
Samenvatting 
 
Op verzoek van de directie Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie is het WODC nagegaan 
in welke mate personen die een verkeersdelict hebben gepleegd, in herhaling vallen. De 
onderzoeksvraag werd ondergebracht bij de WODC-Recidivemonitor, een project waarin op basis van 
justitiële documentatie recidivemetingen worden verricht onder uiteenlopende dadergroepen. 
De onderzoeksgroep bestond uit alle personen die in 1997 tenminste één justitiecontact hadden naar 
aanleiding van een overtreding van de WVW1994, het RVV1990 of de WAM. Van deze 146 duizend 
mensen is nagegaan of zij daarvoor en daarna in aanraking zijn geweest met Justitie. De 
recidivemeting heeft betrekking op geregistreerde criminaliteit. Uitspraken over de feitelijke 
recidive onder verkeersdelinquenten zijn op basis van dit onderzoek niet mogelijk. De belangrijkste 
resultaten van het onderzoek zijn:  
 
– Verkeersdelicten die het meest frequent worden geregistreerd zijn: het (ernstig) overtreden van de 
maximumsnelheid, rijden onder invloed en onverzekerd rijden. 
– Verkeersdelinquenten zijn overwegend mannen. Zij zijn relatief oud en vaker in Nederland geboren 
in dan mensen die andersoortige delicten plegen. 
– De meeste verkeersdelinquenten houden het bij 1 of 2 justitiecontacten. Zijn er meer contacten, dan 
komen er in de strafrechtelijke carrière ook andersoortige delicten voor. Personen die veel 
verkeersdelicten plegen zijn dus over het algemeen geen pure ‘specialisten’ 
– Negen van de tien verkeersdelicten in 1997 werden afgedaan met een transactie of een boete. 
– Voor het rijden onder invloed en het veroorzaken van een ongeval wordt vaak ook tijdelijk de 
bevoegdheid om een motorrijtuig te besturen ontnomen. 
– Binnen vier jaar is bijna veertig procent van de verkeersdelinquenten minstens één keer opnieuw 
vervolgd. In acht van de tien gevallen is dit wegens een nieuw verkeersdelict. 
– De kans op recidive is groter onder mannelijke verkeersdelinquenten, personen die in het buitenland 
geboren zijn, daders die al eerder in aanraking kwamen met Justitie en delinquenten die al op 
jeugdige leeftijd werden vervolgd. 
 
In vergelijking met daders van andersoortige delicten blijken verkeersdelinquenten een minder zware 
groep te zijn. Hun uitgangsdelict wordt minder zwaar bestraft, zij recidiveren minder vaak en hun 
strafrechtelijk verleden is minder omvangrijk. 
Dit onderzoek biedt een zeer globaal beeld van de recidive onder verkeersdelinquenten. Over de 
achtergronden van de recidive, de processen die leiden tot recidive en de invloed van de opgelegde 
sancties op het delictgedrag kunnen op basis van de resultaten geen uitspraken worden 
gedaan. Daarvoor is nader onderzoek nodig van een ander, meer kwalitatief karakter. 


