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Subjectieve pakkans bij snelheids-

overtredingen

N.J. Baas

Het Aktiecentrum Naleving Snelheidslimieten heeft onder andere bij de cen-

trale directie Wetenschapsbeleid en Ontwikkeling (CDWO) van het ministerie

van Justitie een onderzoeksvoorstel ingediend om meer inzicht te krijgen in

de samenstelling en werking van de subjectieve pakkans bij snelheidsover-

tredingen. Zoals in het onderzoeksvoorstel wordt opgemerkt, speelt het.

begrip `subjectieve pakkans' bij de handhaving van de snelheidslimieten een
zeer centrale rol. Algemeen wordt onderschreven dat het niet zozeer gaat om

5 Literatuurverkenningen

de werkelijke kans dat men gepakt wordt voor te hard rijden (de objectieve

pakkans), maar om de door de automobilist geschatte kans gepakt te worden

als hij of zij te hard rijdt: de subjectieve pakkans. Die subjectieve pakkans

wordt gezien als de belangrijkste beïnvloeder van het snelheidsgedrag van de

automobilist. Voor het Aktiecentrum Naleving Snelheidslimieten vormt de

vergroting van de subjectieve pakkans een centrale doelstelling. Om die

reden wil men tot meer inzicht in dit fenomeen komen. Daarnaast wil men

weten of het waar is dat er in de Verenigde Staten een betere verkeersdisci-

pline heerst dan in ons land en of wij eventueel van de ervaringen daar

zouden kunnen leren. Tijdens een overleg tussen vertegenwoordigers van het
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Aktiecentrum en het ministerie van Justitie is besloten dat men bij dit minis-

terie eerst door middel van een literatuurverkenning zal nagaan wat er zoal

bekend over de subjectieve pakkans bij snelheidsovertredingen en de ver-

keersdiscipline in de Verenigde Staten. Deze literatuurverkenning is op ver-

zoek van de CDWO door het WODC uitgevoerd ten behoeve van de directie

Staats- en Strafrecht en de directie Voorlichting. Er is een klankbordgroep

samengesteld waarin de resultaten van de literatuurverkenning zijn bespro-
ken en becommentarieerd.

In de literatuurverkenning staat de vraag centraal of het begrip subjectieve

pakkans zodanig in bestaand onderzoek is uitgewerkt dat het voldoende aan-

knopingspunten biedt om er in het beleid wel/niet iets mee te doen. Daarbij

vormen de in het onderzoeksvoorstel van het Aktiecentrum Naleving Snel-

heidslimieten geformuleerde hypothesen het uitgangspunt. Er zal eerst

worden ingegaan op de definitie en meetbaarheid van het begrip subjectieve

pakkans, waarbij enkele in de literatuur genoemde aanverwante begrippen

eveneens zullen worden omschreven. Verder zal aandacht worden besteed

aan de invloed van de subjectieve pakkans op het rijgedrag. Daarna komen

de voor deze literatuurverkenning cruciale vragen aan de orde welke facto-
ren de hoogte van de subjectieve pakkans kunnen beïnvloeden, of er per

automobilist sprake is van een differentiatie in subjectieve pakkansen en of

er groepen automobilisten te onderscheiden zijn die wat betreft hun subjec-

tieve pakkans verschillen.

In elke paragraaf wordt of worden eerst de hypothese(n) van hetAktie-

centrum vermeld. Vervolgens wordt getracht deze hypothese(n) aan de hand

van gegevens uit de literatuur te toetsen. Aan de door hetAktiecentrum

genoemde invloedsfactoren wordt er nog één toegevoegd: bij verbalisatie

gehanteerde snelheidsgrenzen. Reden daarvoor is dat uit de literatuur naar

voren is gekomen dat ook deze factor van invloed kan zijn op het snelheids-

gedrag en mogelijk op de subjectieve pakkans.

Er is weliswaar vrij veel onderzoek naar snelheidsovertredingen bekend,

maar daarbij wordt de subjectieve pakkans lang niet altijd expliciet ge-

noemd. Wanneer echter uit onderzoek blijkt dat er onder invloed van externe

factoren veranderingen in het snelheidsgedrag optreden en er geen reden is

om aan te nemen dat deze gedragsveranderingen het gevolg zijn van

veranderingen in de strafmaat of in de persoonlijke normen en gewoonten

van de automobilisten bij wie men de gedragsveranderingen waarneemt,

dan mag men ervan uitgaan dat deze het gevolg zijn van veranderingen in

de subjectieve pakkans van betrokkenen. Daarom worden ook onderzoeken
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waarbij alleen het snelheidsgedrag wordt behandeld, beschreven. Verder

wordt een aantal onderzoeken genoemd waarbij een directe relatie is gelegd

tussen maatregelen en veranderingen in de subjectieve pakkans bij verkeers-

overtredingen in het algemeen en bij rijden onder invloed. Vooral bij onder-

zoek naar rijden onder invloed heeft men namelijk in vrij veel gevallen de

subjectieve pakkans direct gemeten. Sommige resultaten kunnen naar ons
oordeel ook voor snelheidsovertredingen van belang zijn.

Er is weliswaar niet veel onderzoek gedaan naar differentiatie in subjectieve

pakkansen per automobilist en naar segmentatie bij automobilisten, maar

de onderzoeken die bekend zijn, maken het mogelijk een aantal vragen met

betrekking tot genoemde differentiatie en segmentatie te beantwoorden.

De literatuurverkenning zal worden afgesloten met een discussie en ten

slotte zal een antwoord op de oorspronkelijke vraag worden geformuleerd of

er reeds voldoende over het begrip subjectieve pakkans bekend is om er in

het beleid al dan niet iets mee te doen of dat er (op bepaalde punten) nog

behoefte is aan verder empirisch onderzoek.

Definitie en meetbaarheid van de subjectieve pakkans in het

verkeer

Men kan de subjectieve pakkans in het verkeer definiëren als de schatting

van de verkeersdeelnemer van de kans dat hij zal worden betrapt op een

verkeersovertreding (Goldenbeld, 1994). Silberman e.a. (geciteerd door Berg-

huis, 1989) spreken van een subjectieve evaluatie van kansen die de persoon

zelf of anderen in soortgelijke situaties lopen om gepakt te worden. Het gaat

daarbij niet om het risico dat de mensen gemiddeld lopen. Bij veel onder-

zoek ontbreekt echter een duidelijke definitie van het begrip subjectieve

pakkans.
Men tracht, door middel van enquêtevragen, tot een schatting van de subjec-

tieve pakkans van de proefpersonen te komen. Men geeft echter niet altijd

aan hoe men deze vragen heeft geformuleerd. Bij de onderzoeken waarvan

dat wèl bekend is, blijkt de vraagstelling uiteen te lopen. Soms laat men de

geënquêteerden schattingen geven van de waarschijnlijkheid van arrestatie

voor 'mensen in het algemeen' of voor 'een persoon zoals zij zelf'. Men kan

echter beter vragen naar de schatting van de kans dat betrokkene zelf gepakt

zal worden wanneer hij een overtreding zou begaan (Grasmick en Green,

geciteerd door Goldenbeld, 1994). Verder is gebleken dat deze meer directe

meting van de subjectieve pakkans sterker samenhangt met betrokkenheid
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bij onwettig gedrag dan meer indirecte metingen (Goldenbeld, 1994).

Een bezwaar tegen het begrip 'pakkans' is dat het een vaag begrip is. Mensen

hebben namelijk veel moeite met het hanteren van het kansbegrip, zeker

wanneer het om kleine kansen gaat. Het is bijvoorbeeld de vraag of iemand

die een kans van 1 op 10.000 noemt, deze kans ook werkelijk groter acht dan

iemand die een kans van 1 op 100.000 noemt (Goldenbeld, 1994). Het is dus

niet mogelijk een absolute maat voor de subjectieve pakkans te geven. Men

kan echter wèl veranderingen in de subjectieve pakkans bij mensen meten of

verschillen in subjectieve pakkans tussen diverse groepen mensen.

Ten slotte nog enkele andere termen die bij sommige onderzoeken worden

gehanteerd en die min of meer identiek of verwant zijn aan het begrip sub-

jectieve pakkans. De term waargenomen pakkans geeft aan hoe hoog men de

pakkans op grond van de eigen waarnemingen (ook de waarneming van wat

er met anderen gebeurt en wat zij vertellen) schat en komt ongeveer overeen

met de term subjectieve pakkans. Verder spreekt men soms over de waar-

genomen controles, dat wil zeggen de controle-intensiteit die men langs de

weg heeft waargenomen. De term subjectieve kans op controle duidt op de

geschatte kans dat men de komende tijd gecontroleerd zal worden. In de

ook weleens gebezigde termen subjectieve arrestatiekans, waargenomen

dreiging van straf of waargenomen strafkans wordt de subjectieve pakkans

gecombineerd met de geschatte kans op een arrestatie en veroordeling

wanneer men eenmaal gepakt is.

De invloed van de subjectieve pakkans op het rijgedrag

Hypothese: Het aantal overschrijdingen en de mate van overschrijding van

de snelheidslimiet hangen negatief samen met de hoogte van de subjectieve

pakkans.

Er wordt in de geraadpleegde literatuur over snelheidsovertredingen meestal

geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen het aantal en de mate van de

snelheidsoverschrijdingen. Hieronder volgt een aantal onderzoeksresultaten.

- Gerapporteerd snelheidsgedrag. Uit een enquête onder automobilisten in

ons land blijkt dat de subjectieve pakkans bij snelheidsovertredingen

duidelijk samenhangt met het gerapporteerde snelheidsgedrag. Wanneer

men de pakkans groot achtte, reed men gemiddeld zo'n 2% tot 4% lang-

zamer dan wanneer men de pakkans klein achtte (Pol e.a, 1994).

- Tijdelijk verlaagde snelheidslimiet. Aberg (1988) ontdekte dat het tijdelijk

verlagen van de snelheidslimiet van 50 naar 30 km/ uur in de nabijheid
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van scholen onder schooltijd, overal direct tot gevolg had dat de auto-

mobilisten hun snelheid verminderden. De gemiddelde snelheids-

reductie kwam echter alleen op wegen waar gecontroleerd werd overeen

met de verlaging van de maximumsnelheid. Uit interviews met auto-

mobilisten bleek dat het verschil in snelheidsgedrag op wegen met en

wegen zonder snelheidscontrole waarschijnlijk geheel was toe te schrij-

ven aan een hogere subjectieve pakkans bij degenen die over de wegen

reden waar werd gecontroleerd.

Zelf bekeuring betalen. Er werd een snelheidsmeting verricht bij vracht-
wagenchauffeurs op enkele snelwegen en er werd een enquête bij hen

afgenomen. Bij dit onderzoek geven juist degenen die niet harder dan 85

km/ uur reden, te kennen dat zij harder zouden gaan rijden wanneer zij

zeker zouden weten niet gepakt te worden. Dit is een aanwijzing dat de

angst voor een bekeuring bij de niet-hardrijders een belangrijk motief is

om niet te hard te rijden. Bovendien blijkt het percentage niet-hard-

rijders dat zelfde bekeuringen moest betalen, beduidend hoger te zijn

dan het percentage hardrijders dat de bekeuringen zelf moest betalen

(Rooijers, 1989).
Belang subjectieve pakkans in afschrikkingsproces. Ross (geciteerd door

Goldenbeld, 1994) wijst op het belang van de subjectieve pakkans in het

afschrikkingsproces. Wanneer men namelijk alleen de straffen verzwaart,

blijkt dat niet van invloed te zijn op de algemene afschrikking. Alleen

wanneer het publiek meent dat de kans op arrestatie groot is, kunnen

strengere straffen een afschrikwekkende werking hebben (Homel, ge-

citeerd door Goldenbeld, 1994). Er is overigens sprake van een wissel-

werking tussen de zwaarte van de sanctie en de subjectieve pakkans. Het

hangt van de (waargenomen) zwaarte van de sanctie af of een hogere

subjectieve pakkans bij iemand ook werkelijk tot minder (ernstige) over-

tredingen leidt. Daarnaast spelen individuele factoren, zoals persoon-

lijke normen en gewoonten, een rol bij de vraag in hoeverre men zijn

gedrag door de subjectieve pakkans laat beïnvloeden.
Overtreders versus niet-overtreders. De Waard en Rooijers (1992) hielden

een enquête onder automobilisten op een snelweg waar extra op snel-

heid werd gecontroleerd. Daarbij werd hun een vraag gesteld over de

door hen waargenomen pakkans bij een snelheid van 140 km/uur op de

autosnelweg. De antwoorden op deze vraag werden gekoppeld aan de

(gemeten) snelheid waarmee deze automobilisten reden. Uit de resulta-

ten blijkt dat de geregistreerde rijsnelheid van de mensen die de pakkans
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hoog schatten, gemiddeld niet lager ligt dan van degenen die de pakkans

laag schatten. Er werd ook geen verschil in subjectieve pakkans gevon-

den tussen overtreders en niet-overtreders. De onderzoekers geven als

mogelijke verklaring voor deze verrassende uitkomsten dat de meerder-

heid van de ondervraagde groep slechts met een geringe frequentie langs

het weggedeelte bleek te rijden waar de snelheidscontrole werd verricht.

De hoogte van de subjectieve pakkans van degenen die de snelheids-

limiet overtraden, komt kennelijk overeen met die van de niet-overtre-

ders. Beide groepen verschillen echter in de wijze waarop zij op die waar-

genomen pakkans reageerden, ook al geeft 40% van zowel de niet-over-

treders als de overtreders aan dat zij (waarschijnlijk) harder zouden gaan
rijden wanneer de pakkans nul zou zijn (De Waard e.a., 1992). Ook bij

een onderzoek in Zwitserland naar alle verkeersovertredingen werd op

groepsniveau geen verband ontdekt tussen de mate waarin men de ver-

keersregels in acht neemt en de subjectieve pakkans van de betrokkenen.

Degenen die de kans op controle hoog schatten, zijn gemiddeld niet

meer geneigd zich aan de regels te houden dan degenen die van oordeel

zijn dat de kans daarop klein was. Er bestaan duidelijk individuele ver-

schillen in de mate waarin men zijn gedrag door de hoogte van de sub-

jectieve pakkans laat beïnvloeden. Bij het onderzoek van De Waard en

Rooijers (1992) blijkt de hoogte van de subjectieve pakkans op indivi-

dueel niveau wel degelijk effect te hebben op de rijsnelheid. Men heeft

bij dit onderzoek het rijgedrag, te weten de rijsnelheid, echter op groeps-

niveau gemeten en daar werd, zoals vermeld, geen effect van de subjec-

tieve pakkans gevonden. In verband hiermee verdient het volgende de

aandacht. Berghuis (1989) deelt de mensen wat betreft hun houding

tegenover het begaan van een (snelheids) overtreding in drie groepen in.

Aan de ene kant staan mensen voor wie, vanwege hun persoonlijke

normen en gewoonten, het begaan van een (snelheids) overtreding geen

reële optie is en aan de andere kant staan de habituele (snelheids)over-

treders. Tussen deze twee groepen in staan de `afwegers' die hun (snel-

heids)gedrag voor een groot deel laten bepalen door het beeld dat zij van

de pakkans hebben. Vooral bij de mensen uit deze groep zijn gedrags-

veranderingen te verwachten, wanneer men erin slaagt hun subjectieve
pakkans te verhogen.

Gevolgen van betrapt worden. De mate waarin de objectieve en daarmee

ook de subjectieve pakkans het snelheidsgedrag beïnvloeden, hangt ook

af van hoe afschrikwekkend de gevolgen van het betrapt worden in de
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ogen van de overtreder zijn. Uit onderzoek blijkt dat mensen die voor

hun werk op de weg zitten, meer snelheidsovertredingen begaan dan

andere automobilisten en dat bij hen dikwijls de voornaamste drijfveer

om hard te rijden is dat zij 'haast hebben en op tijd willen zijn'. Het hier-

voor vermelde weegt voor hen zwaarder dan een eventuele registratie

van hun kenteken met enige tijd later een boete. Wanneer zij echter,

zodra zij betrapt worden, worden aangehouden, worden zij daarmee

direct gestraft en leidt deze straf bovendien tot tijdverlies. Uit datzelfde

onderzoek blijkt inderdaad dat politietoezicht door middel van staande-

houding en radarcontrole het snelheidsgedrag aanzienlijk meer beïn-

vloedt dan uitsluitend radarcontrole (De Waard en Rooijers, 1992).

Conclusie: Overschrijdingen van de snelheidslimiet hangen, zeker op indivi-

dueel niveau, negatief samen met de hoogte van de subjectieve pakkans, mits

de gevolgen van het gepakt worden in de ogen van potentiële overtreders

ernstig genoeg zijn om daar rekening mee te houden.

Factoren die de hoogte van de subjectieve pakkans kunnen

beïnvloeden

Invloedsfactor 1: zelf gepakt worden

Hypothese: Het zelf gepakt worden voor te hard rijden verhoogt de subjectieve

pakkans.
Hieronder staan onderzoeken vermeld waarbij verband is gelegd tussen het

zelf gepakt zijn voor snelheids- en verkeersovertredingen in het algemeen en

de subjectieve pakkans, en onderzoeken waarbij verband is gelegd tussen

het zelf gepakt zijn voor snelheidsovertredingen en het snelheidsgedrag.

- Zelf bekeurd zijn. Uit een enquête onder Nederlandse automobilisten

blijkt dat de subjectieve pakkans voor snelheidsovertredingen op 80 km/

uur- en 50 km/uur-wegen wordt beïnvloed door het feit dat men zelf een

bekeuring had gehad voor de desbetreffende overtreding. Snelheids-

bekeuringen op autosnelwegen hebben echter geen invloed op de sub-

jectieve pakkans (Pol e.a., 1994).
- Zelf gecontroleerd zijn. Uit het hiervoor genoemde onderzoek van taberg

(1988) blijkt dat op wegen waar de snelheidslimiet tijdelijk tot 30 km/uur

was gereduceerd, het zelf gecontroleerd worden leidde tot een verhoog-

de subjectieve pakkans bij de weggebruikers. Een geringe handhaving

(één of twee controles per jaar) blijkt al van invloed te zijn op de hoogte



8

van de subjectieve pakkans en daarmee op het gedrag van de automobi-

listen.

Terugkoppeling langs elektronische weg. In de literatuur over snelheids-

gedrag op de weg wordt melding gemaakt van de invloed van terugkop-

peling (langs elektronische weg) op de subjectieve pakkans. Wanneer op

matrixborden informatie over de eigen snelheid wordt teruggekoppeld

naar de individuele automobilist, leidt dat tot snelheidsreductie. Daarbij

speelt een verhoging van de subjectieve pakkans waarschijnlijk een rol,

omdat betrokkene de indruk krijgt gecontroleerd te worden. Er moeten

immers in de buurt snelheidsmetingen worden verricht om de gegevens

te kunnen terugmelden. Bij collectieve terugkoppeling wordt snelheids-

informatie van alle automobilisten over een bepaalde meetperiode

gegeven. Ook deze vorm van feedback leidt tot snelheidsreductie. Deze

reductie wordt waarschijnlijk vooral veroorzaakt door de neiging van

mensen zich aan anderen te conformeren. Niettemin lijkt een verhoging

van de subjectieve pakkans ook hier een rol te spelen om dezelfde rede-

nen als bij de individuele terugkoppeling (Van Houten en Nau; Riedel

e.a.; Rooijers; geciteerd door Rooijers e.a., 1992). Een voordeel van elek-

tronische feedback boven feedback door middel van staandehouding is

dat eerstgenoemde methode op alle wegen en weggedeelten (veilig) is

toe te passen en dat dit systeem geen hoge inzet van menskracht vergt.

Bovendien is deze methode, evenals staandehouding, zeer opvallend

(Goldenbeld, 1993). Overigens is het wèl de vraag of de betalingsbereid-

heid van de Nederlandse automobilist bij elektronische controle even

groot is als bij staandehouding. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat

de betalingsbereidheid in Nederland bij staandehouding veel groter is

dan bij automatische controle met foto van de overtredende auto (CJIB,

geciteerd door Goldenbeld en Oei, 1994).

Relatie gestraft zijn en waargenomen controles. Bij het reeds eerder

vermelde onderzoek in Zwitserland onderzocht men de relatie tussen

diverse factoren en de mate waarin men de verkeersregels in acht nam

(Huguenin enAebischer, 1991). Er werd bij 1000 verkeersdeelnemers een

enquête afgenomen. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er een

negatieve correlatie bestaat tussen het aantal keren dat men is gestraft

en de intensiteit van de waargenomen controles. Degenen die door een

verhoogd aantal sancties waren getroffen, geven niettemin een opval-

lend geringer aantal waargenomen controles aan dan degenen die min-

der sancties hadden ondervonden.
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- Relatie gestraft zijn en nieuwe snelheidsovertredingen. Uit een experi-

ment in Leiden bleek dat tijdens de campagne bestrafte overtreders van

de snelheidslimiet zich vier maanden na hun bekeuring aanzienlijk beter

aan de limiet hielden dan de niet-bestrafte overtreders (Verschuur en

Mathijssen, geciteerd door Goldenbeld, 1993).

Conclusie: Het zelf gepakt worden voor te hard rijden kan tot een verhoging

van de subjectieve pakkans leiden. Wanneer de objectieve pakkans echter

gering is, zal het zelf gepakt worden juist bij mensen die veel snelheidsover-

tredingen begaan niet tot een hogere subjectieve pakkans leiden.

Invloedsfactor 2: waarnemen van controle

Hypothese: Het op de weg vaak waarnemen van snelheidscontroles heeft

invloed op de subjectieve pakkans.

In de literatuur worden onderzoeken naar het verband tussen het op de weg

vaak waarnemen van snelheidscontroles en de subjectieve pakkans ge-

noemd. Verder komen onderzoeken aan de orde waarbij gekeken is naar de
relatie tussen het op de weg vaak waarnemen van verkeerscontroles, vooral

alcoholcontroles, en de subjectieve pakkans. Daarnaast worden onderzoe-

ken besproken waarbij het gaat om het verband tussen het op de weg waar-

nemen van snelheidscontroles en veranderingen in het snelheidsgedrag.

- Waargenomen snelheidscontroles. In 1993 werden snelheidscontroles vrij

vaak via de media van tevoren aangekondigd. Daardoor kregen automo-

bilisten de indruk dat er intensief op snelheden werd gecontroleerd.

Meer dan de helft van een groep geënquêteerde automobilisten is van

oordeel dat er in oktober 1993 meer op snelheid werd gecontroleerd dan

het jaar ervoor. Bovendien was het aantal bekeuringen in dat jaar signifi-

cant gestegen. Het aantal opgemerkte snelheidscontroles op de verschil-

lende typen van wegen was in diezelfde periode echter niet of nauwelijks

toegenomen. Verder blijkt uit een enquête onder automobilisten dat hun

subjectieve pakkans bij te hard rijden op de autosnelweg gemiddeld

lager ligt dan die welke een jaar daarvoor bij een vergelijkbare groep was

gemeten. Deze resultaten geven, volgens de onderzoeker, een indicatie

dat de subjectieve pakkans sterker afhangt van het aantal waargenomen

snelheidscontroles dan van het aantal bekeuringen dat men heeft gehad.

Dit blijkt bij nadere analyse inderdaad het geval te zijn (Wilbers, 1993).

- Belang van opvallende staandehoudingen. Bij een campagne op wegen

met een maximumsnelheid van 80 km/ uur bleek verhoging van de
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politie-inspanningen niet te leiden tot een gelijktijdige verhoging van de

subjectieve pakkans en evenmin tot een verlaging van de gereden snel-

heden. Er werd bij deze campagne relatief weinig gebruik gemaakt van

opvallende staandehoudingen en dit zag men als de oorzaak van ge-

noemde teleurstellende resultaten (Modde en Veling, geciteerd door

Goldenbeld, 1993)

Beperkt aantal snelheidscontroles op intensief bereden weg. Aberg (1988)

ontdekte bij zijn onderzoek op wegen waar tijdelijk een snelheidslimiet

van 30 km/uur van kracht was een verband tussen een hogere subjectie-

ve pakkans en het langs de weg zien controleren. Het ging, zoals ver-

meld, weliswaar om niet meer dan één à twee controles per jaar, maar

deze waren waarschijnlijk zo effectief door het grote aantal passanten,

zodat een groot aantal mensen op een beperkt stuk weg met de controle

in aanraking kwam en velen dus door de politiesurveillance werden
beïnvloed.

Schijncontroles. Weggebruikers blijken het snel door te hebben wanneer

alleen de schijn wordt gewekt dat er (meer) gecontroleerd wordt zonder
dat dat werkelijk het geval is. Uit de resultaten van onderzoek naar de

effecten van onder andere controle op het snelheidsgedrag op enkele

wegen met een maximumsnelheid van 80 km/uur blijkt dat de gemiddel-
de rijsnelheid niet verandert wanneer men, door middel van het laten

surveilleren van agenten, de indruk wekt dat de controle wordt geïnten-

siveerd zonder dat de objectieve pakkans werkelijk toeneemt. Wanneer

men echter de objectieve pakkans verhoogt door radarcontrole aan de

surveillerende agenten toe te voegen, treedt er een aanzienlijke daling

op in het percentage automobilisten dat de snelheidslimiet overschrijdt.

Uit de resultaten van de enquêtes die werden afgenomen bij mensen die

regelmatig langs deze wegen reden, blijkt dat de surveillances door de

weggebruikers worden waargenomen, maar dat de subjectieve pakkans

alleen toeneemt wanneer de objectieve pakkans wordt verhoogd

(Rothengatter, 1988).

Effect controle op niet-overtreders. Politiecontrole heeft vooral effect op

niet-overtreders. Bij een enquête onder weggebruikers gaven vooral de

niet-overtreders aan dat hun rijsnelheid daalde zodra zij bemerkten dat

er gecontroleerd werd. Vooral staandehoudingen die de zichtpakkans

verhogen, maken indruk (De Waard e.a., 1992).

Wisselwerking gedrag publiek en politie-optreden. Er is sprake van een
wisselwerking tussen het gedrag van het publiek en het politie-optreden
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en beide partijen reageren met een zekere vertraging op gedragsverande-

ringen bij de andere partij. Mathijssen (geciteerd door Goldenbeld, 1994)

ondervroeg automobilisten in Leiden en omgeving over de kans op een

bekeuring op een moment dat er in de subregio Leiden een half jaar lang

weinig toezicht was geweest nadat er gedurende een jaar intensief was

gecontroleerd. Slechts een kleine minderheid (3%) van de ondervraag-

den meent dat de kans op een bekeuring de afgelopen tijd was afgeno-

men; 41% van de mensen meent zelfs dat de kans op een bekeuring in

die tijd was toegenomen. Het duurt dus vrij lang voordat een verande-

ring in het politietoezicht door de automobilisten die op de weg zitten,

ook werkelijk wordt waargenomen. Men kan een stabiele afschrikking

teweegbrengen door aanhoudend te controleren en zich daarbij vooral te

richten op een verhoging en bestendiging van de subjectieve pakkans.

Met aanhoudend controleren wordt niet bedoeld dat er constant inten-

sief toezicht moet zijn. Bij aanhoudende controle kan ook gedacht wor-

den aan een langdurige en systematische afwisseling van hoge en lage

niveaus van toezicht (Goldenbeld, 1994).

Relatie rijgedrag en waargenomen controles. Bij het hiervoor genoemde

Zwitserse onderzoek ontdekten Huegenin en Aebischer (1990) geen ver-

band tussen de mate waarin men de verkeersregels in acht neemt (dit
slaat op alle verkeersregels) en de waargenomen controle-intensiteit.

Degenen die menen dat er veel werd gecontroleerd, zijn niet meer

geneigd zich aan de regels te houden dan degenen die van oordeel zijn

dat er weinig werd gecontroleerd.

Relatie waargenomen alcoholcontroles en geschatte kans op controle.

Homel (geciteerd door Goldenbeld, 1994) ontdekte bij onderzoek naar de

invloed van alcoholcontroles een verband tussen het aantal controles dat

men had gezien en de subjectieve kans op controle, dus de geschatte

kans dat men de komende tijd zelf gecontroleerd zou worden. De ver-

wachting dat men gecontroleerd zal worden behoeft echter niet altijd in

te houden dat men ook verwacht bij een dergelijke controle gepakt te

zullen worden. Bovens en Prinsen (geciteerd door Goldenbeld, 1994)

ontdekten bij een onderzoek naar alcoholcontroles dat vrij veel mensen

(40%) weliswaar een reëel beeld hebben van de mate waarin wordt ge-

controleerd, maar dat het aantal waargenomen controles geen verband

vertoont met de subjectieve pakkans. Een verklaring hiervoor kan, vol-

gens de onderzoekers, zijn dat mensen denken in staat te zijn een contro-

le te vermijden en anders de controleresultaten (ademproef) te beïnvloe-
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den. Bovendien denken automobilisten met een te hoog alcoholpromilla-
ge in het bloed dikwijls zelf dat zij niet te veel hebben gedronken.

- Invloed zichtbare controle. Seipel (1994) merkt op dat de ervaring leert

dat zichtbare controle tot een daling in gemiddelde snelheid en sprei-

ding tussen de snelheden leidt. Wanneer men echter met de controle

stopt, wordt de oorspronkelijke snelheid meestal weer binnen korte tijd

bereikt.

- Halo-effecten. Hauer e.a. (geciteerd door Goldenbeld, 1994) onderzoch-

ten de halo-effecten in afstand en tijd' van de aanwezigheid van een op-

vallende surveillance-auto met radarcontrole op semi-landelijke wegen.

Op de plek waar de auto staat, neemt de snelheid sterk af. Er is down-

stream een halo-effect in gemiddelde snelheid dat elke 900 meter verder

van de surveillance-auto verwijderd met ongeveer de helft afneemt. De

controle blijkt ook upstream al van invloed te zijn op de gemiddelde

rijsnelheid en de onderzoekers menen dat dit effect wordt veroorzaakt

door onderlinge communicatie tussen automobilisten, berichten die zij

via de korte-golfradio opvingen en door eerdere ervaringen. Verder

ontdekte men dat herhaalde blootstelling aan toezicht ertoe leidt dat het
halo-effect in de tijd aanzienlijk wordt bestendigd.

Conclusie: Het op de weg vaak waarnemen van snelheidscontroles heeft, soms

met vertraging, invloed op de subjectieve pakkans, mits de controles ook wer-

kelijk een hogere objectieve pakkans met zich meebrengen. Bovendien kunnen

er halo-effecten in ruimte en tijd optreden. Daarbij wordt overigens de subjec-

tieve pakkans van mensen die niet te hard rijden, nog meer beïnvloed dan die

van degenen die de snelheidslimiet overschrijden. Het geringste effect wordt

dus bereikt bij de groep voor wie de maatregelen juist bestemd zijn.

Invloedsfactor 3: sociale omgeving gecontroleerd

Hypothese: Naarmate vaker gehoord wordt dat iemand uit de directe om-

geving gepakt is voor te hard rijden neemt de subjectieve pakkans toe.

In de geraadpleegde literatuur over snelheidsovertredingen wordt geen mel-

ding gemaakt van de relatie tussen enerzijds de subjectieve pakkans en/of

1 Het'afstand-halo'-effect heeft betrekking op verandering in rijsnelheid vóór ('upstream') of na

('downstream') het passeren van het toezichtssymbool. Het effect van de ervaring met het

toezicht op latere tijdstippen waarop het toezicht niet meer wordt uitgeoefend, wordt het 'tijd-

halo'-effect genoemd (Goldenbeld, 1994).
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het rijgedrag en anderzijds de waarneming dat mensen uit de sociale om-

geving zijn gepakt. Over deze relatie is wèl iets bekend wanneer het om

rijden onder invloed gaat.

- Belang van alcoholcontroles bij bekenden. Homel (geciteerd door Gol-

denbeld, 1994) ontdekte bij alcoholcontroles een verband tussen ener-

zijds de subjectieve kans op controle en anderzijds het aantal bekenden

dat gecontroleerd was. Dit verband is zelfs groter dan dat tussen ener-

zijds de subjectieve kans op controle en anderzijds het zelf gecontro-

leerd zijn en het gezien hebben dat er langs de weg wordt gecontroleerd.

Bovendien is het aantal bekenden dat gecontroleerd is de enige variabele

waarmee iets te voorspellen valt over de geschatte kans op arrestatie. Het

lijkt, volgens Homel, alsof de vuistregel 'wat met mij vergelijkbare ande-

ren overkomt, kan mij ook overkomen' belangrijker is voor de subjectieve

pakkans dan de regel 'wat mij in het verleden is overkomen, kan mij in de

toekomst opnieuw overkomen'. Misschien schrijft men eigen ervaringen

meer toe aan eigen pech of domheid en die van anderen meer aan de

grootschaligheid en grondigheid van het politietoezicht. Een andere

verklaring is, volgens Homel, dat informatie van verschillende bronnen

(bijvoorbeeld van twee of meer bekenden) meer informatiewaarde heeft

dan informatie uit slechts één bron (enkel de eigen ervaringen).

- Alcoholcontrole bij bekenden toch minder zwaarwegend dan zelf gecon-

troleerd zijn. Uit een onderzoek van Aberg (geciteerd door Goldenbeld,

1994) naar rijden onder invloed blijkt dat men de kans op een ademtest

weliswaar groter schat wanneer men van mensen uit de sociale om-

geving heeft gehoord dat zij op alcoholgebruik zijn gecontroleerd, maar

dat men deze kans nog groter zal schatten wanneer men zelf al eens een

ademtest heeft moeten doen.

Conclusie: Resultaten van onderzoek naar rijden onder invloed ondersteunen

de hypothese dat de subjectieve pakkans toeneemt naarmate vaker gehoord

wordt dat iemand uit de directe omgeving gepakt is. Deze resultaten geven

echter geen eenduidig antwoord op de vraag of dergelijke informatie uit de

directe omgeving al dan niet zwaarder weegt dan het zelf gepakt zijn.

Invloedsfactor 4: media

Hypothese: Naarmate vaker in de media iets gezien of gehoord wordt over te

hard rijden of het uitvoeren van snelheidscontroles, neemt de subjectieve

pakkans toe.
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Er is literatuur over snelheidsovertredingen bekend waarbij een directe rela-

tie wordt gelegd tussen waarneming via de media en de subjectieve pakkans.

Daarnaast worden hier nog enkele experimenten met alcoholcontroles ver-

meld waarbij de relatie tussen publiciteit en subjectieve pakkans is onder-

zocht. Verder wordt de invloed van waarneming via de media op het snel-

heidsgedrag besproken, waarbij de subjectieve pakkans een rol kan spelen.

- Media kunnen con traproductief werken. Uit het hiervoor vermelde on-

derzoek van Wilbers (1993) blijkt dat aankondigingen via de media van

snelheidscontroles die de indruk wekken dat er intensiever wordt gecon-

troleerd, zonder dat er echter significant meer snelheidscontroles op de

weg worden waargenomen, juist tot een lagere subjectieve pakkans bij

automobilisten leiden.

- Overschatting pakkans door informatie via media. Mediacampagnes over

verkeerscontroles leiden er vaak toe dat men de pakkans eerst overschat,

waarna de subjectieve pakkans dikwijls snel weer terugloopt wanneer

men in de praktijk merkt dat het allemaal niet zo'n vaart loopt. Men

moet zoeken naar een manier om met zo min mogelijk middelen de ver-

wachting die door een mediacampagne wordt gewekt, zo hoog mogelijk

te houden (Hale, 1991).

- Voorlichting via media versterkt en versnelt het effect van extra snelheids-

controles. Het effect van extra snelheidscontroles is groter wanneer deze

gecombineerd worden met voorlichting via de media, vooral wanneer bij

die voorlichting op de verhoogde controle-activiteiten wordt gewezen.

De voorlichting draagt dan substantieel bij tot verhoging van de subjec-

tieve pakkans. Het snelheidseffect is bij een gecombineerde aanpak gro-

ter dan de som van de delen (Rooijers e.a., 1992). Wanneer men tot een

intensiever politietoezicht op de weg komt, duurt het altijd nog enige

tijd voordat een groot aantal verkeersdeelnemers dat aan den lijve heeft
ondervonden. Daarom moet een intensivering van de controle altijd

gepaard gaan met publieksvoorlichting daarover, zodat de subjectieve

pakkans even snel kan stijgen als de objectieve. Wanneer de subjectieve

pakkans achterblijft bij de objectieve pakkans, dan zijn er geen snelle

gedragsaanpassingen te verwachten en zal de werkdruk van politie en

justitie sterk toenemen (Goldenbeld, 1994).
- Invloed media bij geringe verhoging objectieve pakkans. Bij een experi-

ment werd via de media de indruk gewekt dat de pakkans toenam, zon-

der dat dit feitelijk het geval was. Dit leidde tot geen enkele snelheids-

vermindering (Rothengatter, geciteerd door bstvik en Elvik, 1991). Infor-
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matie kan echter, wanneer deze gepaard gaat met een vergroting van de

objectieve pakkans, wel degelijk bijdragen tot een toename van de sub-

jectieve pakkans. Bovendien leidt een geringe verhoging van de objectie-

ve pakkans al tot veranderingen in het snelheidsgedrag wanneer men,

door middel van een publiciteitscampagne, erin slaagt de subjectieve

pakkans te verhogen (Rothengatter, 1991).

- Voorlichting over ongevalsrisico's. Een publiciteitscampagne waarbij op

ongevalsrisico's op wegen met een maximumsnelheid van 80 km/ uur

werd gewezen, leidde tot een afname in het percentage rijders dat harder

dan 90 km per uur reed die overeen kwam met die bij opvallende surveil-

lances in combinatie met radarposten. Wanneer men controle met publi-

citeit combineerde, nam het percentage harde rijders nog verder af en

bleef het effect van het experiment ook langer bestaan. Publiciteit en een

verhoogde handhaving hebben een veel groter lange-termijneffect dan

publiciteit zonder extra handhaving (Rothengatter, 1988).

- Mediapubliciteit minder zwaarwegend dan directe ervaringen. Televisie-

publiciteit over alcoholcontroles blijkt bevorderlijk te zijn voor de waar-

genomen arrestatiekans. Mediapubliciteit heeft overigens minder in-
vloed op de subjectieve pakkans en leidt tot minder gedragsveranderin-

gen dan directe ervaringen. Media-activiteiten zijn tot op zekere hoogte

nodig om politie-activiteiten te steunen, maar voorbij een zeker punt

speelt deze publiciteit geen rol meer en spelen eigen ervaringen en die

van bekenden een belangrijke rol. Aanhoudende massale publiciteit is

niet werkelijk nodig (Homel, geciteerd door Goldenbeld, 1994).

- Geen invloed van media-informatie over ademtests. Uit het eerder ge-

noemde onderzoek van Aberg (geciteerd door Goldenbeld, 1994) naar

rijden onder invloed bleek Informatie via de media over ademtests niet

van invloed te zijn op de waargenomen kans op een ademtest.

Conclusie: Naarmate vaker in de media iets gezien of gehoord wordt over te

hard rijden of het uitvoeren van snelheidscontroles, neemt de subjectieve pak-

kans toe, mits daarbij sprake is van een (desnoods vrij geringe) verhoging van

de objectieve pakkans en er voor het publiek ook zichtbaar wordt gecontro-

leerd. Publiciteit over ongevatsrisico's bij te hard rijden kan, ook zonder extra

controle, tot een (tijdelijke) afname van de rijsnelheid leiden, hetgeen overi-

gens eerder met een verandering in attitude verband zal houden dan met een

verhoogde subjectieve pakkans.
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Invloedsfactor 5: sanctie

Hypothese: De zwaarte van de sanctie heeft invloed op de hoogte van de sub-

jectieve pakkans.

Er wordt in de geraadpleegde literatuur geen melding gemaakt van een

verband tussen de hoogte van de subjectieve pakkans en de zwaarte van de

sanctie. Het is wèl zo dat het van de zwaarte van de sanctie af kan hangen of

men zich van een bepaalde subjectieve pakkans iets aantrekt. Het is echter

niet duidelijk of de hoogte van de subjectieve pakkans door de zwaarte van

de sanctie wordt beïnvloed.

Conclusie: Er zijn geen gegevens bekend die erop wijzen dat de zwaarte van de

sanctie invloed heeft op de hoogte van de subjectieve pakkans.

Invloedsfactor 6: kansverdeling

Hypothese: Sterk in tijden ruimte verspreide, onverwachte controles leiden tot

een hogere subjectieve pakkans.

Bij een experiment waarbij men op willekeurige momenten en plaatsen con-

troleerde, wordt een veel langer afstand halo-effect gevonden, namelijk bij

14 mijl (22,5 kilometer), waarvan 10 mijl downstream en 3-4 mijl upstream

dan bij experimenten waarbij men op vaste plaatsen en tijden de controles

uitvoerde (Vaa, 1994).

Conclusie: Er is geen onderzoek bekend waarbij is nagegaan of sterk in tijd en

ruimte verspreide, onverwachte controles tot een hogere subjectieve pakkans

leiden. Er is wèl bij een onderzoek duidelijk gebleken dat dergelijke controles

een halo-effect in de hand kunnen werken.

Invloedsfactor 7: ontlopen van snelheidscontroles

Hypothese: Hoe meer iemand denkt dat juist hij/zij wel kan voorkomen gepakt

te worden des te lager de subjectieve pakkans.

Bij het hiervoor vermelde onderzoek van Bovens en Prinsen (geciteerd door

Goldenbeld, 1994) naar rijden onder invloed werd geen verband gevonden

tussen enerzijds het op de hoogte zijn dat de controle op alcohol was geïn-

tensiveerd en anderzijds de subjectieve pakkans. Daarbij geven de onder-

zoekers als mogelijke verklaring van dit verschijnsel dat men verwachtte in

staat te zijn controles te ontlopen. Uit een onderzoek van Tijssen (geciteerd

door Goldenbeld, 1994) blijkt dat inderdaad vrij veel automobilisten denken
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te kunnen voorkomen dat zij tegen de lamp lopen wanneer zij weten dat er

gecontroleerd wordt en zij misschien te veel alcohol hebben gedronken; 48%

van de geënquêteerden zou in dat geval een sluiproute nemen, 15% zou, bij

het zien van de alcoholcontrole, van route veranderen en 57% denkt bij

staandehouding het alcoholgebruik te kunnen verbergen.

Conclusie: Onderzoek naar rijden onder invloed doet vermoeden dat de hypo-

these juist is dat hoe meer iemand denkt wel te kunnen voorkomen gepakt te

worden, des te lager de subjectieve pakkans is.

Invloedsfactor 8: overige rijders

Hypothese: Hoe meer iemand waarneemt dat mede-weggebruikers te hard

rijden, des te lager is de subjectieve pakkans.

Mensen zijn geneigd zich te conformeren aan anderen, vooral wanneer die

anderen een meerderheid vormen (Rooijers e.a., 1992). Automobilisten ver-

schillen wèl in de mate waarin zij de snelheidsovertredingen van andere

automobilisten navolgen (Connolly en Aberg, geciteerd door Goldenbeld,

1994). Sommige mensen zullen dus zelf eerder de snelheidslimiet overtreden

wanneer zij zien dat veel medeweggebruikers dat doen. Wanneer zij zien dat

dit ongestraft kan gebeuren, zal dat waarschijnlijk ook van invloed zijn op

hun subjectieve pakkans. Er is echter geen onderzoek bekend waarbij dat

empirisch is aangetoond.

Conclusie: Er is geen onderzoek bekend waarbij is nagegaan of de hypothese

juist is dat hoe meer iemand waarneemt dat medeweggebruikers te hard

rijden, des te lager de subjectieve pakkans is. Er is wèl uit onderzoek gebleken

dat mensen geneigd zijn zich te conformeren, ook wanneer het gaat om het

begaan van snelheidsovertredingen.

Invloedsfactor 9: attitude

Hypothese: Naarmate iemand positiever staat tegenover `niet te hard rijden' en

'het houden van snelheidscontroles; neemt de subjectieve pakkans toe.

Er is onderzoek gedaan naar de relatie tussen de attitude en de subjectieve

pakkans bij snelheidsovertredingen en vergrijpen in het algemeen. Er is ook

onderzoek bekend waarbij de subjectieve pakkans van snelheidsovertreders

is vergeleken met die van niet-overtreders. Daarbij mag er naar onze mening

van worden uitgegaan dat de attitude van de groep overtreders ten aanzien

van te hard rijden anders zal zijn dan die van de groep niet-overtreders.
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Overdrijving pakkans door niet-overtreders. Uit een onderzoek van Cor-

bett (1991) blijkt dat mensen die weinig overtredingen begingen, de kans

om bij een verkeersovertreding gepakt te worden overdreven. Degenen

die te hard reden, schatten hun eigen kansen betrapt te worden welis-

waar iets hoger dan die van mensen die niet te hard reden, maar zij laten

zich daar niet door afschrikken omdat zij zich niet om de straffen voor te

hard rijden bekommeren.

Subjectieve pakkans bij overtreders en niet-overtreders. In het onderzoek

van De Waard en Rooijers (1992) wordt geen verschil in subjectieve pak-

kans gevonden tussen overtreders en niet-overtreders van de snelheids-

limiet. Zij onderscheiden zich onder andere wèl in de mate waarin zij

hun verkeersgedrag (mede) door hun subjectieve pakkans laten bepalen.

Het hiervoor vermelde kan een verzwakking van de hypothese beteke-

nen, gesteld dat de groep niet-overtreders gemiddeld positiever staat

tegenover 'niet te hard rijden' en 'het houden van snelheidscontroles'.

Relatie waargenomen ernst verkeersovertredingen en subjectieve pakkans.

Een vergelijkend onderzoek in verschillende landen waarbij onder ande-

re werd nagegaan hoe zwaar men aan bepaalde verkeersovertredingen

tilde en hoe groot men de pakkans bij het begaan van die overtredingen

schatte, geeft het volgende resultaat te zien. Bij de meeste verkeersover-

tredingen, inclusief snelheidsovertredingen, blijkt een positieve correla-

tie te bestaan tussen de mate waarin een verkeersovertreding als ernstig

wordt gezien en de bij die verkeersovertreding geschatte pakkans

(Rothengatter, 1993). Deze resultaten ondersteunen de hypothese.

Relatie normatieve opvattingen en waargenomen dreiging van straf. Bij

onderzoek naar allerlei soorten van vergrijpen heeft men een verband

ontdekt tussen de normatieve opvattingen van de betrokkene en de door

hem waargenomen dreiging van straf. Juist degenen die vanwege hun

normen geen overtredingen begingen, waren geneigd de kans op straf bij

een overtreding te overschatten. Bij deze waargenomen dreiging van

straf was dus geen sprake van een afschrikwekkende werking, aangezien

het hier ging om mensen die zich onder alle omstandigheden aan de

regels hielden (Teevan; Tittle; Paternoster e.a.; geciteerd door Berghuis,

1989). Bij onderzoek naar de invloed van politietoezicht op de rijsnel-

heid wordt vaak juist bij de mensen die niet te hard rijden, een overreac-

tie als onbedoeld bij-effect gevonden. Dit houdt in dat juist de automo-

bilisten die zich aan de snelheidslimiet houden, langzamer gaan rijden

(Shinar en McKnight, geciteerd door Goldenbeld, 1994). Dit zou erop
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kunnen wijzen dat de subjectieve pakkans bij de niet-overtreders sterker

toeneemt dan bij de overtreders.

Conclusie: De meeste onderzoeken steunen de hypothese dat naarmate

iemand positiever staat tegenover `niet te hard rijden' en 'het houden van

snelheidscontroles; de subjectieve pakkans toeneemt.

Invloedsfactor 10: bij verbalisatie gehanteerde snelheidsgrenzen

Hypothese: De bij verbalisatie gehanteerde snelheidsgrenzen zijn van invloed

op de subjectieve pakkans.

Niet alleen de methode van toezicht, maar ook de snelheidsgrens die bij

verbalisatie wordt gehanteerd, blijkt van invloed te zijn op het uiteindelijke

snelheidseffect, vooral wanneer de marge tussen limiet en verbalisatiegrens

publiekelijk bekend wordt. Andersson (geciteerd door Rooijers e.a., 1992)

ontdekte dat een kleine tolerantie bij de snelheidscontrole het meeste effect

had op de rijsnelheid. Dit effect berustte waarschijnlijk voornamelijk op een

toename van het aantal detecties. Het is niet ondenkbaar dat daarmee de

subjectieve pakkans ook werd verhoogd.
Conclusie: Bij verbalisatie gehanteerde snelheidsgrenzen zijn van invloed op

het snelheidsgedrag en wellicht ook op de subjectieve pakkans.

Differentiatie in subjectieve pakkansen per automobilist

De subjectieve pakkans is bij snelheidsovertredingen sterk afhankelijk van

de situatie. Wil men de subjectieve pakkans relateren aan overtredingen, dan

is het aan te bevelen de verbanden zowel binnen een enkele situatie als over

verschillende situaties te onderzoeken (Goldenbeld, 1994).

Type weg (bv. limiet 100-120 km/uur)

Hypothese: Een subjectieve pakkans specifiek voor overtreding van de snel-

heidslimiet van 100 km/uur is niet gelijk aan de algemene subjectieve pak-

kans en niet gelijk aan de subjectieve pakkans bij overschrijding van de limiet

van 120 km/uur.
Uit een landelijk onderzoek blijkt dat er een verband bestaat tussen de sub-

jectieve pakkans van automobilisten en het type weg waarop zij rijden. Voor

snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom schatten de geënquêteer-

de automobilisten de kans om voor een snelheidsovertreding bekeurd te
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worden het grootst (38% acht de kans groot of zeer groot). Voor snelheids-

overtredingen op autosnelwegen met een limiet van 120 km/ uur (24%) en op

provinciale wegen met een limiet van 80 km/uur (22%) acht ongeveer een

kwart van de respondenten de pakkans groot of zeer groot. De pakkans voor

snelheidsovertredingen op autosnelwegen met een limiet van 100 km/uur

werd beduidend lager geacht: niet meer dan 14% van de automobilisten acht
die kans groot of zeer groot (Pol e.a., 1994).

Conclusie: De subjectieve pakkans specifiek voor overtreding van de snelheids-

limiet van 100 km/uur ligt beduidend lager dan de algemene subjectieve

pakkans en ook veel lager dan de subjectieve pakkans bij overschrijding van

de limiet van 120 km/uur.

Dagdeel

Hypothese: De subjectieve pakkans verschilt per dagdeel: 's nachts, 's avonds,

overdag, spits.

Er is, voor zover bekend, geen onderzoek gedaan waarbij eventuele verschil-

len in subjectieve pakkans per dagdeel zijn onderzocht. Wèl is bij een Noors

onderzoek gebleken dat extra controle het snelheidsgedrag gedurende be-

paalde delen van de dag meer kan beïnvloeden dan op andere momenten. Er

werd op een weggedeelte van 40 kilometer lengte gedurende zes weken

gesurveilleerd om het aantal snelheidsovertredingen omlaag te krijgen. Men

deed het onderzoek op dit weggedeelte en op andere wegen met een snel-

heidslimiet van 60 en 80 km/uur waar niet extra werd gecontroleerd. Men

mat de snelheid en, door middel van enquêtes, de subjectieve pakkans van

de automobilisten. Men deed dat vooraf, tijdens en na de surveillanceperio-

de. Men ontdekte naast een significante daling in de gemiddelde snelheid,

een significante stijging van de subjectieve pakkans bij de automobilisten

die zelfs drie weken na afloop van de surveillanceperiode op hetzelfde

niveau bleef. De snelheidsreductie bleek tijdens de nacht (tussen 0 en 6 uur)

het grootst te zijn en gedurende de dag (9 tot 15 uur) het geringst (Vaa en

Christensen, 1992). Hoewel er geen gegevens over verschillen in toename in

subjectieve pakkans bekend zijn, zou naar onze mening hieruit kunnen

worden afgeleid dat de subjectieve pakkans 's nachts meer is toegenomen

dan overdag.

Conclusie: Het is weliswaar niet bekend of de subjectieve pakkans per dagdeel

verschilt, maar er zijn wèl aanwijzingen dat de invloed van controle op de
subjectieve pakkans per dagdeel kan verschillen.
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Weekdeel

Hypothese: De subjectieve pakkans verschilt per weekdeel: door de week,

weekend.

Er is geen literatuur gevonden over onderzoek waarbij naar verschillen in

snelheidsgedrag en subjectieve pakkans per weekdeel is gekeken.

Mate van overtreding

Hypothese: De subjectieve pakkans neemt toe naarmate de overschrijding van

de limiet groter is: overschrijding van 20 km/uur, 40 km/uur, 60 km/uur en 80

km/uur of meer.

Uit het genoemde onderzoek van Wilbers (1993) blijkt dat de subjectieve

pakkans bij de geënquêteerde automobilisten gemiddeld het hoogst ligt bij

extreme snelheidsovertredingen op autosnelwegen en wegen binnen de

bebouwde kom.

Conclusie: De hypothese dat de subjectieve pakkans toeneemt naarmate de

overschrijding van de limiet groter is, wordt, althans op autosnelwegen en

wegen binnen de bebouwde kom, gesteund door de bevinding dat de subjec-

tieve pakkans bij extreme snelheidsovertredingen het hoogst ligt.

Geografisch gebied

Hypothese: De subjectieve pakkans in de randstad verschilt met de subjectieve

pakkans buiten de randstad.

Uit een onderzoek naar verschillen in snelheidsgedrag van automobilisten

per provincie bleek het volgende. In alle provincies speelt de snelheidspro-

blematiek weliswaar een belangrijke rol, maar er bestaan verschillen tussen

de gemiddelde rijsnelheden op diverse wegtypen per provincie. In 1993 werd

in Flevoland op alle wegtypen het hardst gereden. In Overijssel werd relatief

hard gereden op autosnelwegen met een limiet van 120 km/ uur en op 80

km/uur-wegen. In de provincies Groningen, Zeeland, Friesland en Drenthe

lagen de rijsnelheden op bepaalde typen wegen lager dan in andere provin-

cies op soortgelijke typen wegen. Er zijn overigens geen verschillen in subjec-

tieve pakkans per provincie gevonden (Pol e.a., 1994).

Conclusie: Er kan geen antwoord worden gegeven op de vraag of de subjectieve

pakkans in de randstad verschilt met de subjectieve pakkans buiten de rand-

stad. Er is weliswaar sprake van verschillen in gemiddeld snelheidsgedrag per
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provincie, maar verschillen in subjectieve pakkans per provincie zijn niet

gevonden.

Segmentatie bij automobilisten

Met betrekking tot dit onderwerp zijn de volgende hypothesen aan de hand

van de literatuur getoetst.

- De subjectieve pakkans neemt af (of het aantal en de mate van overtredin-

gen nemen toe) naarmate het aantal jaren rij-ervaring toeneemt.

- De subjectieve pakkans (of.- het aantal en de mate van overtredingen) ver-

schilt per leeftijdsgroep.

- De subjectieve pakkans verschilt per aantal gereden km/jaar.

- De subjectieve pakkans verschilt als de auto eigen bezit, van de zaak of

geleased is.

- De subjectieve pakkans verschilt als de auto voornamelijk gebruikt wordt

voor woon-werk, zakelijk, privé, anders.

- De subjectieve pakkans neemt af naarmate het opleidingsniveau toe-

neem t.
- De subjectieve pakkans is bij mannen lager dan bij vrouwen.

- De subjectieve pakkans neemt af naarmate het inkomen toeneemt.

- De subjectieve pakkans neemt af naarmate de respondent in een auto uit

een hogere prijsklasse rijdt.

Uit onderzoek blijkt dat de subjectieve pakkans verband kan houden met

bepaalde persoonskenmerken van de automobilist.
- Leeftijd. Uit een door Manstead (1991) verricht onderzoek blijkt dat

ouderen de kans om bij te hard rijden aangehouden en beboet te worden

hoger schatten dan jongeren. Het is echter niet duidelijk of hier rekening

is gehouden met de mogelijkheid dat ouderen gemiddeld minder op de

weg zitten dan jongeren.

- Kilometrage. Uit onderzoek blijkt dat automobilisten met een hoog kilo-

metrage de pakkans veel lager schatten dan automobilisten met een laag

kilometrage (Pol e.a., 1994).

- Eigenaar van auto. Uit een enquête onder automobilisten die op 120 km/

uur-wegen reden blijkt onder meer dat automobilisten die zelf geen eige-

naar van de auto zijn minder zwaar aan de mogelijke gevolgen van te

hard rijden tillen dan degenen die zelf eigenaar van de auto zijn. Eerst-

genoemden melden ook een hogere voorkeurssnelheid dan laatstge-

noemden (Rooijers, geciteerd door Goldenbeld, 1994). Uit het onderzoek
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van Pol e.a. (1994) blijkt dat een derde van de notoire hardrijders (men-
sen die op elke wegcategorie extreem, namelijk met meer dan 10 km/

uur, te hard reden) een (lease) auto van de zaak had. Het is echter niet

duidelijk of het al dan niet zelf in bezit zijn van de auto op zich het snel-

heidsgedrag en de subjectieve pakkans beïnvloedt of dat ook hier de

variabele kilometrage de oorzaak van deze verschillen is, aangezien het

kilometrage bij mensen met een (lease-)auto van de zaak gemiddeld

hoger zal liggen dan bij mensen met een eigen auto.

- Gebruik van auto. Uit de hiervoor vermelde enquête bij automobilisten

op 120 km/uur-wegen blijkt dat personen die de auto voor privé-doelein-

den gebruikten, zwaarder aan de gevolgen van te hard rijden tillen en

een lagere voorkeurssnelheid hebben dan personen die voor zakelijke

doeleinden rijden. Automobilisten die de auto voornamelijk voor woon-

werkverkeer gebruiken, nemen een tussenpositie in (Rooijers, geciteerd

door Goldenbeld, 1994). Uit het onderzoek van Pol e.a. (1994) blijkt dat

zich onder de notoire hardrijders meer zakelijke rijders en woon-werk-

rijders (63%) bevinden dan onder limietvolgers en -overtreders (mensen

die zich weliswaar niet altijd aan de snelheidslimiet houden, maar deze

niet extreem overschrijden). Het is ook hier echter de vraag of de oorzaak

van deze verschillen in subjectieve pakkans en snelheidsgedrag niet

gezocht moet worden in verschillen in kilometrage dat bij de zakelijke
rijders gemiddeld het hoogst ligt, bij de privé-rijders gemiddeld het

laagst, met daartussenin de mensen die de auto vooral voor woon-werk-

verkeer gebruiken.

- Geslacht. Uit diverse onderzoeken is naar voren gekomen dat vrouwen -

ongeacht of zij veel of weinig rijden - de kans om aangehouden en

beboet te worden bij snelheidsovertredingen gemiddeld (veel) hoger

schatten dan mannen (Pol e.a., 1994; Wilbers, 1993; Manstead, 1991; Vaa

en Ostvik, 1989).

- Opleidingsniveau: Bij het onderzoek van Pol e.a. (1994) bleek dat hoger

opgeleiden - ongeacht of zij veel of weinig reden - de pakkans bij snel-

heidsovertredingen veel lager schatten dan lager opgeleiden.

Conclusie: De subjectieve pakkans neemt af naarmate het aantal gereden km/

jaar en het opleidingsniveau toenemen. Verder is de subjectieve pakkans bij

mannen lager dan bij vrouwen. Bovendien blijkt de subjectieve pakkans te

verschillen per leeftijdsgroep, als de auto eigen bezit, van de zaak of geleased

is en als de auto voornamelijk gebruikt wordt voor woon-werk, zakelijk of

privé. Het is echter niet duidelijk of deze verschillen in subjectieve pakkans
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direct samenhangen met de variabelen leeftijd, eigenaar van de auto en ge-

bruik van de auto of dat de oorzaak van genoemde verschillen eerder gezocht

moet worden in verschillen in kilometrage. Er is geen onderzoek bekend waar-

bij is nagegaan of de subjectieve pakkans afneemt naarmate het aantal jaren

rij-ervaring toeneemt. Er is, voor zover bekend, evenmin onderzocht of de

subjectieve pakkans afneemt naarmate het inkomen en de prijsklasse van de

auto waarin gereden wordt, toenemen.

Discussie

Hieronder worden, resumerend, enkele condities genoemd die de invloed

van de subjectieve pakkans van de automobilist op diens snelheidsgedrag

vergroten of juist verkleinen. Daarna worden enkele (kritische) kanttekenin-

gen bij de onderzoeksresultaten geplaatst en wordt de subjectieve pakkans

bij snelheidsovertredingen in verband gebracht met andere factoren die het

snelheidsgedrag beïnvloeden.
- Zekerheid, snelheid en zwaarte van straf. De vraag of de subjectieve

pakkans van een automobilist ook daadwerkelijk diens snelheidsgedrag

beïnvloedt, hangt nauw samen met de vraag hoe afschrikwekkend het

idee van 'gepakt te worden' voor betrokkene is. Dit houdt direct verband
met de zekerheid dat men, wanneer men eenmaal gepakt is, ook gestraft

zal worden, de snelheid waarmee gestraft wordt en de zwaarte die de

straf in de ogen van betrokkenen heeft. Volgens Berghuis (1989) is de

snelheid waarmee gestraft wordt, een relatief begrip. De straf zal name-

lijk alleen invloed hebben op het gedrag wanneer zij niet veel later komt

dan het moment waarop betrokkene profijt trekt van zijn afwijkende ge-

drag. Verder hangt het effect van de zwaarte van de straf af van de mate

waarin de gestrafte zich daardoor in zijn behoeften en waarden voelt

aangetast (Berghuis, 1989). Om die redenen blijken staandehoudingen,

speciaal bij zakelijke rijders, veel harder aan te komen dan registratie op

kenteken met na verloop van tijd een bekeuring.
- Factoren die invloed van pakkans en straf verminderen. Veranderingen

in pakkans en straf zullen volgens Goldenbeld (1994) minder effectief

zijn in het terugdringen van overtredingen van regels naarmate de over-

treders: (a) het regelovertredend gedrag meer uit gewoonte begaan,

(b) meer denken dat zij de overtreding en de mogelijke gevolgen zelf in

de hand hebben, (c) meer ervaring hebben met ongestrafte regelovertre-

ding, (d) in mindere mate persoonlijke normen hebben die regelovertre-
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dend gedrag afkeuren en (e) in mindere mate worden blootgesteld aan

sociale normen die regelovertreding afkeuren.

Verlaging gemiddelde snelheid zegt nog niet zoveel. Wanneer snelheids-

controles worden geïntensiveerd, blijken juist degenen die zich aan de

maximumsnelheid houden, hun rijsnelheid te verlagen. Om die reden

wordt een verlaging van de gemiddelde snelheid als gevolg van de extra

controlemaatregelen dikwijls voor een niet onaanzienlijk deel veroor-

zaakt door degenen voor wie die maatregelen niet bestemd zijn en kan

een dergelijke verlaging in feite een te rooskleurig beeld geven van het

effect van de maatregelen. Bovendien zijn juist de habituele snelheids-

overtreders het minst gevoelig voor maatregelen. Onderzoeken waarbij

men kijkt naar het aantal snelheidsovertredingen en naar de mate waar-

in de snelheidslimiet wordt overtreden, zeggen daarom meer over de

effectiviteit van maatregelen dan onderzoeken waarbij alleen een daling

in de gemiddelde snelheid wordt genoemd.

Lage objectieve pakkans. Wanneer de objectieve pakkans gemiddeld laag

is, zoals bij snelheidsovertredingen in de regel het geval is, zullen men-

sen die veel overtredingen begaan en slechts zelden gepakt worden een

lagere subjectieve pakkans hebben dan personen die zich wèl aan de

regels houden (zie Williams en Hawkins, geciteerd door Apospori e.a.,

1992). Het hiervoor vermelde kan een verklaring zijn voor de door Huege-

nin en Aebischer (1991) geconstateerde negatieve correlatie tussen het

aantal keren dat men gestraft is voor verkeersovertredingen en de sub-

jectieve pakkans.

Verschillen tussen diverse verkeersovertredingen. Aangezien de literatuur

over de subjectieve pakkans bij snelheidsovertredingen beperkt bleek te

zijn, is er ook naar de subjectieve pakkans bij andere verkeersovertredin-

gen gekeken, voor zover de ervaringen daarmee relevant leken. Men

moet daar echter voorzichtig mee zijn, aangezien het bij de diverse ver-

keersovertredingen om sterk uiteenlopende gedragingen in sterk uiteen-

lopende situaties gaat (Goldenbeld, 1994). Men kan zich bijvoorbeeld

afvragen of de factor waarneming in de sociale omgeving evenveel

invloed heeft op de subjectieve pakkans bij snelheidsovertredingen als

op die bij rijden onder invloed. Bij rijden onder invloed lijkt de sociale

omgeving namelijk een grotere invloed op het rijgedrag te hebben dan

bij snelheidsovertredingen. Verder is het ontlopen van snelheidscontro-

les iets anders dan het ontlopen van alcoholcontroles, omdat men bij te

hard rijden de pakkans nog kan verkleinen door tijdig vaart te minderen
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en men bij rijden onder invloed niet door een onzichtbare (radar) contro-

le kan worden verrast.

Factoren die snelheidsgedrag beïnvloeden. Snelheidsgedrag wordt sterk
door de perceptie en de situatie van het moment bepaald. Er is bij snel-

heidsgedrag sprake van een continu keuzeproces, waarbij elke keuze

sterk situatie-afhankelijk is. Bij snelheidsgedrag doet de verkeersdeel-

nemer een individuele keuze of een door de nabijheid van andere weg-

gebruikers opgelegde keuze. In dat laatste geval zal diens subjectieve

pakkans van meer ondergeschikt belang zijn. Verder wordt volgens

Andenaes (geciteerd door Berghuis, 1989) emotioneel en impulsief

gedrag minder beïnvloed door de subjectieve pakkans dan instrumenteel

gedrag, omdat bij impulsief, emotioneel gedrag slechts een geringe af-

weging van de verschillende gedragsalternatieven plaatsvindt. Bij emo-

tioneel gedrag spelen de directe gevolgen van het gedrag zo'n belangrijke

rol dat deze eventuele latere gevolgen geheel kunnen overschaduwen

(Andenaes; Zimring en Hawkins; geciteerd door Berghuis, 1989). Daaruit

kan men afleiden dat de subjectieve pakkans waarschijnlijk minder

zwaar zal wegen voor de automobilist wanneer zijn rijsnelheid bepaald

wordt door emotionele motieven, bijvoorbeeld angst om te laat te

komen, boosheid enzovoort. Alleen wanneer te hard rijden direct wordt

bestraft, zal de subjectieve pakkans het gedrag van `door emoties

gedreven hardrijders' kunnen beïnvloeden (zie Pestello, geciteerd door

Berghuis, 1989). Hoewel snelheidsgedrag minder door ervaring en ge-

woonten van de verkeersdeelnemer wordt beïnvloed dan overig verkeers-

gedrag, kunnen bepaalde vuistregels of automatische reacties op ver-
keerssituaties eveneens medebepalend zijn voor het snelheidsgedrag

(zie Goldenbeld, 1994). Bij het tot stand komen van deze geautomati-

seerde of gestandaardiseerde probleemoplossingen van de individuele

weggebruiker, kan diens subjectieve pakkans natuurlijk wèl een rol heb-

ben gespeeld. Bovendien kunnen deze vuistregels door nieuwe ervarin-

gen, zoals die welke tot een hogere of lagere subjectieve pakkans leiden,

worden bijgesteld of zelfs verworpen en vervangen door andere

vuistregels (zie Goldenbeld, 1994).

Conclusie

Wij keren terug naar de oorspronkelijke vraag of er reeds voldoende beleids-

relevante informatie over de subjectieve pakkans bij snelheidsovertredingen
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bekend is en of er (op bepaalde punten) nog behoefte is aan verder empi-

risch onderzoek.

Er is, zeker op individueel niveau, een negatieve samenhang gevonden tus-

sen de hoogte van de subjectieve pakkans en overschrijdingen van de snel-

heidslimiet. Daaruit kan men afleiden dat maatregelen waarmee men de sub-

jectieve pakkans kan verhogen, kunnen bijdragen aan het terugdringen van

snelheidsovertredingen. Verder is gebleken dat de volgende invloedsfactoren

tot een verhoging van de subjectieve pakkans kunnen leiden (mits de objec-

tieve pakkans niet te klein is): zelf gepakt zijn, waarnemen van controle,

voorlichting via de media en beperking van bij verbalisatie gehanteerde snel-

heidsgrenzen. Onderzoek naar rijden onder invloed steunt de hypothesen

dat men de kans om gepakt te worden hoger zal schatten wanneer men weet

dat personen uit de sociale omgeving zijn gecontroleerd en lager wanneer

men het idee heeft controles te kunnen ontlopen. Er is ook onderzoek

gedaan naar de relatie tussen attitude en subjectieve pakkans. De resultaten

daarvan zijn echter minder eenduidig. Er zijn geen studies bekend waarbij

de invloed van de factoren overige rijders, sanctie en kansverdeling op de

hoogte van de subjectieve pakkans is onderzocht. Er is, voor zover bekend,

niet veel systematisch onderzoek gedaan naar de differentiatie in subjectieve

pakkansen per automobilist. Er is alleen onderzoek bekend waarbij onder

meer is gekeken naar de relatie tussen enerzijds wegtype, geografisch gebied

en mate van overtreding en anderzijds de hoogte van de subjectieve pak-

kans. Er is geen onderzoek bekend waarbij is nagegaan of er bij de individue-

le automobilist verschil in subjectieve pakkans bestaat afhankelijk van dag-

en weekdeel. Wat betreft de segmentatie bij automobilisten zijn er meer ge-

gevens over het begaan van snelheidsovertredingen en de subjectieve pak-

kans bekend. Er is echter geen onderzoek bekend waarbij de relatie tussen

de factoren rij-ervaring en prijsklasse van de auto enerzijds en de subjectie-

ve pakkans anderzijds is bekeken.

Uit het hiervoor vermelde blijkt dat de meeste van de door het Aktiecentrum

Naleving Snelheidscontroles gestelde vragen aan de hand van de literatuur te

beantwoorden zijn en dat deze informatie voor de bestrijding van

snelheidsovertredingen van nut kan zijn. Er zijn echter, zoals vermeld, nog

enkele hiaten. Het is niet bekend of zwaarte van de sanctie, spreiding van

controles, overige rijders, dag- en weekdeel, aantal jaren rij-ervaring en

inkomen van de automobilist en prijsklasse van de auto van invloed zijn op

de subjectieve pakkans. Genoemde vragen zijn waarschijnlijk grotendeels

door middel van een secundaire analyse van'reeds bestaand materiaal te
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beantwoorden. Er blijkt namelijk, onder andere bij Traffic Test (een organi-

satie gespecialiseerd in verkeerskundig onderzoek), veel informatie over de

subjectieve pakkans bij snelheidsovertredingen indirect beschikbaar te zijn.

Daarnaast kan gedacht worden aan een empirisch onderzoek naar het effect

van de hoogte van de sanctie op de subjectieve pakkans. Dit onderwerp is

thans extra actueel, omdat de verkeersboetes binnen afzienbare tijd zullen

worden verhoogd.
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