de 
hypothese niet worden bevestigd. 
Gegeven de moeilijke omstandigheden inter-
preteren we echter de resultaten van deze 
analyse niet als zodanig negatief, dat het 
stoppen van verder onderzoek van een 
kennelijk weinig belovende hypothese daar-
door gerechtvaardigd wordt. Er is eerder 
reden tot intensivering van het onderzoek, 
waarbij gebruik gemaakt kan worden van 
wijzigingen in de wetgeving, die momenteel 

84 	in Zweden en Noorwegen worden overwogen. 

33 
Campbell, D.T. en H.L. Ross. The Connecticut 
crackdown on speeding: time series data in quasi-
experimental analysis. 
Law & society review, 3e jrg., 1968/69, blz. 
33-53 (U.S.A.). 

De schrijvers hebben een onderzoek gedaan naar de 
pogingen van een gouverneur van de staat Connecticut 
om het aantal snelheidsovertredingen aan banden te 

• leggen. Naar aanleiding van het zeer grote aantal 
verkeersdoden in 1955 besloot deze in december van 
dat jaar, dat in de toekomst iedereen die veroordeeld 
zou worden voor het overtreden van een snelheidsbe-
paling, dertig dagen ontzegging van de rijbevoegdheid 
zou krijgen. Een tweede overtreding betekende zestig 
dagen ontzegging, en een derde ontzegging betekende 
ontzegging voor onbepaalde tijd. Het bleek dat het 
aantal doden sinds die tijd terugliep. Het onderzoek 
poogde vast te stellen of de afname van het aantal 
doden inderdaad te danken was aan de maatregel van 
de gouverneur. Aangezien in dit geval geen gebruik 
gemaakt kon worden van experiment- en controle-
groepen, werd gekozen voor de quasi-experimentele 
methode, met de specifieke variant 'interrupted 
time-series design'. Er is een pre-test (de cijfers van 
1955), een `experimental treatment' (het besluit 
van de gouverneur) en een post-test (de cijfers van 
1956). In de Interrupted time-series', wordt de 

.causale variabele onderzocht als een gebeurtenis 
of een verandering, die plaatsvindt op een bepaalde 
tijd en die onafhankelijk van een onderzoek van de 



gegevens gespecificeerd wordt. De analyse liet zien 
dat het besluit van de gouverneur een substantiële 
poging tot handhaving van de wet was, hoewel enkele 
straf-aspecten in de praktijk verzacht werden. 
Wat betreft het aantal doden werd een aanhoudende 
tendens tot afname gevonden, maar geen ondubbel-
zinnig bewijs dat dit te danken was aan de maat-
regel van de gouverneur. Wel bleek uit het onderzoek 
iets over de reactie van het strafrechtssysteem op zo'n 
met een strenge strafsanctie gepaard gaande 
vernieuwing. De gerechten en waarschijnlijk ook de 
politie, zijn blijkbaar niet erg bereidwillig in het ten 
uitvoer leggen van straffen die, in hun context 
gezien, zeer streng en ongewoon lijken. De schrijver 
besluit met een pleidooi voor het gebruik van de 
quasi-experimentele methode voor sociologisch 
onderzoek. 

34 
Feest, J. Compliance with legal regulations: observation 
of stop sign behavior. 
Law & society review, 2e jrg., nr. 3, mei 1968, 
blz. 447-461 (U.S.A.). 

85 	De schrijver heeft een onderzoek gedaan naar het 
opvolgen door burgers van wettelijke regelingen, 
en wel aan de hand van gedrag van automobilisten 
als ze op hun weg een stopbord tegenkomen. 
Allereerst omschrijft hij wat 'voldoen aan' is en 
onderscheidt daarbij drie elementen: a) Norm-bewust-
zijn. Aangenomen kan worden dat dit aanwezig is 
bij het zien van zgn. zelf-verklarende tekens (verkeers-
borden); b) De intentie om te conformeren. De actor 
heeft de norm geinternaliseerd of hij vreest sancties; 
en c) Conformerend gedrag. Vervolgens beschrijft 
hij het onderzoek zelf. Het handelt om het gedrag 
van automobilisten bij stopborden op drie 
kruisingen in Berkeley. Voorgeschreven gedrag bij 
deze borden is een 'volledige stop'. Uit de feitelijke 
gedragingen leidde de schrijver vier categorieën 
gedrag af: volledige stop; rollende stop (zeer langzaam); 
halve stop (tamelijk langzaam); en geen stop (zelfde 
snelheid). Voor verschillende variabelen worden de 
percentages voor deze categorieën berekend en in 
tabellen weergegeven. De variabelen zijn: plaatsing 
van het stopbord, de manier waarop de au.tomobilist 
het kruispunt passeerde (bijv. links afslaand), of 
de automobilist alleen was of in gezelschap, de 
sociaal-economische status van de automobilist, 
sexe en leeftijd. Conclusie is dat het percentage 
automobilisten dat zich strikt houdt aan het stop-
bord 15 procent bedraagt. De auteur heeft echter 
kanttekeningen bij dit lage percentage. Allereerst 
is het officiële toezicht op de naleving van het 
stopverbod in Berkeley erg laks. Ten tweede blijkt 
dat 62 procent een rollende stop maakt en men kan 
best verdedigen, volgens de schrijver, dat de 
'levende wet', in tegenstelling tot wat er letterlijk 
in de wet staat, zulk gedrag toelaat. Generalisatie 
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van de conclusies is volgens de schrijver niet goed 
mogelijk, aangezien daartoe gegevens nodig zijn 
over hoe redelijk een bepaalde populatie een bepaalde 
norm vindt. Eerst dan kan een vergelijking tussen 
de normen en dus een generalisatie van de conclusies 
plaatsvinden. 

35 
Mattie, P en J.H. Kraay. Snelheidsbepalingen en 
politietoezicht. 
Delikt en dclinkwent, le jrg., nr. 7, mei 1971, 
blz. 348-366 (N.). 

De schrijvers bespreken de resultaten van een aantal 
onderzoeken naar verkeersgedrag, snelheidsbepalingen 
en politietoezicht. Zij concluderen dat het aantal 
onderioeken op het gebied van politietoezicht en 
snelheidsbepalingen nog vrij gering is en noemen 
de wetenschappelijke waarde ervan op zijn minst 
twijfelachtig. Verder zijn ze van mening: dat snelheids-
limieten het feitelijk gedrag van de weggebruiker 
alleen in belangrijke mate beïnvloeden als er 
verhoogde controle op de naleving ervan is; dat niet 
veel bekend is omtrent preventieve, redressieve en 
repressieve werking van verhoogde controle bij snel-
heidslimieten; dat perceptie en evaluatie van de weg-
gebruiker hierbij nader moeten worden bestudeerd; 
dat nog niet met voldoende wetenschappelijke 
evidentie is komen vast te staan dat invoering van de 
snelheidslimiet de veiligheid positief beïnvloedt; dat 
de snelheidslimiet een gedragsregel is die men zich 
moeilijk eigen blijkt te maken; dat politietoezicht 
het feitelijk gedrag van de weggebruiker in de vorm 
van minder hard rijden beïnvloedt, ook als er geen 
snelheidslimiet vastgesteld is; dat handhaving van de 
snelheidslimiet in de huidige vorm en omvang van het 
politieapparaat niet te verwezenlijken is (andere 
vormen van controle lijken meer geschikt) en dat, in-
dien er een empirisch verband bestaat tussen het rij-
den met hoge snelheid en een verhoogde veiligheid, 
het effectiever is de subjectieve kans op betrapping 
te verhogen dan de objectieve. 

36 
Research on traffic law enforcement: effects of the 
enforcetnent of legislation on road user behavior 
and traffic accidents. 
Parijs, Organisation for economie co-operation and 
development (OECD), 1974, 110 blz. 

De in het tweede deel van dit rapport besproken 
studies geven geen duidelijk antwoord op de vraag 
of wetgeving een effectief middel is ter bevordering 
van de verkeersveiligheid. Wel zijn er aanwijzingen dat 
een grotere politie-activiteit het aantal ongelukken 
doet afnemen. Ook hier echter is het verrichte 
onderzoek beperkt en vaak gebrekkig uitgevoerd. 
Op basis van het verrichte onderzoek zijn de auteurs 
dan ook niet in staat in een formule de relatie tussen 



verkeersveiligheid en de hoeveelheid invloed van 
verkeerswetgeving weer te geven. Enkele van de 
beperkingen van de verrichte onderzoeken waren: 
te kleine steekproeven, onvoldoende mogelijkheden 
tijdseffecten te meten, geen replicatie-studies en 
gebrekkige controle-groepen. Teneinde deze en 
andere beperkingen tegen te gaan doen de auteurs 
in appendix D een aantal aanbevelingen. 

37 
Robertson, L.S., R.F. Rich en H.L. Ross. Jail 
sentences for driving while intoxicated in Chicago: 
a judicial policy that failed. 
Law and society review, 8e jrg., nr. 1, herfst 1973, 
blz. 55-67 (U.S.A.). 

De auteurs onderzochten het effect van het beleid 
van de rechtbank te Chicago om in december 1970 
en de eerste zes maanden van 1971 iedereen die 
schuldig was bevonden aan rijden onder invloed zon-
der aanzien des persoons een straf van zeven dagen 
detentie op te leggen. Zij baseerden hun onderzoek 
op gegevens van de politie en de rechtbank. Tevens 
bestudeerden zij het aantal veroordelingen wegens 

87 	rijden onder invloed in dezelfde periode te 
Milwaukee, waar een dergelijk beleid niet was 
gevoerd, en in beide steden onderzochten zij de 
statistieken die veroordelingen wegens rijden onder 
invloed gedurende de laatste vijf jaar aangaven. 
Zij komen tot de conclusie dat de vermindering van 
het aantal veroordelingen wegens rijden onder invloed 
in Chicago te danken was aan toeval en verklaard 
kon worden vanuit een algehele vermindering van 
het aantal veroordelingen wegens rijden onder invloed 
die zich ook elders dan in Chicago voordeed. 

38 
Ross, L. Law, science and accidents: the British 
Road Safety Act of 1967. 
The journal of legal studies, 2e jrg., nr. 1, januari 
1973, blz. 1-78 (U.S.A.). 

In een onderzoek naar het effect van de invoering 
van de Road Safety Act 1967 in Groot-Brittannië 
vindt de auteur een daling van het aantal verkeers-
ongevallen. Door gebruikmaking van de time-series-
onderzoekmethode, gaat hij na in hoeverre deze 
afname verband houdt met de invoering van de 
nieuwe Ivet. Hierbij bleek, dat met name de sociale 
drinker, die alleen bij speciale gelegenheden drinkt, 
af te schrikken is door de sanctiedreiging, die van 
deze wet op het rijden onder invloed uitgaat. Een 
van de belangrijkste aspecten van deze afschrikking 
bleek de subjectieve pakkans te zijn. Hierdoor was 
de daling in het aantal ongevallen het grootst in de 
eerste maanden na de invoering van de wet. Daarna 
ontdekte het publiek dat zij de kans op een ver- 
oordeling had overschat. Een meer intensieve controle 
zou volgens de auteur het effect van de wet op een 



hoog peil kunnen houden. Het verlies aan sympathie 
voor de politie, dat deze intensieve controle mogelijk 
zou kunnen veroorzaken, kan worden opgeheven door 
een minder zware sanctie. 

39 
Schampers, J.M. De landelijke en regionale verkeers-
alkoholkontroles. 
Delikt en delinkwent, 5e jrg., nr. 9, november 1975, 
blz. 560-566 (N.). 

De schrijver bespreekt de landelijke en regionale 
politionele verkeerscontroles op alcoholgebruik. 
Hij geeft aan dat het effect van deze controles 
moeilijk te meten is, daar het resultaat zowel door 
de voorlichting als door de politie-activiteit ontstaan 
kan zijn. In het algemeen wordt echter aangenomen 
dat een frequente politiecontrole in ieder geval 
preventief werkt. De schrijver benadrukt echter dat 
bij de handhaving van de verkeersvoorschriften in 
het oog moet worden gehouden of en in hoeverre de 
verkeersveiligheid daarmee gediend is. Ondanks 
het ontbreken van een totaaloverzicht van de 
ongevalsoorzaken is bekend dat de factor alcohol 

88 	mede bepalend is voor het aantal verkeersongelukken. 
De schrijver geeft aan dat mede via de uitgebreide 
voorlichting getracht wordt het rijden onder invloed 
terug te dringen. Het doel van de acties is dus niet 
in de eerste plaats gericht op de opsporing van een 
zo groot mogelijk aantal overtreders, maar op het 
bereiken van een zo groot mogelijke preventieve 
werking. Volgens de schrijver is dit slechts mogelijk 
door middel van frequente landelijke acties, zowel 
aangekondigde als niet aangekondigde, met daar-
naast regionale en plaatselijke activiteiten. De resul- 
taten van deze acties dienen gepubliceerd te 
worden; de politie treedt hierbij als coördinerende 
instantie op. 

40 
Shoham, S.G., N. Geva, R. Markowski en anderen. 
Internalisation of norrns, risk-perception and 
anxiety as related to driving offences. 
British journal of criminology, 16e jrg., nr. 2, 
april 1976, blz. 142-155. 

De schrijvers doen verslag van een onderzoek, het 
tweede in een reeks, naar het effect van sancties 
op het gedrag van automobilisten in Israël. In dit 
onderzoek werden door middel van vragenlijsten 
gegevens verzameld over 99 militairen in de leeftijd 
van 18 tot 20 jaar. Centraal in dit onderzoek staan 
de relaties tussen het feitelijk rijgedrag, angst en de 
mate waarin men risico's neemt. De volgende instru-
menten werden gebruikt om de studie ten uitvoer 
te brengen: 1) Een vragenlijst betreffende de 
internalisatie van normen. Deze onderscheidt drie 
graden van internalisatie, te weten sanctie-gerichtheid, 
identificatie en morele gerichtheid; 2) Een angst- 



schaal; en 3) Risico-perceptie met betrekking tot 
verschillende verkeersovertredingen en de opvattingen 
van de automobilisten ten aanzien van het plegen van 
deze overtredingen. 
De algemene conclusie luidt, dat de correlatie 
tussen angst en het nemen van risico's erop kan 
wijzen dat die angstige automobilisten, die 
verantwoordelijk zijn voor een vrij groot aantal 
delicten en, bijgevolg, ongelukken, terecht komen 
in een vicieuze cirkel van angst. Als een angstige 
bestuurder in een conflictsituatie op de weg verzeild 
raakt neigt hij ertoe, relatief veel risico's te nemen 
om zich daar uit te redden. Dit is in overeenstemming 
met de hele theorie en praktijk van `acting-out' en 
reactie-formatie in de sociale en klinische psycholo-
gie: ongestructureerde activiteit als middel om een 
spanning weg te nemen is instrumenteel bij het 
verminderen van angst. Dat zou volgens de 
auteurs wel eens de verklaring voor hun bevindingen 
kunnen zijn: bange automobilisten neigen tot het 
nemen van grotere risico's en zullen als gevolg 
daarvan ook meer ongevallen veroorzaken. 
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89 	Snelheidslimieten buiten de bebouwde kom. 

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeers- 
veiligheid (SWOV), Voorburg, 1971,50 blz. 
(N.). 

Begin 1966 werd door de Minister van Verkeer en 
Waterstaat opdracht gegeven aan de SWOV, onder-
zoek te doen naar snelheidsbeperkingen op wegen 
buiten de bebouwde kom. Uitgangspunt voor het 
SWOV-onderzoek was dat het effect van snelheids-
beperkingen zou worden vastgesteld door op een 
beperkt aantal wegen buiten de bebouwde kom 
gedurende een bepaalde periode snelheidslimieten 
in te stellen. Als onderzoekstype werd de voor- en 
nastudie gekozen, dat wil zeggen een vergelijking 
van gedrags- en ongevallengegevens uit een vóór- 
periode met die uit de periode waarin de beperkingen 
van kracht zijn. Gestreefd werd naar ca. 400 km 
onderzoekweg, verdeeld over autosnelwegen en 
enkelbaanswegen en zoveel mogelijk verspreid 
over het hele land. 1-let onderzoek langs de weg gaf 
voor liet gedrag de volgende resultaten te zien: 
1) De ingestelde snelheidsbeperkingen zijn van in-
vloed geweest op de gereden snelheden. De veran-
dering van de gemiddelde snelheid was zeer gering. 
De vermindering van de spreiding bedroeg gemiddeld 
13% op enkelbaanswegen en 10% op autosnel-
wegen; 2) De snelheidsbeperkingen hadden geen 
nadelige invloed op de gemiddelde snelheid; 
3) De invloed op de frequentieverdelingen van 
snelheden is afhankelijk van het niveau van de 
limietwaarde en van het politietoezicht; en 4) Op 
autosnelwegen hebben wettelijke beperkingen een 
wat grotere invloed op de snelheidsverdelingen dan 
de geadviseerde beperkingen. 1-let blijkt niet 



mogelijk t.a.v. de veiligheid met voldoende zeker-
heid conclusies te trekken uit de resultaten van 
de onderzochte snelheidsbeperkingen. Een systeem 
van snelheidslimieten kan een gunstig effect 
hebben op de verkeersveiligheid, mits dit systeem 
past in een samenstel van maatregelen..In de eerste 
plaats moet er een indeling van wegen in een beperkt 
aantal categorieën gemaakt worden. Per wegcate-
gorie kan dan een bovengrens voor de toegestane 
.snelheid worden ingevoerd, soms ook een onder-
grens. Voor de bepaling van het beleid op lange 
termijn is de volgende werkwijze noodzakelijk: 
1) Inventarisatie van de wegen naar zowel weg- als 
verkeerskenmerken; 2a) Analyse van de gegevens 
uit deze inventarisatie; 2b) Vaststellen van de 
criteria volgens welke wegcategorieën kunnen 
worden bepaald; 3) Vaststellen van normen voor 
wegcategorieën; 4) Bepalen van een identificatie-
systeem waaraan de wegcategorieën door de weg-
gebruikers herkend en per categorie onderscheiden 
kunnen worden; en 5) Vaststellen van homogeni-
serende maatregelen per wegcategorie, zoals de 
snelheidslimiet, het politietoezicht, de electronische 
verkeersgeleiding, de noodzakelijke reconstructies enz. 
Het verdient aanbeveling het effect van wettelijke 

90 	beperkingen, zowel beperking van de maximum- 
als van de minimumsnelheid, met verschillende 
limietniveaus te onderzoeken bij verschillende 
niveaus van politietoezicht op diverse categorieën 
wegen. Hiervoor worden suggesties gedaan. 
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Steenhuis, D.W. Een onderzoek naar het generaal-
preventief effekt van de strafmaat bij rijden onder 
invloed. 
Delikt en delinkwent, 5e jrg., nr. 9, november 1975, 
blz. 566-582 (N.). 

Met de uitwerking van drie groepen variabelen 
(persoonlijkheidsvariabelen) schetst de schrijver 
de inhoud van het begrip generale preventie. 
Hiermee geeft hij tevens een overzicht van wat hij 
gaat onderzoeken met betrekking tot het generaal-
preventieve effect van de strafmaat bij het delict 
rijden onder invloed. Hij constateert dat in het westen 
van het land in bijna drieëneenhalf maal zoveel gevallen 
als in het oosten een onvoorwaardelijke gevangenis-
straf wordt opgelegd voor dit delict. Vervolgens 
gaat hij na of in beide delen van het land de groep 
rijders onder invloed in een bepaalde periode sterk 
in omvang verschilt. Wanneer meer generaal-preven-
tief effect van een strengere straf uitgaat, zou dit 
op deze manier moeten blijken. De beide groepen 
echter waren even groot. De schrijver geeft zelf 
een aantal mogelijke verstoringen aan, die verhin-
deren dat men uit de vergelijking van deze twee 
groepen een conclusie mag trekken ten aanzien van 
het generaal-preventief effect. Hiertoe vergelijkt hij 
opnieuw, met gebruikmaking van dezelfde onder-
zoeksresultaten, twee andere groepen, en wel degenen 



die verwachten voor dit delict een gevangenisstraf 
te krijgen naast degenen die dit niet verwachten. 
Ook hier bleek weer zeer weinig verschil in omvang 
tussen de beide groepen te bestaan. Zo komt de 
schrijver toch tot de conclusie, dat onder de huidige 
omstandigheden de strafmaat niet van invloed is op 
de hoogte van het bloed-alcoholgehalte en derhalve 
generaal-preventief van geen belang. Op grond van 
deze resultaten stelt de schrijver voor, van geld-
boete voor rijders onder invloed de normale straf 
te maken. Een dergelijke regeling zou volgens hem 
mooi aansluiten bij de instemming van de Minister 
van Justitie — in 1974 — met de voorstellen van de 
Commissie Vermogensstraffen. Deze wil aan de geld-
boete en andere vermogenssancties een belangrijke 
plaats toekennen. Tegelijkertijd zou op die manier 
tegemoet gekomen kunnen worden aan de praktische 
problemen die thans bij de tenuitvoerlegging van 
korte vrijheidsstraffen worden ondervonden. 

3.2.2. Sanctionering van overtreders 
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91 	De rol die ons rechtssysteem speelt bij 

het beinvloeden van rijgedrag* 

door K.B. Joscelyn 

Het systeem van het verkeersrecht in Amerika — 
een ontwerpopzet 
Om te kunnen onderzoeken of het verkeers-
recht effectief is voor wat betreft het beheersen 
van de kansen op verkeersongelukken, die de 
gemeenschap in Amerika jaarlijks meer dan 
20 miljard dollar kosten, is het nuttig om een 
ontwerp op te zetten, waarin de doelstellingen 
van dat systeem duidelijk worden gesteld. Het 
is daarbij van belang uit te gaan van de basis-
functies van het rechtssysteem, omdat die 
constant zijn en niet afhankelijk van de in-
stelling of de persoon die ze verricht. De hier 
gebruikte constructie onderkent vier categorieën 
basisfuncties: 
— de wetgeving 
— de wetshandhaving 
— de berechting 
— de bestraffing. 
De doelstellingen van de eerste categorie zijn: 

* Dit is een verkorte weergave van: The role of our 
legal system in influencing driver behavior. 
In: H.S.R.I. Research, 6e jrg., nr. 3, 1976, blz. 7-15. 



het voorschrijven van gedrag dat gevaar tot een 
minimum beperkt; het verbieden van gedrag dat 
gevaar veroorzaakt; het vergemakkelijken van 
de werkzaamheden van het rechtssysteem. Als 
doelstellingen van de wetshandhaving kunnen 
genoemd worden: het opsporen en aanhouden 
van mensen die gevaar veroorzaken; het bein-
vloeden van menselijk gedrag om het veroor- 
zaken van gevaar te verminderen; het ver-
zamelen van basisgegevens om het veroorzaken 
van gevaar te identificeren. De doelstellingen 
van de berechting zijn: vaststellen of er sprake 
was van het veroorzaken van gevaar door 
degenen die door de wetshandhavers zijn 
aangehouden: vaststellen of de gevaarsvoor-
schriften van de wetgever valide zijn; zorgen voor 
de fundamentele billijkheid die essentieel is 
voor de werking van een rechtssysteem. De 
vierde categorie, de bestraffing, heeft de volgende 
doelstellingen: het geven van de uiteindelijke 

92 	reactie van het systeem, die erop gericht is 
dat het gestrafte individu zich in de toekomst 
van het veroorzaken van gevaar zal onthouden 
(de speciale preventie); het weven van een 
patroon van reacties op individueel gevaar 
veroorzaken, dat potentiële gevaarveroorzakers 
van hun handeling doet afzien. De basis-
categorieën komen overeen met de activiteiten 
die verricht worden door de wetgever en door 
de instellingen van het traditionele strafrechts-
systeem: de politie, de rechtbanken en de straf-
inrichtingen. Zij komen ook overeen met de 
werkzaamheden van een administratieve instel-
ling die regels stelt, de nakoming ervan afdwingt 
en straf oplegt voor het overtreden ervan, zoals 
bijvoorbeeld het intrekken van het rijbewijs. 
En de functies kunnen ook worden vervuld 
door een politieagent die bij het regelen van 
het verkeer een bepaalde aanwijzing geeft, een 
bestuurder signaleert die zijn bevelen negeert, 
de zaak berecht in een discussie met de 
bestuurder en als straf een waarschuwing geeft. 
In het volgende zal worden bekeken of deze 
doelstellingen worden bereikt. 

De wetgeving 
De invloed die de verkeerswetgeving heeft op 
de publieke opinie en het gedrag hangt groten- 
deels af van de manier waarop de grondbeginselen 



ervan deel uitmaken van de socialisatie-processen 
die de individuele waarden bepalen. De wette-
lijke procedures en de juistheid van de door de 
wet voorgeschreven sancties beinvloeden het 
respect dat men voor de wet heeft. Maar 
inconsequenties en beperkingen van de wet 
kunnen ongenoegen teweeg brengen, het respect 
aantasten en de kans op naleving doen afnemen. 
Zoals zoveel systemen van wetgeving is ook de 
verkeerswetgeving niet als één geheel geschapen; 
deze ontstond geleidelijk. De eerste reactie op 
de bedreiging die het gemotoriseerde verkeer 
vormde voor de gezondheid en veiligheid van 
de mens was voorspelbaar. Wetten om het gedrag 
te regelen werden snel aangenomen. De 
verantwoordelijkheid voor de reactie van de 
gemeenschap op dat gedrag kwam te liggen bij 
het strafrechtssysteem. Overtreders van de 
verkeerswetten werden als 'misdadigers' 
gestigmatiseerd. Dit had voor het strafrechts- 

93 	systeem duidelijke gevolgen. Want wanneer 
een handeling als een schending van het straf-
recht wordt beschouwd, dan gelden daarvoor 
dezelfde regels van bewijsvoering en proces-
gang als bij een strafzaak. Dit is uiteraard van 
invloed op de functie van de wetshandhaving. 
liet heeft namelijk tot gevolg dat een politie-
functionaris alleen in de ernstigste gevallen 
gerechtelijke stappen tegen de veronderstelde 
dader zal ondernemen. De procedurele ver-
eisten werken op deze manier het opsporen en 
aanhouden tegen van degenen die gevaar veroor-
zaken. Diezelfde vereisten zijn eveneens van 
invloed op de functies van berechting en 
bestraffing. Aan een verkeersovertreder die 
valt onder een strafwet, die in geval van veroor-
deling gevangenisstraf kan opleggen, moet een 
verdediging en in het algemeen een jury-
berechting Worden toegestaan. 
Nu hebben veel rechtbanken te kampen met 
een grote achterstand in strafzaken. Bij die 
rechtbanken waar de gewone strafzaken en de 
verkeerszaken door elkaar worden behandeld, 
wordt gewoonlijk prioriteit gegeven aan de 
eerste. Dit samen met de tactiek van de 
verdediging heeft tot gevolg dat er voldoende 
vertraging optreedt die resulteert in een 
intrekking van de telastlegging. Zo heeft het 
stigmatiseringsproces weer tot gevolg dat door 



het systeem gehandeld wordt in strijd met de 
doelstelling van het beheersen van het gevaar. 
Vandaar dat sommige staten ertoe zijn 
overgegaan om de verkeersovertredingen te 
decriminaliseren. 

De wetshandhaving 
Een basishypothese van de verkeersfunctie van 

. 	de politie is dat de juiste politie-actie verkeers- 
ongelukken kan doen afnemen. Men neemt 
aan dat er sprake zal zijn van een vermindering 
van gevaar ofwel vanwege een specifieke 
handeling van wetshandhaving ten opzichte 
van een individuele overtreder, ofwel vanwege 
een algemeen afschrikwekkend effect omdat 
er politie aanwezig is, of omdat de bestuurder 
de indruk heeft dat er een kans bestaat dat 
hij ontdekt en aangehouden wordt. De 
informatie die hierover op dit moment is, 
wijst in de richting van een strategie die 

94 	uitgaat van een maximale politie-aanwezigheid 
om het rijgedrag te beirivloeden, terwijl weinig 
aandacht wordt besteed aan het opsporen en 
aanhouden van overtreders die een gering 
gevaar veroorzaken. Voldoende gegevens over 
de juistheid van deze strategie en de kosten en 
baten ervan zijn echter niet voorhanden. Een 
voor de wetshandhaving belangrijk feit is dat bij 
politiefunctionarissen het gevoel leeft dat 
promotie en erkenning vooral afhankelijk zijn 
van succes op het gebied van het gewone 
strafrecht. Dit hangt vermoedelijk samen met 
de opvatting binnen het politie-apparaat over 
de respectievelijke gevaren die een gewone 
misdadiger en een verkeersovertreder veroor-
zaken. Het leidt ertoe dat er geringe prioriteit 
wordt verleend aan activiteiten ter handhaving 
van de verkeerswetten. 

De berechting 
De berechting is het besluitvormingsproces 
binnen het strafrechtssysteem dat resulteert 
in het vaststellen van schuld of onschuld. 
De meeste bestuurders die een dagvaarding 
voor een verkeersovertreding krijgen, berechten 
zichzelf door schuld te bekennen. Uit onder-
zoek blijkt dat dit in ieder geval 90 procent en 
misschien zelfs 95 procent is. Uit de schuld-
bekentenissen komt naar voren dat de bestuurder 



van mening is dat hij inderdaad een fout heeft 
gemaakt. In sommige gevallen neemt hij echter 
het besluit om schuld te bekennen, omdat de 
kosten van het verkrijgen van recht aanzienlijk 
hoger zijn dan de sanctie. Dus betaalt hij de 
boete om hogere persoonlijke kosten, zoals 
tijdverlies, te vermijden. Dit valt moeilijk te 
rijmen met een van de doelstellingen van de 
berechting, namelijk de fundamentele billijkheid. 
In veel staten is verschijning voor de rechtbank 
verplicht in gevallen van recidive en van over-
tredingen die tijdens het rijden worden begaan. 
In de meeste gevallen willen de daders simpel-
weg schuld bekennen. De rechtbanken hebben 
dit ingezien en het resultaat daarvan is een 
lopende band-behandeling van overtreders, die 
noch de zaak van het recht noch die van de 

• gevaarsbeheersing dient. Er is wel gesuggereerd 
dat het verschijnen voor de rechtbank afschrik-
wekkender werkt dan de straf zelf. Er bestaat 

95 echter nauwelijks bewijs voor de stelling dat 
een verplichte verschijning op zichzelf enige 
invloed heeft op het rijgedrag. 

De bestraffing , 
 sanctie geeft de formele reactie van het 

rechtssysteem weer. Het doel ervan is het 
beinvloeden van het toekomstig gedrag van 
het gestrafte individu en het toekomstig gedrag 
van anderen. Een van de belangrijkste kwesties 
hierbij is de effectiviteit van de sancties. Hoewel 
er veel literatuur bestaat waarin gesteld wordt 
dat de bestaande sancties wel degelijk effectief 
zijn, is er maar weinig objectief bewijsmateriaal 
dat die stelling kan ondersteunen. Over de 
invloed op het rijgedrag van de boete, de 
vrijheidsbeneming en de intrekking van het 
rijbewijs is vrijwel niets bekend. Naast dit 
gebrek aan kennis bestaat er nog het probleem 
van de keuze van de sanctie. Die keuze wordt 
gemaakt door een vaak overwerkte rechter, die 
daarvoor geen formele opleiding heeft gehad 
en die meestal niet op de hoogte is van eerdere 
verkeersovertredingen van de bestuurder die 
voor hem staat. Dit laatste is het gevolg van 
een onvoldoende uitwisseling van gegevens 
tussen rechtbanken en de administratieve 
instellingen, die onder andere de intrekking 
van rijbewijzen regelen. Hierdoor wordt de 



kwaliteit van de beslissingen van beiden aan-
getast. 
De kwestie waar het uiteindelijk om gaat is of 
het systeem invloed heeft op het rijgedrag, 
gemeten in termen van gevaarsvermindering. 
Om dit te kunnen bepalen zullen onderzoekers 
en beleidsfunctionarissen zich erin moeten ver-
diepen, welke informatie nodig is om de effec-
ten van het rechtssysteem op het rijgedrag vast 
te stellen en om. de noodzakelijke veranderingen 
aan te wijzen en aan te brengen. En bovendien, 
welke directe acties er kunnen worden onder-
nomen of van welke onderzoeksresultaten op 
korte termijn verwacht kan worden dat zij in 
de nabije toekomst tot beter rijgedrag zullen 
leiden. 
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Dijksterhuis, F.P.H. The specijic preventive effect 
of penal measures on subjects convicted for cirunken 

96 	driving. 
Blutalkohol, 12e jrg., nr. 3, mei 1975, blz. 181-191 
(B.R.D.). 

De schrijver onderzocht de speciaal-preventieve 
werking van enerzijds zware gevangenisstraf en 
anderzijds een humaner soort tenuitvoerlegging van - 
vrijheidsstraffen bij personen die waren veroordeeld 
wegens dronken rijden. Bij een groep van 1674 
veroordeelden in het noorden van Nederland (1960 
tot 1964) werd aangetoond, dat een strenge straf geen 
effectief middel is om recidive bij dronken rijders 
te voorkomen. Verder vergeleek de auteur twee 
groepen van elk 76 veroordeelden. De ene groep zat 
in een moderne, half-open inrichting, speciaal bestemd 
voor verkeersdelinquenten, de andere in een meer 
traditionele gevangenis. Twee jaar na vrijlating gaven 
40 personen van de eerste en 33 van de tweede groep 
toe, in het afgelopen jaar opnieuw met teveel op 
achter het stuur te zijn gaan zitten. Het verschil in 
deze aantallen is volgens de schrijver te klein om tot 
conclusies te komen. Hij spreekt zijn voorkeur uit voor 
een half-open inrichting. Niettemin acht hij het nood-
zakelijk dat voor deze categorie misdadigers naar 
andere sancties wordt gezocht, die de staat minder 
geld kosten. 

45 
Gedragsbeirivloeding van verkeersdeelnemers 
SWOV, Voorburg, 1975, 35 blz. (N.). 

Fr zijn twee belangrijke factoren die de naleving 
van verkeersregels bepalen: 1) de aanvaarding van 
de verkeersregel, en 2) het risico van straf bij 
overtreding van de regel. Als voorwaarde voor 
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aanvaarding van een regel kunnen genoemd worden: 
a. de regel moet bekend zijn, en b. de regel moet 
uitvoerbaar zijn. De aanvaarding van de verkeersregel 
zal vergemakkelijkt worden door doelmatigheid uit 
oogpunt van verkeersveiligheid, duidelijkheid, herken-
baarheid van het gewenste gedrag, aantrekkelijkheid 
van het gewenste gedrag en sociale aanvaarding. 
Objectief gezien is het risico van straf dat men loopt 
bij overtreding opgebouwd uit de kans op aanhouding, 
op verdenking, op vervolging, op veroordeling en 
bestraffing, en de hoogte en aard van de straf. 
Beloning van het gewenste gedrag lijkt een langduriger 
effect te hebben dan bestraffing van het ongewenste 
gedrag. De auteur bekijkt vervolgens hoe bovenstaande 
theorie ondersteund wordt door resultaten van prak-
tijkonderzoek. De volgende conclusies kunnen 
getrokken worden: 1) Een aantal verkeersregels 
wordt algemeen nageleefd zonder dat opsporing 
en bestraffing van overtredingen daarbij van belang 
blijken. Een wettelijke verplichting kan de directe 
aanleiding zijn tot het vertonen van het gewenste 
gedrag; 2) Aanwezigheid van politie kan leiden tot 
een tijdelijke vermindering van overtredingen ter 
plaatse. Een verhoogd niveau van politietoezicht kan 
leiden tot vermindering van ongevallen; 3) Voor wat 
betreft speciale preventie bieden waarschuwings-
brieven en -bijeenkomsten interessante mogelijkheden. 
De bijdrage van geslaagde speciale preventie tot de 
verkeersveiligheid is echter bij voorbaat gering; en 
4).De vraag of de gebruikelijke straffen een algemeen 
preventieve werking hebben, kan niet beantwoord 
.worden. 

46 
Griep, D.J. Het strafpuntensysteem en de verkeers-
veiligheid. 
Het tijdschrift voor de politie, 34e jrg., nr. 5, mei 
1972, blz. 126-129. 

In een aantal landen is in de verkeerswetgeving een 
strafpuntensysteem ingevoerd, onder andere in de 
Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan. 
Het strafpuntensysteem heeft tot doel: a) strafver-
zwaring, en b) het bevorderen van de verkeers-
veiligheid (door het identificeren en uit het verkeer 
weren van overtreders in de veronderstelling dat 
zij 'brokkenmakers' zijn). In slechts enkele gevallen 
zijn gegevens beschikbaar over de effectiviteit ervan. 
Op grond van deze gegevens kan niet worden aange-
toond dat het strafpuntensysteem doeltreffend is 
in termen van verkeersveiligheid. Aan de hand van 
gegevens betreffende de geringe samenhang tussen 
overtredingen en ongevallen en de daardoor ook 
geringe mogelijkheden om op grond van deze 
gemaakte overtredingen brokkenmakers te identifi-
ceren, kan van invoering van een strafpuntensysteem 
slechts een geringe bijdrage aan de verkeersveiligheid 
worden verwacht. 
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Kaiser, G. Praxis der Strafzumessung und der San ktion 
im Verkehrsrecht. 
Blutalkohol, 9e jrg., nr. 3, maart 1972, blz. 141-158 
(B.R.D.). 

De schrijver verzet zich ertegen om uit de ontwikkeling 
van de verkeerscriminaliteit, in het bijzonder die welke 
onder invloed van alcohol plaatsvindt, een falen af te 
lezen van het terugdringen van de vrijheidsstraf die 
door wetswijziging in 1968 was beoogd. Hij is van 
mening dat de strafrechtspraak zich binnen een onver-
wacht korte tijd, al geschiedde dit ook soms met tegen-
zin, naar de intentie van de wetgever heeft geschikt en 
dit bewuster, doelgerichter en vastbeslotener dan het 
gevangenispersoneel dat heeft gedaan. Ondanks het 
feit dat de korte vrijheidsstraf nog slechts zelden ge-
bruikt wordt acht hij de rechtstrouw van de bevolking 
niet in gevaar. Naar zijn mening echter is de eenheid 
in de praktijk van de strafoplegging nog niet voldoende 
gegarandeerd, ondanks het feit dat de strafrechtspraak 
in grote lijnen meer uniform is geworden. Zelfs als de 
pas in 1970 waarneembare stijging van het aantal ver-
keersongevallen met slachtoffers als bestaand feit en 
niet als symptoom van een tendens (verkeerde schat- 

98 	ting van de tolerantiegraad) beschouwd wordt, blijft 
er voldoende noodzaak over tot preventie en verdere 
intensivering van de verkeerscontrole. De auteur is het 
eens met de opvatting dat de toename van verkeers-
delicten gebruikt kan worden als indicator voor de 
preventieve effecten van de wet, voor de rechtstrouw 
en het gevoel van zekerheid voor de bevolking. Op dit 
moment ontkent hij slechts dat er voldoende bewijs 
is voor de veronderstelling van een stijging van de 
verkeersdelinquentie. Hij besluit met op te merken dat 
het niet voldoende is om de pogingen de verkeers-
veiligheid te verhogen, te beperken tot bestrijding van 
de alcoholdelinquentie. 

48 
Marc, G. Probations et infractions routièrs. 
Revue pénitentiaire et de droit pénal, 98e jrg., nr. 3, 
juli—september 1974, blz. 425-433 (F.). 

Naar aanleiding van een Engels onderzoek over veroor-
deelde verkeersdelinquenten beschouwt de auteur de 
houding van de Franse rechterlijke macht tegenover het 
probleem van de ernstige verkeerscriminaliteit. Uit het 
Engelse onderzoek blijkt dat de verkeersdelinquent, 
wat persoonlijkheid en gebrek aan sociale aanpassing 
betreft, zeer dicht staat bij de 'gewone' delinquent. 
In vele landen wordt de bestrijding van verkeerscrimi-
naliteit beheerst door principes van 'gemeen' recht: 
gevangenisstraf en intrekking van het rijbewijs. Toch 
heeft deze laatste straf zeer weinig effect, om econo-
mische en culturele redenen, maar vooral door het 
ontbreken van systematische controle. Wat Frankrijk 
betreft zou een oplossing gevonden kunen worden in 
een voorwaardelijke straf met proeftijd. De auteur 
pleit voor een genuanceerde toepassing van speciale 
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voorwaarden tijdens de proeftijd, zoals bijv. gedeeltelijke 
ontzegging van de rijbevoegdheid. Hij stelt voor aan de 
gestrafte een officieel document te verstrekken dat 
dienst doet als rijbewijs en waarin de door de rechter 
opgelegde voorwaarden kort zijn samengevat. Het 
belang van de voorwaardelijke straf met betrekking tot 
verkeerscriminaliteit zit in het feit dat men aldus per-
soonlijkheidsstoornissen en aanpassingsmoeilijkheden 
in relatie tot het delict kan behandelen. Dit gebeurt al 
herhaaldelijk met betrekking tot dronken rijden, een 
misdrijf dat veelal door minderjarigen gepleegd wordt. 
De auteur stelt voor dit systeem uit te breiden tot de 
overige verkeersdelicten. 

49 
Werff, C. van der. Straftoemeting overtreders artikel 26 
der Wegenverkeerswet en hun recidive. 
Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Voorlichtings-
en documentatiecentrum, 1971, 81 blz. (N). 

In dit rapport wordt verslag gedaan van een vergelijkend 
onderzoek naar de straftoemeting bij rijders onder in-
vloed in een viertal arrondissementen. De aanleiding 
tot dit onderzoek is het streven naar harmonisatie van 
de straftoemeting. De vraagstelling van het onderzoek 
luidt: a) wat is de invloed van de verschillende in het 
dossier opgenomen gegevens op de straftoemeting (eis 
en vonnis); en b) wat is het speciaal preventieve effect 
van die verschillende straffen. Factoren die een rol 
Spelen bij de straftoemeting zijn: 
de hoogte van het alcoholgehalte van het bloed; de 
indruk van de politie over de mate van dronkenschap; 
het reeds eerder veroordeeld zijn wegens rijden onder 
invloed; en (in mindere mate) vroegere veroordelingen 
of sepots wegens andere verkeersmisdrijven. Het feit 
of al dan niet een bloedproef is uitgevoerd maakt op 
zich niets uit bij de strafbepaling, maar voor verdachten 
met een hoog promillage werkt de uitslag van het 
bloedonderzoek in hun nadeel, terwijl het voor ver-
dachten met een laag promillage in hun voordeel. 
werkt. Zowel in opgelegde als geëiste straffen bestaat 
verschil tussen de arrondissementen onderling en tus-
sen de hofressorten onderling. De straffen blijken 
bovendien afhankelijk van de persoon van de Officier 
van Justitie, respectievelijk de rechter die de zaak be-
handelt. Hoewel de recidivepercentages bij extra- en 
intramurale straffen niet blijken te verschillen is hier-
mee niet gezegd dat liet speciaal preventieve effect van 
deze straffen gelijk is. Een statistische analyse zal moe-
ten uitwijzen of liet effect gelijk is als met de even-
tuele invloed van allerlei andere factoren rekening 
wordt gehouden. Het aantal recidivisten in liet mate-
riaal is te klein voor een dergelijke analyse. De recidi-
vepercentages blijken te stijgen met de duur van de 
onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid 
evenals niet de duur van het strafproces; dit vraagt 
eveneens om een nadere analyse. Door de massale 
kwijtschelding van straffen ter gelegenheid van het 
huwelijk van Prinses Beatrix is een unieke onderzoek-
situatie ontstaan, om te toetsen of van een korte on- 



100 

voorwaardelijke gevangenisstraf enige speciaal preven-
tieve werking uitgaat. Het overigens geringe verschil 
in recidivepercentage van wel en niet gegratieerden 
lijkt een dergelijk onderzoek zeker te rechtvaardigen. 
Voorgesteld wordt, de resultaten van dit onderzoek in 
parketvergaderingen te bespreken om via bewust-
making van de omvang van het straftoemetingsprobleem 
te geraken tot een communis opinio onder de leden 
van het Openbaar Ministerie. Daarbij dient volgens de 
auteur niet gestreefd te worden naar volstrekte unifor-
miteit, maar naar een genuanceerde straftoemeting 
volgens gemeenschappelijke uitgangspunten. Op basis 
van de onderzoekresultaten worden enkele suggesties 
gedaan. 

50 
Wesemann, P. Strafrecht en verkeersschade. 
Nederlands juristenblad, 48e jrg., nr. I, januari 1973, 
blz. 11-16. 

In hoeverre kan de overheid door middel van het 
strafrecht een bijdrage leveren tot een beperking van 
ongevalsschade? Besproken worden de voorschriften 
m.b.t. het gedrag van de voertuigbestuurder en m.b.t. 
het gedrag van de voertuigbeheerder. Geconcludeerd 
wordt het volgende: 1) men dient bij het onderzoek naar 
de effectiviteit van strafrechtelijk optreden ten aanzien 
van het verkeer niet alleen aandacht te schenken aan 
de positie van de voertuigbestuurder maar ook aan die 
van de beheerder; 2) wanneer men de bijdrage van dit 
optreden tot de vermindering van ongevalsschade gaat 
onderzoeken dient men onderscheid te maken tussen 
rechtmatig verkeersgedrag en veilig verkeersgedrag; 
— over de vraag in hoeverre rechtmatig bestuurdersge-
drag ook veilig gedrag is, valt los van de concrete 
situatie en op grond van de huidige stand van weten-
schap weinig met zekerheid te zeggen. Wel zijn er duide-
lijke aanwijzingen dat bevordering van rechtmatig 
gedrag langs strafrechtelijke weg voornamelijk van 
politietoezicht verwacht moet worden, in combinatie 
met enige vorm van negatieve sanctionering; 3) de ver-
onderstelling lijkt gewettigd dat rechtmatig beheerders- 

• gedrag doorgaans ook veilig verkeersgedrag betekent. 
Ook hierbij vervult het politietoezicht een cruciale rol. 



3.3. Technische middelen 
51 
Een evaluatie van het monitorsysteem 
voor te dicht achter elkaar rijden* 

door M.R. Parker 

Uit een onderzoek in Virginia (U.S.A.) blijkt 
dat de gevolgen van het te dicht achter elkaar 
rijden van auto's onderschat worden. In dit 
onderzoek werd gebruik gemaakt van het zgn. 
Following too closely monitor system (F.T.C.- 
systeem). 
In de meeste staten van Noord-Amerika, en ook 
in Virginia, is de autobestuurder in overtreding 
wanneer hij te dicht achter de voor hem rijden-
de auto rijdt. Omdat in de wetgeving van Vir-
ginia niet wordt aangegeven hoe groot de af- 

101 	stand moet zijn tussen twee rijdende auto's, is 
de politie terughoudend in het bekeuren van 
overtreders. Toch bleek uit gegevens van o.a. 
de National Safety Council (1974) dat het te 
dicht achter elkaar rijden in een aanzienlijk 
aantal verkeersongelukken een belangrijke 
factor is. 
A.N. Marshall ontwierp het F.T.C.-waarschu-
wingssysteem. Het F.T.C.-systeem moet geïn-
stalleerd worden op punten, voorafgaand aan 
weggedeelten waarvan bekend is dat er veel 
auto-ongelukken plaatsvinden. Het systeem be-
staat uit sensors die in het wegdek moeten wor-
den aangebracht en in contact staan met bron-
nen van infrarood licht, die boven het wegdek 
moeten worden opgehangen. Hierop zijn weer 
een elektronische klok en een waarschuwings-
bord aangesloten. Als het tijdsinterval tussen 
twee voertuigen die de sensors passeren tussen 
de 0,70 seconden en de 1,25 seconden is, ver-
schijnt op het waarschuwingsbord onder de 
permanent zichtbare woorden `Following too 
closely' het woord `Danger'. Als het tijdsinter-
val minder is dan 0,70 seconden verschijnt het 

*Dit is een verkorte weergave van: An evaluation of 
the following too closely monitor system. 
In: Traffic engineering, 46e jrg., nr. 7, juli 1976, 
blz. 56-59. 



woord Wiolation' en gaat er ter waarschuwing 
een zoemer over. 
Het systeem is zo geconstrueerd dat liet tijds-
interval gevarieerd kan worden. In Virginia 
werden echter de bovengenoemde intervallen 
gekozen omdat de wet een tijdsinterval van 
maximaal 0,75 seconden toestaat. De gegevens 
van het F.T.C.-systeem kunnen door de politie 
als bewijsmateriaal tegen de autobestuurders 
worden gebruikt. Tot het systeem behoren 
tevens tellers die het totaal aantal voertuigen en 
de voertuigen die de waarschuwing `Danger' en 
`Violation' krijgen, aangeven. 
De afstand tussen de sensors en het waarschu-
wingsbord wordt bepaald door de maximum-
snelheid die ter plaatse is toegestaan, waarbij er 
tevens op gelet wordt dat niet de voorgaande 
auto een waarschuwing krijgt. 
In 1973 startte de Virginia Highway and Trans-
portation Research Council een onderzoek om 
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	na te gaan in hoeverre het gebruik van het 
F.T.C.-systeem gerechtvaardigd is. 
In 1969 werd het eerste experimentele F.T.C.- 
systeem geplaatst op een uit twee rijstroken 
bestaand weggedeelte, dat gedurende drie jaar 
voor en drie jaar na de plaatsing werd ge-
controleerd m.b.t. het aantal ongelukken. 
Drie jaar na de ingebruikstelling van het F.T.C.- 
systeem bleek het aantal ongelukken met 53% 
gedaald te zijn. 
Het F.T.C.-systeem werd gebruikt om de politie-
agenten te waarschuwen wanneer autobestuur-
ders te dicht achter elkaar reden; de processen-
verbaal werden echter gebaseerd op de waar-
nemingen en oordelen van de agenten. 
Op een ander soortgelijk weggedeelte werd 
eveneens een F.T.C.-systeem geplaatst. Hier 
bedroeg de vermindering van het aantal onge-
lukken 48%. In dit geval werd er geen politie 
ingeschakeld en werden dus geen processen-ver-
baal opgemaakt. 
Tenslotte werd onder dezelfde onderzoeksvoor-
waarden als in de bovenvermelde onderzoeken, 
het effect bestudeerd van de plaatsing van tien 
F.T.C.-systemen op een uit vier rijstroken be-
staande autoweg. De resultaten van dit onder-
zoek zijn de volgende. 
Het totaal aantal ongelukken verminderde met 
ongeveer 25%. Deze vermindering was echter 



verdeeld over alle soorten ongelukken. De ver-
onderstelling dat het te dicht; achter elkaar 
rijden een belangrijke factor is, werd dan ook 
niet bevestigd. 
In de stedelijke gebieden bleek het waarschu-
wingssysteem meer effect te hebben dan in de 
landelijke gebieden, hetgeen bleek uit een onder-
linge vergelijking van de tien waarschuwings-
apparaten. 
Radarsnelheidscontroles wezen uit dat het 
F.T.C.-systeem geen invloed heeft op de snelheid 
waarmee gereden wordt. Het aantal ongelukken 
als gevolg van het te dicht achter elkaar rijden 
verminderde, zonder dat politiecontrole werd 
toegepast, gedurende vijf maanden. Na ongeveer 
negen maanden nam de effectiviteit van het 
F.T.C.-systeem af. Toen echter in de tiende 
maand elf politie-manuren aan controle werden 
besteed, daalde het aantal ongelukken aanzienlijk. 
Uit onderzoekingen naar het rijgedrag en pro- 

103 	cessen-verbaal na ongelukken bleek dat de 
autobestuurders niet grillig op de waarschuwin-
gen reageren. Tenslotte bleek bij een kosten/ 
baten analyse dat de verhouding tussen kosten 
en baten 1 : 2,25 was. 

52 
Knaff, P.R. Evaluating the effectiveness of safety belt 
ure laws. 
Proceedings of the national safety belt usage conference, 
Washington, november 1973, blz. 94-103 (U.S.A.). 

Bij het streven naar een grotere verkeersveiligheid is 
het van groot belang na te gaan hoe effectief bepaalde 
maatregelen zijn. Het beste criterium is het aantal 
verkeersslachtoffers. Deze cijfers zijn echter niet snel 
voorhanden. Daarom wordt in dit artikel een individueel 
criterium besproken: het gebruik van veiligheidsgordels. 
Allereerst wordt het effect besproken van waarschu-
wingssystemen die in werking treden wanneer de gor-
dels niet gebruikt worden. Deze systemen verdubbelen 
het gebruik, maar na verloop van tijd neemt het gebruik 
weer af. Ander onderzoek toont aan dat het gebruik 
samenhangt met de afgelegde afstand: bij verre reizen 
worden de gordels meer gedragen. Ook blijkt dat in 
kleine steden minder vaak gordels gedragen worden 
dan in grote steden. Wanneer alle factoren die samen-
hangen met het gebruik van gordels zijn bekend ge-
worden en wanneer de invloed ervan is gemeten, kan 
het effect voorspeld worden van wettelijke maatregelen. 



53 
Shefer, J. en R.J. Klensch. Harmonie radar helps autos 
avoid collisions. 
IEEE Spectrum, 10e jrg., nr. 5, mei 1973, blz. 38-45 
(U.S.A.). 

Het is mogelijk het aantal kop-staart botsingen drastisch 
te verminderen of helemaal te voorkomen door gebruik 
te maken van een radar waarschuwings- en remsysteem. 
Wanneer de auto aan de achterzijde is voorzien van een 
refle. ctor kan een radarsysteem de afstand tot de auto 
daarachter in combinatie met de snelheid controleren 
en de bestuurder waarschuwen wanneer de afstand 
tussen beide auto's te gring wordt. Ook is het mogelijk 
de remmen in dat geval automatisch in werking te 
laten treden. Hetzelfde systeem kan ook gebruikt 
worden om botsingen met stilstaande objecten te voor-
komen. De radar is zodanig geconstrueerd, dat allerlei 
storende reflecties en irrelevante signalen niet worden 
geregistreerd. De auteurs geven een uitvoerige beschrij-
ving van de technische bijzonderheden van dit zoge-
naamde 'harmonische radar systeem'. 

54 
Sturgis, S.P. en R.G. Mortimer. Effects of practice and 

104 	alcohol on selected skins: implications for an automo- 
bile alcohol ignition interlock. 
Perceptual and motor skills, 37 jrg., augustus 1973, 
blz. 267-274 (U.S.A.). 

Een van de manieren om liet grote aantal dodelijke 
ongelukken als gevolg van alcoholgebruik te verminde-
ten is het gebruik van een 'alcohol ignition interlock 
system', een systeem waarbij de bestuurder een aantal 
handelingen moet verrichten die na gebruik van alcohol 
moeilijk of onmogelijk zijn. Een van deze systemen 
wordt onwikkeld door General Motors. Hierbij moet 
een bestuurder gedurende enkele seconden een getal 
van vijf cijfers onthouden en dit nummer in korte tijd 
intikken op een toetsenbord. Bij een andere methode 
moet een bestuurder met een stift op een metalen 
plaat een bepaalde baan volgen (stylus-tracking). Beide 
methoden werden onderzocht, door proefpersonen 
met een uiteenlopend alcohol-promillage de taken te 
laten verrichten. Het bleek dat bij een promillage van 
1 de proefpersonen beide taken het slechtst verrichten. 
Slechts bij `stylus-tracking' bleek er een significant 
verschil in test-prestatie tussen personen met een pro-
millage van 1.0 en personen met een promillage van 0. 

55 
Westefeld, A. en B.M. Philips. Safety belt interlock 
system: Usage survey. 
Rapport t.b.v. liet Ministerie van transport. Washington, 
mei 1975, 148 blz. (U.S.A.). 

Het in dit rapport beschreven onderzoek was erop 
gericht na te gaan in hoeverre het 'interlock system', 
een systeem volgens hetwelk men gewaarschuwd wordt 
zijn veiligheidsgordels aan te doen, het gebruik van die 
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gordels bevordert. Een drietal deel-onderzoeken werd 
verricht: a) onder gebruikers van huurauto's bij Ameri-
kaanse vliegvelden; b) onder gebruikers van huurauro's 
bij het vliegveld van Toronto; en c) onder bestuurders 
van eigen auto's. Bij de in het onderzoek betrokken 
automobilisten werd vastgesteld of zij de veiligheids-
gordel gebruikten. Een deel van de niet-gebruikers 
werd geïnterviewd. Het onderzoek laat zien dat invoe-
ring van waarschuwingssystemen (zoemer of licht-
signaal) het gebruik van veiligheidsgordels sterk be-
vordert. Na korte tijd echter daalt het gebruik doordat 
het waarschuwingssysteem defect raakt of uitgescha-
keld wordt. 
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