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1 Inleiding

1.1 Vraagstelling van het onderzoek
De vergadering van procureurs-generaal bij de gerechtshoven
heeft in het belang van de rechtsgelijkheid richtlijnen
vastgesteld voor de door het openbaar ministerie te vorderen
straffen ter zake van rijden onder invloed (artikel 26
Wegenverkeerswet) en weigeren van de bloedproef (artikel
33a, lid 3 en 5 Wegenverkeerswet). In 1974 werden dergelijke
richtlijnen voor de eerste maal vastgesteld. Op 14 november
1977 zijn de richtlijnen aangevuld en bijgesteld. Op verzoek
van de vergadering van procureurs-generaal is in dit verslag
beschreven of, en zo ja in hoeverre, de richtlijnen die
sinds 14 november 1977 van kracht zijn, zijn gerealiseerd.
Zowel het strafvorderingsbeleid in eerste aanleg als dat in
hoger beroep is in het onderzoek betrokken. Bovendien is
aandacht besteed aan de straftoemeting door de rechter. Aan-
gezien de richtlijnen voor het strafvorderingsbeleid in dit
onderzoek centraal staan, ligt in dit rapport het accent op
de gevorderde straffen.
Voor een overzicht van de richtlijnen wordt verwezen naar
bijlage 13 van dit verslag.

1.2 Opzet en uitvoering van het onderzoek
Ten behoeve van dit onderzoek zijn gegevens verzameld van
zaken waarin in 1978 een veroordeling is uitgesproken door
de arrondissementsrechtbanken.
De gegevens zijn verzameld door middel van speciaal daartoe
ontworpen formulieren die door de griffies van de arrondis-
sementsrechtbanken en de gerechtshoven zijn ingevuld (1).
Dit gebeurde, evenals in 1976, in de eerste plaats met het
oog op het project 'Straftoemetingsvoorlichting' dat enige
jaren geleden is gestart op instigatie van de redactie van
Delikt en Delinkwent (2). Gevraagd was een formulier in te
sturen van alle zaken ex artikel 26 van de Wegenverkeerswet
(rijden onder invloed), ex artikel 33a, lid 3 of 5 (weigeren
van een bloedproef) en ex artikel 28 (overtreden van het
rijverbod, opgelegd in verband met alcoholgebruik). Voor de
evaluatie van de richtlijnen voor het openbaar ministerie
zijn via dit formulier enkele extra gegevens opgevraagd, on-
der meer over de eis en over de eventuele schade. Een ver-
slag over de straftoemeting door de rechter in het eerste
halfjaar, van 1978 is verschenen in Delikt'en Delinkwent,
maart 1979.
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1.3 Indeling van het rapport
e hieronder vermelde gegevens hebben, zoals gezegd, betrek-

king op de veroordelingen die in 1978 zijn uitgesproken door
de arrondissementsrechtbanken. Om te beginnen zijn de lande-
lijke totaalcijfers van alle motorvoertuigbestuurders die
werden veroordeeld wegens overtreding van artikel 26 lid 1
of 2 WVW vergeleken met die over 1976.
Uitgaande van de indeling en de schijven, zoals geformuleerd
in de uitgangspunten van november 1977, is vervolgens aan-
dacht besteed aan de meest voorkomende categorieën van za-
ken. Dit betreft in de eerste plaats de motorvoertuigbe-
stuurders die voor de eerste maal werden veroordeeld wegens
rijden onder invloed en die geen schade hadden veroorzaakt.
Binnen deze groep is onderscheid gemaakt naar hoogte van het
geconstateerde bloedalcoholgehalte (bag). Naast een presen-
tatie van de landelijke en de regionale gegevens, is een
vergelijking gemaakt met de cijfers over 1976. De gegevens
over 1976 zijn ontleend aan eerder door het WODC verzameld
materiaal (2). Tevens is beschreven in hoeverre eis en von-
nis overeenstemden.
Vervolgens komt aan de orde de groep motorvoertuigbestuur-
ders die reeds eerder was veroordeeld wegens rijden onder
invloed. Daarna volgt een overzicht van de straffen bij ver-
dachten die weigerden zich aan een bloedonderzoek te onder-
werpen (art. 33a, lid 3 of S.WVW).
Voor mannen en vrouwen zijn afzonderlijke vergelijkingen ge-
maakt. Enerzijds om vergelijkingen mogelijk te maken met de
resultaten van onderzoeken over voorgaande jaren, die.veelal
beperkt bleven tot mannen. Anderzijds om te zien of en zo ja
in hoeverre de bestraffing van vrouwen verschilt van die van
mannen.
Tenslotte is verslag gedaan van het strafvorderingsbeleid
door de procureurs-generaal in die zaken waarin hoger beroep
werd ingesteld. Tevens is aandacht besteed aan de straffen
die de gerechtshoven hebben opgelegd.
Voorts is op grond van de in de bijlagen verwerkte gegevens
een vergelijking mogelijk tussen het strafvorderingsbeleid
in militaire zaken en dat in civiele zaken. Ook over de
straffen die de militaire rechter heeft opgelegd zijn enkele
gegevens vermeld.

6



2 Het onderzoekmateriaal

Het hierna volgende verslag is gebaseeerd op gegevens van
de veroordelingen die in 1978 zijn uitgesproken door de
rechtbanken voorzover het WODC daarover medio 1979 bericht
had ontvangen. In het totaal waren toen 20.364 bruikbare
formulieren van rechtbankzaken in ons bezit (3). Uit verge-
lijking met cijfers van het CBS bleek dat een aantal recht-
banken niet van alle zaken een formulier had ingestuurd. Uit
het arrondissement Arnhem werd slechts van 32% van de be-
treffende zaken eenformulier ontvangen, uit Breda van 52%,
uit Maastricht van 66% en uit Zwolle van 67%. De andere ar-
rondissementen waren vrijwel compleet.
Bij controle op de griffies achteraf is niet gebleken dat de
zaken die hierdoor buiten dit onderzoek zijn gebleven op re-
levante punten, zoals wat betreft de strafvordering en
straftoemeting, afwijken van de wel gerapporteerde zaken.
Bij de interpretatie van de gegevens van deze arrondissemen-
ten is desondanks enige voorzichtigheid geboden.
Bij de arrondissementsrechtbank Amsterdam zijn alleen formu-
lieren ingevuld van de zaken die in het tweede halfjaar van
1978 door de rechtbank zijn afgedaan. Er is geen reden om
aan te nemen dat de gevorderde en opgelegde straffen in dit
soort zaken in het arrondissement Amsterdam in het eerste
halfjaar van 1978 wezenlijk anders zijn geweest dan in het
tweede halfjaar. Dat bleek nl. in geen van de overige arron-
dissementen het geval te zijn.
De genoemde, ruim 20.000 zaken die ons bestand telt, vormen
circa 85% van de zaken ex artikel 26 en 33a WVW die in 1978
in Nederland bij veroordeling zijn afgedaan.
Van die zaken waarin in 1978 door de rechtbanken een veroor-
deling is uitgesproken en waarin vervolgens hoger beroep
werd ingesteld, is van bijna 90% een formulier ontvangen van
de griffies van de gerechtshoven. Van de zaken uit het res-
sort Amsterdam is naar schatting slechts van ruim 50% een
formulier ontvangen, van die uit het ressort 's-Gravenhage
van bijna 70%. Bij controle op de griffies en de parketten
van de hoven is ons niet gebleken dat de niet-gerapporteerde
zaken een specifieke selectie vormen.
Het onderzoek is zo opgezet dat de gegevens omtrent de eis
van de procureur-generaal en omtrent het arrest met behulp
van de computer zijn gekoppeld aan de gegevens over kenmer-
ken van de dader, over het feit en over de straffen in eer-
ste aanleg. Deze koppeling kon slechts in 54% van de hoger-
beroepzaken tot stand worden gebracht. Dat komt neer op 571
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zaken. Het hoge uitvalpercentage is voornamelijk het gevolg
van het feit dat veel van de betrokken rechtbankzaken niet
in het bestand voorkomen. Wij menen evenwel dat wij er van-
uit mogen gaan dat, op basis van de zaken waarover hier
wordt gerapporteerd, een representatief beeld wordt verkre-
gen van de straffen die in hoger beroep zijn gevorderd en
opgelegd in zaken -die in 1978 door de rechtbanken bij ver-
oordeling waren afgedaan. In de eerste plaats omdat de
rechtbankzaken waarover geen informatie beschikbaar kwam on-
zes inziens geen specifieke selectie vormen. In de tweede
plaats bleek bij vergelijking van de groep hoger-beroepzaken
waarvan de gegevens volledig zijn en de groep uitgevallen
hoger-beroepzaken dat zij niet van elkaar verschilden wat
betreft de persoon van de appèllant (verdachte, officier van
justitie of beiden), noch wat betreft de in hoger beroep ge-
vorderde en opgelegde straffen.

8



3 Strafvordering en straftoemeting
in eerste aanleg

3.1 Landelijk overzicht van de straffen bij rijden onder invloed
- motorvoertuigbestuurders

3.1.1 Vergelijking van de straffen in 1976 en 1978
Tabel 1 geeft een overzicht van de straffen die in 1976 en
in 1978 zijn gevorderd tegen motorvoertuigbestuurders welke
een overtreding van artikel 26 WVW ten laste was gelegd. Het
gaat er om een globaal inzicht te geven in de veranderingen
die in het strafvorderingsbeleid zijn opgetreden sinds de
richtlijnen in november 1977 zijn aangevuld en bijgesteld.

Tabel 1. Strafvordering terzake van rijden onder invloed (art. 26 WVW), motorvoer-
tuigbestuurders, in 1976 en 1978 in Nederland; aard en zwaarte van de
door de OvJ's gevorderde straffen, in procenten.

19.76 1978
(N=12388) (N=16216)

a) (gedeeltelijk) onvoorwaardelijke
gevangenisstraf 39,5% 25,8%
- duur van a) 14 dagen of korter 82,7% 85,8%

b) (gede^Jtelijk) onvoorwaardelijke
boete 60,3% 75,1%
- bedrag van b) f 1.000,- of meer 11,3% 26,0%

c) (gedeeltelijk) onvoorwaardelijke
ontzegging van de rijbevoegdheid 67,8% 63,3%
- duur van c) 1 jaar of meer 24,8% 31,2%

x) aZ dan niet in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Uit tabel 1 blijkt dat het percentage (gedeeltelijk) onvoor-
waardelijke gevangenisstraffen in 1978 is gedaald in verge-
lijking met dat in 1976, nl. van 39,5 naar 25,8%. Qua duur
zijn de gevangenisstraffen evenwel vrijwel gelijk gebleven:
in beide periodes was circa. 85% van de gevorderde gevange-
nisstraffen veertien dagen of korter.
Tegenover de daling van het percentage gevangenisstraffen
staat een stijging van het percentage (gedeeltelijk) onvoor-
waardelijke boetes, en wel van 60,3% in 1976 naar 75,1% in
1978. Daarbij blijken de boetebedragen gemiddeld wat hoger
te zijn geworden.
Wat betreft de ontzegging van de rijbevoegdheid valt ten-
slotte een kleine daling (van 67,8 naar 63,3%') te consta-
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teren in het aantal zaken waarin deze bijkomende straf on-
voorwaardelijk is geëist. Voorzover een ontzegging is ge-
vorderd, is de duur ervan in 1978 evenwel over het algemeen
wat langer dan in 1976. Zo was in 1976 bij 24,8% een ontzeg-
ging geëist van een jaar of langer, terwijl dit percentage
in 1978 31,2 bedroeg.
Kortom: in 1978 zien we dat in vergelijking met 1976 tegen
verdachten van rijden onder invloed (motorvoertuigbestuur-
stuurders) minder vaak een onvoorwaardelijke gevangenisstraf
is gevorderd, maar daarentegen vaker hogere boetes en iets
vaker een langere ontzegging van de rijbevoegdheid. De con-
clusie die zich opdringt is,dat veranderingen zijn opgetre-
den in het strafvorderingsbeleid. Het is echter niet onmo-
gelijk dat de veranderingen het gevolg zijn van een wijzi-
ging in de aard van de ingeschreven zaken. Om hier enig in-
zicht in te krijgen, zijn in tabel 2 de gevorderde straffen
gespecificeerd naar hoogte van het bag.

Tabel 2. Strafvordering terzake van rijden onder invloed (art. 26 WVW), motor-
voertuigbestuurders; percentage zaken waarin door de OvJ's gevangenis-
straf, boete en ontzegging van de rijbevoegdheid is gevorderd, naar
hoogte van het bag, in 1976 en 1978, in Nederland (resp:12388 en 16216
veroordeelden).

bag

(gedeeltelijk)
onvoorw.gevange-
nisstraf (in %)

(gedeeltelijk)
onvoorw. boete
(in %)

(gedeeltelijk)
onvoorw.ontzeg-
ging rijb.(in %)

1976 1978 1976 1978 1976 1978

0,51 -< 1,0 p.m. 4,1 1,0 94,8 99,0 14,9 8,3
1,0 -< 1,5 p.m. 14,3 5,4 85,2 94,7 62,7 62,7
1,5 -< 2,0 p.m. 51,9 20,8 48,6 80,4 80,0 78,0

>2,0 p.m. 62,7 75,9 37,2 26,5 84,7 85,7

Uit deze cijfers blijkt dat wel degelijk sprake is van een
gewijzigd beleid. Overeenkomstig de uitgangspunten van no-
vember 1977 is bij zaken met een bag beneden de 2,0 pro mil-
le in de regel geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf gevor-
derd (4), terwijl dit in 1976 met name bij de bag-groep van
1,5 - 2,0 pro mille veelvuldig voorkwam. Verder blijkt de
richtlijn om bij 2,0 pro mille of hoger als regel gevange-
nisstraf te vorderen een toename van het percentage gevange-
nisstraffen bij deze schijf tot gevolg te hebben gehad. Voor
de duidelijkheid moet hier worden vermeld dat in de in 1976
geldende richtlijnen - van 1974 - voor zaken met een bag van
1,5 pro mille of meer, geen uitgangspunt voor de strafvorde-
ring was gegeven.
Wat betreft de te vorderen ontzegging van de rijbevoegdheid
waren de richtlijnen van 1974 tamelijk ruim geformuleerd. In
1977 zijn ze wat strakker geformuleerd. Hoewel zij op dit
punt niet wezenlijk zijn veranderd, is toch moeilijk te be-
oordelen of de verandering van de richtlijnen een verande-
ring in het strafvorderingsbeleid tot gevolg heeft gehad.
Hier kan slechts worden opgemerkt dat bij de schijf van 0,51
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tot 1,0 pro mille in 1978 wat minder vaak een onvoorwaarde-
lijke ontzegging is gevorderd dan in 1976: in 1976 bedroeg
het 14,9% en in 1978 8,3%. Bij de andere schijven liggen de
percentages in beide jaren vrijwel gelijk.
Uit een verdere analyse bleek tenslotte dat de aard van de
ingeschreven zaken ook wat betreft het percentage speciale
recidivisten en wat betreft het percentage ongevallen niet
zodanig is veranderd dat daaruit de veranderingen in de
strafvordering te verklaren zouden zijn. Het aantal speciale
recidivisten is in 1978 circa 2% hoger dan in 1976, terwijl
het aantal gevallen met schade circa 2%,lager is. Deze beide
aantallen compenseren elkaar als het ware wat betreft het te
verwachten aantal gevangenisstraffen.
Geconcludeerd kan worden dat onder invloed van de uitgangs-
punten voor het strafvorderingsbeleid van november 1977 een
verandering is opgetreden in de normen die bij de strafvor-
dering ten aanzien van rijders onder invloed zijn gehan-
teerd.

Om enig inzicht te geven in de veranderingen die zich in de
straftoemeting door de rechters hebben voorgedaan sinds de
richtlijnen voor het strafvorderingsbeleid in november 1977
zijn aangevuld, is op bijlage 1 een overzicht gegeven van
de straffen die in 1976 en 1978 in dit soort zaken zijn op-
gelegd. Daaruit blijkt dat in 1978 naar verhouding minder
(gedeeltelijk) onvoorwaardelijke gevangenisstraffen zijn op-
gelegd en meer boetes dan in 1976, zoals ook bij de gevor-
derde straffen het geval bleek te zijn. Hiermee is het per-
centage opgelegde gevangenisstraffen voor rijden onder in-
vloed -dat sinds 1968 een geleidelijke daling vertoont- ver-
der gedaald.
Landelijke gegevens over het strafvorderingsbeleid voor 1976
zijn niet beschikbaar. Het is echter aannemelijk dat zich in
het strafvorderingsbeleid in die periode in gelijke mate
veranderingen hebben voorgedaan als in de straftoemeting
door de rechters.

3.1.2 Vergelijking van eis en vonnis
De vraag waar het in dit onderzoek om gaat is in hoeverre
is bereikt dat de uitgangspunten zijn terug te vinden in de
de straffen die het openbaar ministerie heeft gevorderd en
in de straffen die de rechter heeft opgelegd. Deze vraag zal
in deze paragraaf nog niet rechtstreeks worden beantwoord.
Hier zal worden nagegaan of de rechter de eis van de offi-
cier van justitie (al dan niet conform de uitgangspunten ge-
daan) heeft overgenomen. In 45% van de onderzochte zaken
(motorvoertuigbestuurders) blijkt het vonnis exact gelijk te
zijn geweest aan de eis. In de overige gevallen week de
rechter af van de aard of de hoogte van de hoofdstraf en/of
van de bijkomende straf.
Aangezien een straf meestal uit meerdere componenten bestaat
(bv. een boete en een ontzegging van de rijbevoegdheid), is
bij een verschil tussen eis en vonnis vaak moeilijk aan te
geven of het vonnis lichter dan wel zwaarder is dan de eis,
omdat weging van de componenten niet mogelijk is. Wat be-
treft de hoofdstraffen blijkt de eis een (gedeeltelijk) on-
voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen minder vaak te
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zijn gehonoreerd (74%) dan de eis van een (gedeeltelijk) on-
voorwaardelijke boete (99% toegewezen). Een vordering tot
een -(-gedeeltelijk) onvoorwaardelijke ontzegging is in 80%
van de zaken toegewezen. Eén en ander betekent dat over het
geheel genomen minder vaak een gevangenisstraf en een ont-
zegging van de rijbevoegdheid is opgelegd dan gevorderd, en
daarentegen vaker een boete. In tabel 3 is dit af te lezen.

Tabel 3. Vergelijking van de in eerste aanleg gevorderde en opgelegde straffen
terzake van rijden onder invloed (art. 26 WVW), motorvoertuigbestuur-
ders; 1978, Nederland (N=16216).

gevorderde
straffen

opgelegde
straffen

(gedeeltelijk)
genisstraf

onvoorwaardelijke gevan-
25,8% 19,6%

(gedeeltelijk) onvoorwaardelijke boete 75,1% 80,6%

(gedeeltelijk) onvoorwaardelijke ontzeg-
ging van de rijbevoegdheid 63,3% 51,7%

Uit een meer gedetailleerde vergelijking van eis en vonnis
blijkt verder het volgende.
Voorzover een (gedeeltelijk) onvoorwaardelijke gevangenis-
straf werd gevorderd, werd in 60% van de gevallen een straf
van (ongeveer) gelijke duur opgelegd als was gevorderd (5).
In die gevallen dat de officier van justitie een (gedeelte-
lijk) onvoorwaardelijke boete had gevorderd, werd in 81% van
de gevallen een boete van (ongeveer) dezelfde hoogte opge-
legd (6). Voorzover de officier van justitie een (gedeelte-
lijk) onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid had
gevorderd werd in 57% van de gevallen een ontzegging opge-
legd die qua duur (ongeveer) gelijk was aan de gevorderde
(7).
In die gevallen waarin de rechter tot een gevangenisstraf
van een andere duur besloot dan de officier van justitie had
voorgesteld, was dat in_ het grootste deel van de gevallen
een kortere gevangenisstraf dan was geëist. Hetzelfde geldt
voor de duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid en de
hoogte van de boete.
In de paragrafen 3.2.2. en 3.2.3. is weergegeven in hoeverre
de opgelegde straffen overeenkomen met die welke in de uit-
gangspunten voor het strafvorderingsbeleid zijn genoemd.

3.2 Regionale vergelijking van de straffen bij rijden onder in-
vloed - mannelijke motorvoertuigbestuurders
De voorgaande landelijke vergelijking betreft motorvoertuig-
bestuurders die zijn veroordeeld wegens overtreding van ar-
tikel 26 WVW, al dan niet in combinatie met een veroordeling
wegens een ander verkeersmisdrijf. In onderstaande regionale
vergelijkingen zijn slechts die zaken betrokken waarin al-
leen sprake is van een enkele overtreding van artikel 26
WVW, terwijl het bag is vastgesteld.
Evenals hiervoor betekent dit dat in die gevallen dat het
bag bekend is, net als in de richtlijnen, geen onderscheid
is gemaakt tussen zaken waarin artikel 26 lid 1 -al dan niet
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subsidiair lid 2- is ten laste gelegd en die waarin alleen
lid 2 is toegepast. Verder beperken wij ons in deze para-
graaf tot de mannelijke daders.
Achtereenvolgens zullen bij de onderscheiden groepen van za-
ken de feitelijk gevorderde straffen worden getoetst aan de
uitgangspunten die daarvoor zijn gegeven. Daarna wordt nage-
gaan in hoeverre de uitgangspunten zijn terug te vinden in
de opgelegde straffen.
We besteden wat betreft het rijden onder invloed verder geen
aandacht aan de richtlijn omtrent de delictskwalificatie,
die inhoudt dat indien een bag is vastgesteld als regel ar-
tikel 26 lid 2 dient te worden toegepast. Hieraan is in ver-
schillende arrondissementen overigens niet strikt de hand

,gehouden, zoals blijkt uit de gegevens op bijlage 7. In ver-
gelijking met 1976 is artikel 26 lid 2 evenwel aanzienlijk
minder frequent toegepast.

3.2.1 Eerstveroordeelden, zonder schade
Teneinde goed inzicht te krijgen in de regionale verschillen
volgt in tabel 4 eerst een landelijk overzicht van de straf-
fen die zijn gevorderd tegen mannelijke motorvoertuigbe-
stuurders die voor de eerste maal voor de rechter moesten
verschijnen wegens overtreding van artikel 26 WVW; zij had-
den geen schade of letsel veroorzaakt. Volgens de gangbare
uitgangspunten zou bij deze categorie daders alleen bij een
bag van 2,0 pro mille of hoger als regel een onvoorwaarde-
lijke gevangenisstraf van twee weken dienen te worden gevor=
derd. Beneden de 2,0 pro mille zou bij voorkeur een boete
moeten worden geëist. Deze voorgestane gedragslijn is in ta-
bel 4 duidelijk terug te vinden. Het beginsel om bij een
bag van 1,0 pro mille of hoger als regel de rijbevoegdheid
te ontzeggen voor een bepaalde duur, blijkt evenwel in rela-
tief veel gevallen geen bijval te hebben gevonden van de
verschillende officieren. Bij de categorie met een bag tus-
sen 1,0 en 1,5 pro mille is in dit opzicht het sterkste van
de richtlijn afgeweken. Wat betreft de hoogte van de boete
en de duur van de ontzegging, die per schijf (= per bagcate-
gorie) variëren, blijken de richtlijnen over het geheel ge-
nomen redelijk goed te zijn gevolgd.

Tabel 4. Strafvordering terzake van rijden onder invloed (art. 26 WVW), manne-
lijke motorvoertuigbestuurders die voor de eerste maal werden veroor-
deeld wegens rijden onder invloed (enkel feit), zonder dat schade of
letsel was veroorzaakt; door de OvJ's gevorderde straffen naar hoogte
van het bag, 1978, Nederland.

(gedeeltelijk) (gedeeltelijk) (gedeeltelijk)
bag onvoorw.gev.

ft
onvoorw. boete onvoorw. ont-

s ra
- i n % -

zegging
- i n % in % -

0,51 -<1,0 p.m. 0,3 99,7 (f 376.-) 2,1 ( 5,7 mnd.)
1,0 -<1,5 p.m. 2,0 98,9 (f 727.-) 58,6 ( 4,7
1 5 -<2 0 50 - 73 7 7, ,

> 2,0 p.m. 74,4 29,3
.

^f1100.- 81,6 10,8

(tussen haakjes de gemiddelde hoogte van de betreffende strafsoort).
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Hoewel de uitgangspunten landelijk gezien duidelijk zijn te-
rug te vinden in het gevoerde strafvorderingsbeleid, zijn
zij niet in alle arrondissementen hetzelfde geïnterpreteerd.
Ter illustratie is in tabel 5 het percentage gevorderde ge-
vangenisstraffen per arrondissement weergegeven, naar hoogte
van het bag van de verdachten. Onderaan de tabel is het uit-
gangspunt van de richtlijnen aangegeven. Aan de ene kant
blijkt in een aantal arrondissementen relatief vaak gevange-
nisstraf te zijn gevorderd waar in de uitgangspunten van
boetes sprake is, dus bij bag's beneden de 2,0 pro mille.
Het betreft de arrondissementen 's-Gravenhage, Rotterdam,
Dordrecht, Utrecht en, zij het wel minder duidelijk, 's-Her-
togenbosch en Breda.
Omgekeerd eisten de officieren in een aantal andere arron-
dissementen, in afwijking van de uitgangspunten, in zaken
met een bag van 2,0 pro mille of meer in relatief weinig ge-
vallen een gevangenisstraf. Dat geldt met name voor de ar-
rondissementen Zwolle, Alkmaar, Amsterdam en Leeuwarden, en
ook, zij het minder sterk, voor de arrondissementen 's-Her-
togenbosch, Maastricht, Almelo en Haarlem. Wat de reden is
geweest van de richtlijnen af te wijken in de betrokken za-
ken, is niet na te gaan met het beschikbare materiaal.
Wanneer geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf is gevorderd,
is vrijwel steeds een onvoorwaardelijke boete geëist, al dan
niet in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf.
De tabel met het percentage gevorderde boetes (hier niet ge-
presenteerd) is dan ook het spiegelbeeld van die met het
percentage gevangenisstraffen.

Tabel 5. Strafvordering terzake van rijden onder invloed (art. 26 WVW), manne-
lijke motorvoertuigbestuurders, die voor de eerste maal werden veroor-
deeld wegens rijden onder invloed (enkel feit), zonder dat schade of
letsel was veroorzaakt; door de Ovi's gevorderde (gedeeltelijk) onvoor-
waardelijke gevangenisstraffen in procenten, naar hoogte van het bag,
1978, per arrondissement.

arrondissement 0,51 - <1,0
P.M.

1,0 - <1,5
P.M.

1,5 -,<,2,0 >2,0 p.m.
P.M.

totaal
aantal

verdachten

's-Hertogenbosch 0% 2,1% 8,3% 67,5% 825
Breda 0 0 9,9 87,5 220
Maastricht 0 0 4,7 69,0 244
Roermond 0 0,9 4,0 78,9 353

Arnhem 0 2,0 1,6 76,9 244
Zutphen 0 0 0 79,1 238
Zwolle 1,8 0 1,8 21,7 189
Almelo 0 0 0,9 68,7 403

's-Gravenhage 1,5 4,7 18,3 91,7 588
Rotterdam 0 5,8 31,5 90,1 1012
Dordrecht 0 0 19,6 73,7 181
Middelburg 1,9 2,6 6,1 87,9 229

Amsterdamx) 1,4 2,2 4,9 54,9 515
Alkmaar 0 0 1,1 40,0 345
Haarlem 0 0 3,5 63,6 613
Utrecht 0 1,8 10,3 75,3 625

Leeuwarden 0 1,6 4,8 57,4 555
Groningen 0 1,4 4,0 79,5 389
Assen 0 1,3 5,4 84,7 451

Totaal 0,3% 2,0% 9,8% 74,4% 8219

UITGANGSPUNT 0% 0% 0% 0%

x) betreft alleen gegevens over het tweede halfjaar.
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Wat betreft de hoogte van de gevorderde boetes, hier niet
in tabelvorm gegeven, vallen tussen de arrondissementen nau-
welijks systematische verschillen te bespeuren. Hier zij
slechts aangestipt dat, zowel bij de schijf 1,0 tot 1,5 pro-
mille en als bij de schijf 1,5 tot 2,0 pro mille, de boetes
gemiddeld aan de hoge kant zijn in de arrondissementen Arn-
hem en Middelburg en aan de lage kant in het arrondissement
Maastricht. Voorts is bij de schijf van 2,0 pro mille of ho-
ger het gemiddelde boetebedrag uitzonderlijk hoog in de ar-
rondissementen Middelburg, 's-Hertogenbosch en Zutphen, nl.
respectievelijk 1667, 1436 en 1381 gulden bij een landelijk
gemiddelde van 1100 gulden. Volgens de richtlijnen zou bij
deze schijf in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenis-
straf moeten worden gevorderd.
Tenslotte de onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegd-
heid, die volgens de uitgangspunten bij een bag van 1,0 pro
mille of meer als regel geëist zou moeten worden. In geen
van de arrondissementen blijkt deze stelregel zo te zijn
uitgelegd dat in al deze gevallen ook een ontzegging van de
rijbevoegdheid is gevorderd. Slechts in drie arrondissemen-
ten (Middelburg, Arnhem en Assen) is dit bij de schijf van
2,0 pro mille of meer in meer dan 90% van de zaken gebeurd.
Over het geheel genomen blijkt bij vrijwel elk van de schij-
ven in relatief weinig zaken een (gedeeltelijk) onvoorwaar-
delijke ontzegging van de rijbevoegdheid te zijn geëist in
de arrondissementen Dordrecht, Utrecht, 's-Hertogenbosch en
Leeuwarden. Voor een uitgebreid overzicht van het percentage
zaken waarin ontzegging van de rijbevoegdheid is gevorderd
zij verwezen naar bijlage 3b.
De gemiddelde duur van de gevorderde ontzeggingen van de
rijbevoegdheid vertoont tussen de arrondissementen geen op-
merkelijke onderlinge verschillen. Nadere gegevens hierover
zijn niet in dit verslag vermeld.

3.2.2 Een terugblik naar 1976
In tabel 6 is een overzicht gegeven van de strafvordering
in de verschillende ressorten in 1976 en 1978, bij de hier-
voor behandelde categorie zaken.

Tabel 6. Strafvordering terzake van rijden onder invloed (art. 26 WVW), manne-
lijke motorvoertuigbestuurders die voor de eerste maal werden veroor-
deeld wegens rijden onder invloed (enkel feit), zonder dat schade of
letsel was veroorzaakt; door de 0vJ's gevorderde (gedeeltelijk) on-
voorwaardelijke gevangenisstraffen en ontzeggingen van de rijbevoegd-
heid (in %), per ressort. in 1976 en 1978.

Ressort gevangenisstraf ontzegging rijbevoegdheid

1976 1978 1976 1978

's-Hertogenbosch 44,7 13,4 63,4 54,1
Arnhem 2,4 9,7 62,4 59,0
's-Gravenhage 46,5 23,2 60,6 53,1
Amsterdam 7,2 9,6 46,0 47,6
Leeuwarden 33,2 11,0 58,0 52,5

Totaal 28,6 14,0 58,6 52,6

In de eerste plaats valt op dat de landelijk geconstateerde
veranderingen in de strafvordering (minder gevangenisstraf-
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fen) in drie van de vijf ressorten zijn waar te nemen, te
weten de ressorten 's-Hertogenbosch, 's-Gravenhage en Leeuw-
arden. Hier is het percentage (gedeeltelijk) onvoorwaarde-
lijke gevangenisstraffen 20 tot 30% lager geworden. Een der-
gelijk sterke daling valt in vrijwel elk van de arrondisse-
menten in deze drie ressorten te constateren. (De gegevens
per arrondissement zijn weergegeven op bijlage 2a). Omge-
keerd vertoont het percentage boetes bij deze rechtbanken
een stijging. In de ressorten Arnhem en Amsterdam hebben
zich, zij het geringe, veranderingen in de omgekeerde rich-
ting voltrokken. Dat wil zeggen, in 1978 iets meer gevange-
nisstraffen dan in 1976. Dat geldt voor alle arrondissemen-
ten in deze ressorten met uitzondering van Zwolle en Haar-
lem, waar een daling te zien is van respectievelijk 1,5 en
6% (zie bijlage 2a).
Uit tabel 6 blijkt voorts dat met het percentage gevangenis-
straffen in de hiervoor genoemde drie ressorten ook het per-
centage zaken waarin ontzegging van de rijbevoegdheid werd
gevorderd, is gedaald, zij het minder sterk dan het percen-
tage gevangenisstraffen. Dat geldt overigens niet voor alle
arrondissementen in die ressorten afzonderlijk. Achter de
geringe verandering van het percentage ontzeggingen in de
ressorten Arnhem en Amsterdam gaat zowel een vrij sterke
toename als afname van deze percentages in diverse van de
arrondissementen schuil (zie bijlage 2a).
Wanneer men de gevorderde straffen in de vergeleken periodes
specificeert naar hoogte van de bag's, blijkt dat de daling
van het percentage gevangenisstraffen in de ressorten
's-Hertogenbosch, 's-Gravenhage en Leeuwarden overwegend een
gevolg is van een ander beleid ten aanzien van de categorie
zaken met een bag van 1,5 tot 2,0 pro mille. De toename van
het aantal gevangenisstraffen in de ressorten Arnhem en Am-
sterdam is daarentegen alleen terug te vinden bij de catego-
rie zaken met een bag van 2,0 pro mille of meer; de stijging
is daar zelfs veel sterker dan de totaalcijfers in tabel 6
doen vermoeden. In het ressort Arnhem is het percentage za-
ken waarin onvoorwaardelijke gevangenisstraf is•geëist bij
deze schijf -overeenkomstig de bedoeling van de richtlijnen-
gestegen van 6 naar 65% en in het ressort Amsterdam van 25
naar 62% (zie bijlage 2b).
Met betrekking tot de ontzegging van de rijbevoegdheid is
een nadere onderverdeling per bag per ressort niet in dit
verslag gegeven.

Wat voor de gevorderde straffen geldt, blijkt in grote lij-
nen ook voor de opgelegde straffen te gelden: in de ressor-
ten 's-Hertogenbosch, 's-Gravenhage en Leeuwarden is het
percentage gevangenisstraffen in 1978 lager dan in 1976, met
name bij de zaken met een bag beneden 2,0 pro mille. In te-
genstelling tot de bedoeling van de richtlijnen is het per-
centage opgelegde gevangenisstraffen bij rijders onder in-
vloed met een bag van 2,0 pro mille of meer landelijk ge-
zien op het niveau van 1976 gebleven (ruim 50%); in enkele
ressorten is dit percentage zelfs gedaald (zie bijlage 2 c
en noot 8 bij dit rapport).
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3.2.3 Vergelijking van eis en vonnis
Het aantal zaken waarin de rechter de eis van de officier
van justitie overnam, blijkt regionaal nogal te verschillen.
Het arrondissement Dordrecht geeft wat dit betreft het hoog-
ste cijfer te zien (68,5% vonnissen conform de eis), gevolgd
door de arrondissementen Groningen (65,3% cf), en Roermond
(64,9% cf). Het laagste percentage treffen we aan in het ar-
rondissement Zutphen (19,3% cf), gevolgd door Almelo (24,8%
cf), Utrecht (28,0% cf) en Breda (29,1% cf) (zie bijlage 3a,
laatste kolom).
Dit laatste is zowel het gevolg van verschil van mening over
de op te leggen hoofdstraf (wel of geen vrijheidsstraf en in
sterkere mate over de hoogte van de boete), als over de op
te leggen bijkomende straf (wel of geen ontzegging van de
rijbevoegdheid, en de lengte daarvan).
Verder is interessant te wijzen op het feit dat de rechter
in de arrondissementen Arnhem, Zutphen, Almelo en Utrecht
naar verhouding niet vaak is ingegaan op de eis, conform de
richtlijn, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leg-
gen in zaken met een bag van 2,0 pro mille of hoger. Ook in
Zwolle, Amsterdam en Alkmaar werd bij deze zaken slechts in
een kleine minderheid van de gevallen een vrijheidsstraf op-
gelegd, maar deze werden hier ook relatief weinig gevorderd
(zie bijlage 3a).
Eén en ander heeft tot gevolg dat de uitgangspunten voor het
strafvorderingsbeleid bij de "first offender" met een bag
van 2,0 pro mille of hoger wat betreft de hoofdstraf in de
gevorderde straffen duidelijker zijn terug te vinden dan in
de opgelegde straffen. Bij 52% van deze zaken werd een on-
voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd, terwijl deze bij
74% werd geëist.
Voor de schijf van 1,5 tot 2,0 pro mille geldt dat de opge-
legde straffen iets meer in overeenstemming zijn met de
richtlijnen dan de geëiste straffen. Bij de lagere bag's be-
staat vrijwel geen verschil in opgelegde en gevorderde
straffen (zie bijlage 3a).
Wat betreft de ontzegging van. de rijbevoegdheid valt op te
merken dat in die arrondissementen waar deze relatief veel
of weinig onvoorwaardelijk is gevorderd, ook relatief veel
of weinig is opgelegd. Dat geldt met name voor de arrondis-
sementen Dordrecht en Utrecht. Het omgekeerde is het geval
in het arrondissement Groningen waar bij elke schijf in re-
latief veel zaken een onvoorwaardelijke ontzegging van de
rijbevoegdheid is geëist en opgelegd (zie bijlage 3b).

3.2.4 Reeds eerder veroordeelden, zonder schade
Wanneer een verdachte van het rijden onder invloed met een
motorvoertuig korter dan vijf jaar geleden reeds eerder is
veroordeeld wegens een dergelijk misdrijf en zijn bag is
ditmaal 1,5 pro mille of hoger, dan ware volgens de huidige
richtlijnen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf te vorde-
ren. Bij lagere bag's wordt als hoofdstraf een boete aanbe-
volen.
Deze stelregel lijkt inderdaad tot gevolg te hebben gehad
dat-bij recidivisten met een bag tussen 1,5 en 2,0 pro mille
vaker gevangenisstraf is gevorderd (57,9%) dan bij "first
offenders" in deze categorie (9,8%). Men vergelijke tabel 7
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en bijlage 2.

Tabel 7. Strafvordering terzake van rijden onder invloed (art. 26 WVW), motor-
voertuigbestuurders veroordeeld wegens rijden onder invloed (enkel
feit), speciale recidive binnen 5 jaar na voorgaande veroordeling,
geen schade, percentage (gedeeltelijk) onvoorwaardelijke gevangenis-
straf naar hoogte van het bag, per ressort, 1978 (N=1800).

Ressort 0,51 -<1,0 1,0 -<1,5 1,5 -<2,0 >2,0
p.m. P.m. P.M. P.M. Totaal

's-Hertogenbosch 2,3 19,3 62,4 93,1 57,4
Arnhem 0 5,4 40,3 75,8 36,8
's-Gravenhage 15,2 28,3 70,6 88,3 60,1
Amsterdam 2,0 20,5 49,2 78,3 43,7
Leeuwarden 7,8 28,7 59,8 83,7 55,0

Totaal 5,4 21,8 57,9 84,6 51,7

UITGANGSPUNT 0 0 100,0 100,0

Toch ligt het percentage gevangenisstraffen bij de recidi-
visten met een bag tussen 1,5 en 2,0 pro mille aanzien lijk
beneden de.honderd. Te ver om dit te kunnen verklaren uit de
aanwezigheid van bijzondere omstandigheden van de verdach-
ten. Dit laatste wordt ondersteund door het feit dat ook bij
deze groep verdachten regionaal tamelijk grote verschillen
in strafvordering zijn te constateren. Zo is het percentage
onvoorwaardelijke gevangenisstraffen bij deze recidivisten
met een bag van 1,5 tot 2,0 pro mille in het ressort Arnhem
40,3, terwijl het in 's-Gravenhage op 70,6 uitkomt. Bij deze
schijf beantwoordt het strafvorderingsbeleid in het ressort
's-Gravenhage, evenals dat in het ressort 's-Hertogenbosch
overigens, dus meer aan de richtlijnen dan dat in het res-
sort Arnhem. Daarentegen heeft het openbaar ministerie zich
in het ressort Arnhem in de zaken met bag's beneden 1,5 pro
mille wat betreft de aard van de hoofdstraf vrijwel volkomen
aan de uitgangspunten gehouden; in de overige ressorten, met
name Leeuwarden en 's-Gravenhage, blijkt dit bij de "laag-
ste" schijven veel minder het geval te zijn (9).
Bij de ontzegging van de rijbevoegdheid zijn de verschillen
tussen de ressorten veel minder pregnant dan bij de gevange-
nisstraf. Wat hier het meeste opvalt, is het hoge percentage
ontzeggingen bij de groep met een bag onder de 1,0 pro mille
in het ressort Leeuwarden, nl. 56,9 en dat in het ressort
Amsterdam, waar het 42,9 bedraagt. Volgens de uitgangspunten
zou dit nihil moeten zijn. In elk van de andere drie ressor-
ten is in ruim 30% van de zaken die onder deze schijf vallen
een ontzegging geëist. De gegevens zijn hier niet in tabel-
vorm opgenomen. Voor het totaal percentage gevorderde ont-
zeggingen per arrondissement, zij verwezen naar bijlage 4.

Tot slot kan hier worden vermeld dat de rechter bij reci-
divisten vaker gevangenisstraf heeft opgelegd (43,7%) dan
bij eerstveroordeelden (9,8%), ook vaker dan bij eerstver-
oordeelden die schade hadden veroorzaakt zoals hierna zal

18



blijken. Het percentage opgelegde ontzeggingen van de rij-
bevoegdheid ligt bij deze recidivisten op 72,8 en bij eerst-
veroordeelden op 40,8.

3.2.5 Eerstveroordeelden met schade
In de uitgangspunten is de regel opgenomen dat het openbaar
ministerie in de eis rekening houdt met letsel en met be-
langrijke materiële schade die aan derden is toegebracht.
Evenals in geval van recidive dient bij schade of letsel in
beginsel een straf te worden gevorderd die geldt voor de
naast hogere schijf dan die waaronder de verdachte op grond
van zijn bag valt in te delen. Dit houdt in dat net als bij
de recidivisten bij de schijf 1,5 tot 2,0 pro mille als re-
gel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gevorderd zou moe-
ten worden, evenals bij de schijf van 2,0 pro mille of ho-
ger. In de praktijk blijkt de aanwezigheid van schade of
letsel slechts in weinig gevallen van invloed te zijn ge-
weest op de gevorderde hoofdstraf en de bijkomende straf.
Bij de eerstveroordeelden met schade is het percentage ge-
vorderde gevangenisstraffen bij de laagste twee schijven
vrijwel gelijk aan dat bij de eerstveroordeelden zonder
schade. Bij de schijf van 1,5 tot 2,0 pro mille bedragen de
percentages gevorderde gevangenisstraffen voor die met en
zonder schade respectievelijk 13,7 en 9,8. Bij de schijf van
2,0 pro mille en hoger onderscheidenlijk 73,9 en 74,4.
Voor de groep eerstveroordeelden met en die zonder schade
komen de percentages gevangenisstraf per groep uit op res-
pectievelijk 22,9 en 14,0.
Ten aanzien van de bijkomende straf van de ontzegging is de
strafverzwarende werking -zoals gezegd- eveneens slechts van
weinig betekenis. Bij de groep eerstveroordeelden met schade
is landelijk bezien in 65,9% van de gevallen een onvoorwaar-
delijke ontzegging van de rijbevoegdheid geëist, tegen 52,6%
bij de vergelijkbare groep zonder schade.

Op bijlage 4 is een globaal overzicht gegeven van de gevor-
derde straffen per arrondissement. Een onderverdeling naar
bag is daarbij niet gemaakt.
Wat betreft de opgelegde straffen zij vermeld dat deze in
16,1% van de gevallen uit een gevangenisstraf bestond. Wij
zagen dat dit bij eerstveroordeelden die geen schade of let-
sel hadden veroorzaakt 9,8% bedraagt en bij recidivisten
43,7%. Een ontzegging van de rijbevoegdheid is bij 52,0% van
de eerstveroordeelden met schade opgelegd, bij 40,8% van de
eerstveroordeelden zonder schade en bij 72,8% van de recidi-
visten zonder schade.
Geconcludeerd kan worden dat zowel de officier van justitie
als de rechter bij het bepalen van de strafmaat recidive va-
ker als strafverzwarend beschouwd dan eventuele schade of
letsel.

3.3 Landelijk overzicht van de straffen bij weigeren van de
bloedproef (art. 33a, lid 3 of 5 WVW - motorvoertuigbe-
stuurders.

3.3.1 strafvordering bij weigeren van de bloedproef.
Met de invoering van de verplichte bloedproef op 1 november
1974 is in de Wegenverkeerswet ook de weigering zich aan de
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verplichte bloedproef te onderwerpen strafbaar gesteld en
bedreigd met een gelijke maximum straf als het rijden onder
invloed.
In ons materiaal komen 1839 zaken voor waarin door de arron-
dissementsrechtbanken in 1978 een veroordeling is uitgespro-
ken wegens weigeren van de bloedproef (art. 33a, lid 3 of 5
WVW). Dat is 9% van het totaal aantal van 20.364 zaken waar-
over wij informatie ontvingen (10). Tussen haakjes zij opge-
merkt dat dit percentage regionaal enigszins verschilt. In
het arrondissement Breda is het bv. 3,0% en in het arrondis-
sement Utrecht 13,9%. De CBS-gegevens vertonen een zelfde
beeld wat dit betreft. Dit wijst erop dat in het ene arron-
dissement naar verhouding minder vaak een bloedproef is ge-
weigerd dan in het andere arrondissement.
Na de invoering van de gewijzigde Wegenverkeerswet in no-
vember 1974 is een discussie ontstaan over de vraag of met
het weigeren van de bloedproef (art. 33a) ook het rijden on-
der invloed (26.1) ten laste dient te worden gelegd (11).
Dat men het hierover in 1978 binnen het openbaar ministerie
niet eens was blijkt uit het feit dat in 34,7% van de ver-
oordelingen wegens het weigeren van de bloedproef naast ar-
tikel 33a, lid 3 of 5 eveneens overtreding van artikel 26,
lid 1 was tenlastegelegd.
Uit een nadere analyse bleek dat de groep zaken waarin zowel
33a als 26.1 was tenlaste.gelegd naar verhouding ongeveer
evenveel recidivisten en gevallen met letsel en schade telt
als de groep waar alleen 33a werd tenlaste gelegd.Dit wijst
erop dat het een vrij willekeurige beslissing is of in geval
van weigeren van de bloedproef één of beide delicten in de
tenlastlegging worden opgenomen.
In tabel 8 is een overzicht gegeven van de straffen die zijn
gevorderd in zaken ex artikel 26 en die ex artikel 33a WVW.

Tabel 8. Vergelijking van de gevorderde straffen terzake van rijden onder in-
vloed (art. 26 WVW) en van weigeren van de bloedproef (art. 33a, lid
3 of 5 WVW), motorvoertuigbestuurders; door de OvJ's gevorderde straf-
fen in procenten, in Nederland, 1978

delict

rijden onder invloed alleen (26.1 of
2 WVW, excl. combinatie met art. 33a
WVW)

weigeren van de bloedproef
a) artikel 33a, lid 3 of 5 WVW,

incl. 33a in combinatie met
26.1 WVW

b) alleen art. 33a, lid 3 of
5 WVW

(ged.) onvoorw. (ged.) onvoorw. ont-
gevangenisstraf zegging rijbevoegd-

heid

23,2% 61,7%

42,3% 80,4%

31,2% 78,4%

Uit deze tabel blijkt dat in die gevallen waarin sprake was
van weigeren van een bloedproef in het algemeen vaker een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf is gevorderd dan in de za-
ken van rijden onder invloed. Over het geheel werd in 23,2%
van de zaken waarin alleen artikel 26 werd tenlastegelegd en
een vrijheidsstraf geëist, tegen 42,3% van de zaken waarin
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artikel 33a werd tenlastegelegd, al dan niet in combinatie
met tenlastelegging van artikel 26 lid 1 WVW. Neemt men al-
leen die zaken in beschouwing waarin alleen art. 33a was
tenlastegelegd, dan blijkt eveneens dat het percentage ge-
vorderde gevangenisstraffen bij weigeren van de bloedproef
hoger ligt dan bij rijden onder invloed.
Verder blijkt dat bij weigeren van de bloedproef vaker een
onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid is geëist,
dan bij rijden onder invloed.

3.3.2 Vergelijking van eis en vonnis
Alvorens te gaan bekijken in hoeverre de uitgangspunten zijn
terug te vinden in de straffen die zijn gevorderd en opge-
legd, zal in deze paragraaf worden nagegaan of de rechter de
eis van de officier van justitie (al dan niet conform de
uitgangspunten gedaan) heeft gehonoreerd. In 37% van de za-
ken tegen motorvoertuigbestuurders die de bloedproef weiger-
den blijkt het vonnis exact gelijk te zijn geweest aan de
eis. Bij de zaken tegen rijders onder invloed was dit per-
centage hoger, zoals we hebben gezien, nl. 45% (zie para-
graaf 2.2.2.).
Dit verschil tussen eis en vonnis is evenals bij de rijders
onder invloed voornamelijk veroorzaakt door het feit dat de
rechter zich in veel gevallen (=25%) niet kon verenigen met
de eis een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen,
met de duur van de geëiste gevangenisstraf (40% te lang) en
met de duur van de gevorderde ontzegging van de rijbevoegd-
heid (45% te lang). De straffen die uiteindelijk zijn opge-
legd voor dit misdrijf zijn weergegeven in tabel 9. Ook de
gevorderde straffen zijn daarin vermeld.

Tabel 9. Vergelijking van de aard van de in eerste aanleg gevorderde en opge-
legde straffen terzake van weigeren van de bloedproef (art. 33a, lid
3 of 5 WVW), motorvoertuigbestuurders, 1978, Nederland (N=1720).

gevorderde opge eg e
straffen straffen

(gedeeltelijk) onvoorwaardelijke
gevangenisstraf 42,3% 32,5%

(gedeeltelijk) onvoorwaardelijke
boete 58,4% 67,3%

(gedeeltelijk) onvoorwaardelijke
ontzegging van de rijbevoegdheid 80,4% 66,3%

Het blijkt dat 32,5% van de verdachten die een bloedproef
weigerden tot een-onvoorwaardelijke gevangenisstraf is ver-
oordeeld, 67,3% tot een boete terwijl aan 66,3% de rijbe-
voegdheid werd ontzegd.

3.4 Regionale vergelijking van de straffen bij weigeren van de
bloedproef -mannelijke motorvoertuigbestuurders

3.4.1 Eerstveroordeelden, zonder schade
Het hoofddoel van dit onderzoek is na te gaan in hoeverre
het openbaar ministerie zich aan de richtlijnen voor het
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strafvorderingsbeleid heeft gehouden. Volgens de uitgangs-
punten dient bij weigeren van de bloedproef in beginsel een-
zelfde straf te worden gevorderd als bij gevallen van rijden
onder invloed met een bag tussen 1,5 en 2,0 pro mille, dat
wil zeggen, een geldboete van 750 tot 5000 gulden en een on-
voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor de
tijd van negen maanden. Ook hier geldt uiteraard dat een
zwaardere straf dient te worden gevorderd als sprake is van
strafverzwarende omstandigheden als recidive en eventuele
gevolgen als letsel en materiële schade aan derden.
Om een goed inzicht te krijgen in de mate waarin de uit-
gangspunten met betrekking tot weigeren van de bloedproef
zijn gerealiseerd is in tabel 10 een overzicht gegeven van
de straffen die in 1978 in Nederland wegens dit misdrijf
zijn gevorderd ten aanzien van verdachten die niet eerder
waren veroordeeld wegens weigeren van de bloedproef of rij-
den onder invloed en die geen schade of letsel hadden ver-
oorzaakt. Daarnaast zijn ter vergelijking tevens de straffen
vermeld die zijn gevorderd in zaken van rijden onder invloed
met een bag van 1,5 tot 2,0 pro mille, waarvoor dezelfde
uitgangspunten gelden.

Tabel 10. Vergelijking van de gevorderde straffen terzake van weigeren van
de bloedproef en rijden onder invloed; mannelijke motorvoertuigbe-
stuurders die voor de eerste maal werden veroordeeld voor een der-
gelijk feit (enkel feit), zonder dat schade of letsel was veroor-
zaakt; door de OvJ's gevorderde straffen, in procenten, 1978. Neder-
land.

(ged.)
onvoorw.
gevange-
nisstraf

(ged.)
onvoorw.
boete

(ged.)
onvoorw.
ontz. rij-
bevoegdh.

weigeren van bloedproef
- art. 33a lid 3 of 5 WVW (incl. die in

combinatie met art. 26.1 WVW) 28,3 72,5 74,1

- alleen art. 33a lid 3 of 5 WVW 17,8 82,2 73,5

rijden onder invloed (26.2 WVW) met een bag
van 1,5 tot 2,0 p.m. 9,8 91,8 73,7

Uit deze gegevens blijkt dat landelijk gezien in geval van
weigeren van een bloedproef vaker een onvoorwaardelijke ge-
vangenisstraf is gevorderd (28,3%) dan in de uitgangspunten
is bedoeld (0%) en minder vaak een boete. Ook de ontzegging
van de rijbevoegdheid is niet steeds gevorderd zoals in de
uitgangspunten is gesteld. Toch zijn landelijk gezien de
uitgangspunten redelijk terug te vinden in de praktijk. Dat
geldt ook voor de hoogte van de gevorderde boete, die gemid-
deld op 890 gulden uitkomt, en de duur van de ontzegging van
de rijbevoegdheid, die gemiddeld 8,6 maanden bedraagt.
Regionaal blijken er evenwel grote verschillen te zijn. In
tabel 11 is dit af te lezen. Uit de daar gepresenteerde cij-
fers blijkt bv. dat het percentage gevangenisstraffen bij
deze categorie zaken overeenkomstig de uitgangspunten 0 be-
draagt in drie arrondissementen (Zwolle, Alkmaar en Breda)
tegen 82,4 en 60,6 in respectievelijk de arrondissementen
Middelburg en 's-Hertogenbosch. Wat betreft de bijkomende
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straf "ontzegging van de rijbevoegdheid" zijn de verschil-
len tussen de arrondissementen minder evident. Opvallend
zijn hier de relatief lage percentages in de arrondissemen-
ten Breda (50,0%) en Dordrecht (51,7%). In de meeste arron-
dissementen ligt het gemiddelde van de gevorderde boetes tus-
sen de 800 en 1.000 gulden, met als uitschieters het arron-
dissement Zwolle met 725 gulden gemiddeld, en de arrondisse-
menten Arnhem en Middelburg met respectievelijk 1157 en 1100
gulden.

Tabel 11. Strafvordering terzake van weigeren van de bloedproef (art. 33a, lid
3 of 5 WVW), mannelijke motorvoertuigbestuurders, die niet eerder wa-
ren veroordeeld wegens weigeren van de bloedproef of rijden onder in-
vloed enkel feit), zonder dat schade of letsel was veroorzaakt; door
de 0vJ s gevorderde straffen, per arrondissement, 1978 (N=753).

(ged.) onvoorw. (ged.) onvoorw. (ged.) onvoorw. ontzeg-
gevangenisstraf boete ging rijbevoegdheid

% % gemiddeld % gemiddelde duur
Arrondissement bedrag in in maanden

guldens

's-Hertogenbosch 60,6 40,9 1033,- 78,8 11,1
Breda - 100,0 938,- 50,0 10,5
Maastricht 55,6 44,4 900,- 66,7 9,8
Roermond 18,7 81,2 1069,- 84,4 8,2

Arnhem 18,5 81,5 1157,- 81,5 9,3
Zutphen 18,7 81,2 1081,- 68,7 8,9
Zwolle - 85,7 725,- 85,7 7,3
Almelo 13,0 87,0 855,- 79,6 8,0

's-Gravenhage 45,7 57,1 888,- 80,0 8,9
Rotterdam 44,8 58,2 919,- 76,1 9,6
Dordrecht 41,4 69,0 860,- 51,7 7,0
Middelburg 82,4 17,6 1100,- 94,1 8,6

Amsterdam 12,5 83,9 767,- 57,1 8,1
Alkmaar - 96,3 794,- 88,9 8,9
Haarlem 16,9 83,1 862,- 73,8 6,8
Utrecht 18,4 81,6 786,- 59,2 8,3

Leeuwarden 8,1 91,9 893,- 83,8 7,3
Groningen 6,9 93,1 1033,- 86,2 8,3
Assen 44,4 61,1 865 83,3 9,3

Totaal 28,3 72,5 890,- 74,1 8,6

UITGANGSPUNT 0% 100,0% 750 à 100 9,0
1500

Ook de gemiddelde duur van de ontzegging verschilt enigszins
van arrondissement tot arrondissement. In de meeste gevallen
ligt het gemiddelde tussen de 8 en 10 maanden. In de arron-
dissementen Haarlem en Dordrecht is het gemiddelde relatief
laag, namelijk 6,8 en 7,0 maanden onderscheidenlijk. Naar
verhouding aan de hoge kant is de duur van de ontzegging
daarentegen in de arrondissementen 's-Hertogenbosch (11,1
maanden) en Breda (10,5 maanden).

3.4.2 Vergelijking van eis en vonnis
Evenals bij rijden onder invloed blijkt ten aanzien van het
weigeren van de bloedproef tussen de arrondissementen duide-
lijk verschil te bestaan in het percentage zaken waarin de
rechter een straf oplegde die geheel gelijk was aan die die
de officier van justitie had gevorderd. De percentages va-
riëren van 0 (Zutphen) tot 67 (Assen).
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Anders dan bij het rijden onder invloed zijn bij dit mis-
drijf de uitgangspunten voor het strafvorderingsbeleid wat
betreft de hoofdstraf wat duidelijker in de opgelegde straf-
fen terug te vinden dan in de gevorderde straffen. Zo is in
28,3% van de gevallen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf
gevorderd en in 18,9% van de gevallen opgelegd. Wat betreft
de bijkomende straf van ontzegging van de rijbevoegdheid ko-
men bij het weigeren van de bloedproef in de meeste arron-
dissementen de gevorderde straffen meer overeen met de uit-
gangspunten dan de opgelegde. Landelijk gezien ligt het per-
centage zaken waarin ontzegging is gevorderd op 74,1% met
een gemiddelde duur van 8,6 maanden, dat waarin ontzegging
door de rechter is opgelegd op 56,0%, met een gemiddelde
duur van 7,4 maanden. Overigens verschilt over het geheel
genomen het percentage zaken waarin gevangenisstraf is ge-
vorderd wegens het weigeren van de bloedproef per arrondis-
sement niet sterk van het percentage zaken.waarin uiteinde-
lijk gevangenisstraf is opgelegd. Hetzelfde geldt voor de
ontzegging van de rijbevoegdheid. Voor nadere gegevens wordt
verwezen naar bijlage 5 van dit verslag.

3.5 De straffen bij vrouwelijke motorvoertuigbestuurders
Zoals in de inleiding is uiteengezet wordt het strafvorde-
ringsbeleid en de straftoemeting ten aanzien van vrouwen in
dit verslag afzonderlijk behandeld. Dit gebeurt onder andere
omdat het in voorgaande jaren gebruikelijk was vergelijkbaar
onderzoek te beperken tot mannelijke verdachten en hier on-
der meer wordt gestreefd naar vergelijkingen met voorgaande
jaren. In deze paragraaf is de strafvordering en de straf-
toemeting ten aanzien van de vrouwelijke verdachten aan de
orde. Hoofdvraag van dit onderzoek is in hoeverre de uit-
gangspunten voor het strafvorderingsbeleid met betrekking
tot het rijden onder invloed zijn verwezenlijkt.
Het totaal aantal zaken met een vrouwelijke verdachte in dit
onderzoek bedraagt 568, dat is 2,8% van het totaal aantal
zaken in ons bestand.
Evenals bij de mannen zullen we ons allereerst bezighouden
met die groep van verdachten die voor de eerste maal werd
veroordeeld wegens rijden onder invloed zonder dat schade of
letsel was veroorzaakt. Daarna komt de strafvordering en de
straftoemeting ten aanzien van weigeren van de bloedproef
aan de orde.

3.5.1 Rijden onder invloed, landelijk en regionaal
In tabel 12 is een overzicht gegeven van de straffen die
zijn gevorderd tegen vrouwelijke motorvoertuigbestuurders
die in 1978 in Nederland voor de eerste maal werden veroor-
deeld wegens rijden onder invloed; zij hadden geen schade of
letsel veroorzaakt. Daarbij is de gebruikelijke indeling
naar hoogte van het bag aangehouden. Het betreft in totaal
283 veroordeelden.
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Tabel 12. Strafvordering terzake van rijden onder invloed (art. 26 WVW), vrouwe-
lijke motorvoertuigbestuurders die voor de eerste maal werden veroor-
TeeTd wegens rijden onder invloed (enkel feit), zonder dat schade of
letsel was veroorzaakt; door de OvJ's gevorderde straffen naar hoogte
van het bag, 1978, Nederland.

bag

(gedeeltelijk)
onvoorw. gev.
straf
-in%-

(gedeeltelijk)
onvoorwaarde-
lijke boete
-in%-

(gedeeltelijk)
onvoorwaardelijke
ontzegging
-in%-

0,51 - <1,0 P.M. 0 100,0 (f 358.-) 1,5 (6,0 mnd.)
1,0 -< 1,5 p.m. 0 98,9 (f 668.-) 56,8 (4,5 mnd.)
1,5 - <2,0 p.m. 2,4 97,6 (f 825.-) 90,6 (7,7 mnd.)

2,0 p.m. 40,0 60,0 (f 970.-) 93,3 (9,9 mnd.)

tussen haakjes de gemiddelde hoogte van de betreffende strafsoort.

De richtlijn om beneden de 2,0 pro mille een boete te eisen
blijkt duidelijk te zijn nageleefd. Qua hoogte zijn de boe-
tes iets lager dan bij de mannelijke veroordeelden (verge-
lijk tabel 4).
Bij een bag van 2,0 pro mille of hoger dient volgens de
gangbare richtlijnen als regel een onvoorwaardelijke gevan-
genisstraf te worden geëist. Op dit punt hebben de officie-
ren van justitie zich ten aanzien van vrouwen (40% gevange-
nisstraf) minder strikt aan de richtlijn gehouden dan ten
aanzien van mannen (74% gevangenisstraf). Daarentegen is bij
vrouwen overeenkomstig de uitgangspunten in meer gevallen
ontzegging van de rijbevoegdheid geëist dan bij mannen. Bo-
vendien is bij een bag van 2,0 pro mille of hoger de duur
van de ontzegging gemiddeld bij vrouwen iets langer dan bij
mannen.
De regionale verdeling van het percentage gevorderde gevan-
genisstraffen is weergegeven in tabel 13.

Tabel 13. Strafvordering terzake van rijden onder invloed (art. 26 WVW), vrouwe-
lijke motorvoertuigbestuurders, die voor de eerste maal werden veroor-
deeTd wegens rijden onder invloed (enkel feit), zonder dat schade of
letsel was veroorzaakt; door de OvJ's gevorderde (gedeeltelijk) onvoor-
waardelijke gevangenisstraffen, in procenten, naar hoogte van het bag,
1978, per ressort.

Ressort 0,51 -<1,0
P.M.

1,0 - <1,5
p.m.

1,5 -<2,0
P.M.

>2,0
P.M.

totaal aantal
verdachten

's-Hertogenbosch 0% 0% 0% 20,0% 70
Arnhem 0 0 0 50,0 29
's-Gravenhage 0 0 7,4 42,1 85
Amsterdam 0 0 0 55,6 70
Leeuwarden 0 0 0 33,3 32

Totaal 0% 0% 2,4% 40,0% 283

UITGANGSPUNT 0% 0% 0% 100 %

Uit deze tabel blijkt dat de officieren in de ressorten
's-Hertogenbosch en Leeuwarden wat betreft de hoofdstraf het
meest afwijken van de richtlijnen. Het percentage zaken
waarin ontzegging van de rijbevoegdheid is gevorderd blijkt
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daarentegen regionaal weinig uiteen te lopen, in ieder geval
bij een bag van 1,5 pro mille of hoger (zie bijlage 6b).

Tot slot hebben wij bij de vrouwen evenals bij de mannen de
gevorderde straffen afgezet tegen de opgelegde straffen, zo-
wel landelijk als regionaal. De resultaten zijn weergegeven
in bijlagen 6a en 6b. Het blijkt dat de straffen die de
rechter heeft opgelegd over het geheel genomen sterker af-
wijken van de richtlijnen dan die die het openbaar ministe-
rie had gevorderd. Dat geldt met name ten aanzien van de on-
voorwaardelijke gevangenisstraf bij een bag van 2,0 pro mil-
le of hoger (gevorderd: 40%, opgelegd: 16%). Deze discrepan-
tie vinden we behalve in het ressort Leeuwarden in alle res-
sorten; het grootste verschil geeft het ressort Amsterdam te
zien (gevorderd: 56%, opgelegd: 11%).
Bij de waardering van deze uitkomsten dient men zich er wel'
van bewust te zijn dat het per sub-categorie slechts om
kleine aantallen zaken gaat. De (afwijkende) hoogte van de
percentages is daardoor sterk afhankelijk van de (afwijken-
de) beslissing in één of enkele zaken. Dat geldt in ieder
geval voor de ressorten Arnhem en Leeuwarden (totaal 4 res-
pectievelijk 3 zaken met een bag van 2,0 pro mille of ho-
ger).
Statistische toetsing van het verschil in de percentages op-
gelegde en gevorderde gevangenisstraffen bij 2,0 pro mille
of hoger binnen de ressorten 's-Gravenhage en Amsterdam wees
evenwel uit dat deze verschillen ondanks de kleine aantallen
niet louter het gevolg zijn van de incidentele verschillen
in opvatting. Dat geldt ook voor de landelijke percentages
bij deze schijf.

3.5.2 Weigeren van de bloedproef
In ons materiaal kwamen 45 zaken voor van vrouwen die waren
veroordeeld wegens het weigeren van de bloedproef (al dan
niet in combinatie met een veroordeling wegens rijden onder
invloed), voor wie de onderhavige veroordeling de eerste was
wegens een dergelijk feit, danwel wegens rijden onder in-
vloed. Zij hadden evenmin schade of letsel veroorzaakt. Bij
deze groep verdachten werd in 9% van de gevallen een onvoor-
waardelijke gevangenisstraf gevorderd, in 91% van de geval-
len een boete van gemiddeld 753 gulden en in 84% een onvoor-
waardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid. De duur van de
ontzegging was gemiddeld 8,5 maanden.
Volgens de uitgangspunten dient hier als regel een boete te
worden gevorderd van 750 tot 5000 gulden en onvoorwaardelij-
ke ontzegging van de rijbevoegdheid voor de tijd van negen
maanden. Het strafvorderingsbeleid ten aanzien van vrouwen
die medewerking weigerden aan een bloedonderzoek komt dus
sterker overeen met de geldende richtlijnen dan dat ten aan-
zien van mannen (28% gevangenisstraf en 74% ontzegging).
Wat de regionale verschillen aangaat kan alleen worden opge-
merkt dat geen gevangenisstraf is gevorderd in de ressorten
's-Hertogenbosch en Amsterdam. Van verdere regionale verge-
lijkingen wordt hier afgezien in verband met de kleine aan-
tallen.
Met betrekking tot de opgelegde straffen zij vermeld dat in
geen enkel geval een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is
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opgelegd en in 71% van de gevallen een ontzegging van de
rijbevoegdheid met een gemiddelde duur van 7,4 maanden. Bij
de mannelijke daders bedroeg het percentage opgelegde gevan-
genisstraf 19%, het percentage opgelegde ontzeggingen 56%;
de gemiddelde duur van de opgelegde ontzeggingen kwam net
als bij de vrouwelijke veroordeelden op 7,4 maanden.

3.6 Afwijkingen van de richtlijnen nader bekeken
Wanneer men de onderzoekresultaten overziet dringt zich de
vraag op wat de redenen zijn geweest om van de richtlijnen
af te wijken. Zoals eerder opgemerkt is deze vraag niet te
beantwoorden met behulp van dit materiaal. Een andere vraag
is of men het afwijken van de aanbevolen hoofdstraf mogelijk
compenseert door een relatief lichtere of zwaardere bijko-
mende straf te vorderen en omgekeerd. Met betrekking tot
vier categorieën van zaken hebben we getracht hier enig in-
zicht in te krijgen. Daartoe hebben we nagegaan of in die
gevallen waarin in afwijking van de richtlijnen geen ontzeg-
ging van de rijbevoegdheid is gevorderd mogelijk vaker een
gevangenisstraf is gevorderd terwijl een boete was aanbevo-
len, danwel of de gevorderde boetes hoger zijn uitgevallen
dan in de vergelijkbare gevallen waarin wel een ontzegging
van de rijbevoegdheid is gevorderd.
Dit is onderzocht bij de volgende categorieën

a) eerstveroordeelden wegens rijden onder invloed met
een bag van 1,0 tot 2,0 pro mille die geen schade of
letsel hadden veroorzaakt;

b) eerderveroordeelden wegens rijden onder invloed met
een bag van 0,51 tot 1,5 pro mille, die geen schade
of letsel hadden veroorzaakt;

c) eerstveroordeelden wegens rijden onder invloed met
een bag van 0,51 tot 1,5 pro mille, die schade of
letsel hadden veroorzaakt;

d) weigeraars van de bloedproef voorzover niet eerder
veroordeeld, die geen schade of letsel hadden ver-
oorzaakt.

Uit de analyses bleek dat in het algemeen bij geen van deze
groepen het niet vorderen van de ontzegging werd gecompen-
seerd door het vorderen van een onvoorwaardelijke gevange-
nisstraf. Daarentegen bleken wel relatief hoge boetes te
zijn gevorderd bij de bovengenoemde eerstveroordeelden we-
gens rijden onder invloed die geen schade hadden veroorzaakt
(groep a), en bij de weigeraars van de bloedproef (groep d).
Bij de rijders onder invloed die eerder waren veroordeeld
(groep b) en bij eerstveroordeelden met schade (groep c)
bleek niet dat van "compensatie" sprake is.
Een belangrijke reden om af te zien van het onvoorwaardelijk
ontzeggen van de rijbevoegdheid is dat men wil vermijden dat
de veroordeelde ten gevolge van die ontzegging zijn beroep
niet kan uitoefenen. In die gevallen kiest men wel voor een
voorwaardelijke ontzegging met als bijzondere voorwaarde dat
alleen mag worden gereden voor het woon/werkverkeer. Deze
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formule is door de officier van justitie in circa 2% van de
20.364 zaken in ons onderzoek toegepast en door de rechtban-
ken in circa 3%. In de zuidelijke arrondissementen komt dit
het meeste voor.
Wij hebben nagegaan of in die zaken waarin via een bijzon-
dere voorwaarde is bepaald dat alleen mag worden gereden
voor het woon/werk verkeer volgens de officier van justitie
op dezelfde wijze naar compensatie is gezocht. Daaruit bleek
dat voor elke genoemde categorie deze bijzondere voorwaarde
vaak gepaard ging met relatief zware boetes.
Met betrekking tot de opgelegde straffen leidden de analyses
tot identieke conclusies. Dat wil zeggen, wanneer in afwij-
king van de richtlijnen voor het strafvorderingsbeleid geen
ontzegging van de rijbevoegdheid werd opgelegd, danwel wan-
neer de rechter bepaalde dat niet mag worden gereden buiten
het woon/werk,-verkeer (bijzondere voorwaarde), dan werd dit
vaak "gecompenseerd" door een relatief hoge boete, maar niet
door het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
Van de gemaakte vergelijkingen zijn nadere gegevens te vin-
den op de bijlagen 8a en 8b.

3.7 Conclusie
Concluderend kan worden gesteld dat onder invloed van de
richtlijnen voor het strafvorderingsbeleid van november 1977
een verandering is opgetreden in de normen die door de offi-
cieren van justitie bij de strafvordering ten aanzien van
rijders onder invloed zijn gehanteerd. De eenheid in het
strafvorderingsbeleid is in 1978 groter dan in 1976. De uit-
gangspunten zijn landelijk gezien duidelijk terug te vinden
in de gevorderde straffen tegen motorvoertuigbestuurders die
zich hadden schuldig gemaakt aan rijden onder invloed. Het-
zelfde geldt met betrekking tot het weigeren van de bloed-
proef.
De richtlijnen zijn evenwel niet in alle arrondissementen
hetzelfde geinterpreteerd. Zowel wat betreft de hoofdstraf
-boete of gevangenisstraf- als wat betreft de bijkomende
straf van ontzegging van de rijbevoegdheid, vertoont het
strafvorderingsbeleid regionaal verschillen.
In de straftoemeting valt in 1978 eveneens een grotere een-
heid waar te nemen dan in 1976. Wel bestaan ook hier nog
verschillen tussen de rechtbanken, die -op enkele, belang-
rijke uitzonderingen na- in grote lijnen overeenkomen met
die in het strafvorderingsbeleid.
In die gevallen dat in de richtlijnen een boete is aanbevo-
len is deze vaker in de vonnissen van de rechtbanken terug
te vinden dan in de door de officieren gevorderde straffen,
zoals bij rijden onder invloed met een bag beneden de 2,0
pro mille. Het omgekeerde geldt waar in de richtlijnen spra-
ke is van een gevangenisstraf of ontzegging van de rijbe-
voegdheid, zoals bij rijden onder invloed met een bag van
2,0 pro mille of meer. Deze straffen worden in het algemeen
vaker gevorderd dan opgelegd.
Het strafvorderingsbeleid ten aanzien van vrouwelijke ver-
dachten verschilt van dat ten aanzien van mannelijke ver-
dachten. Tegen vrouwen is, in het algemeen, vaker een boete
gevorderd dan tegen mannen, en vaker een ontzegging van de
rijbevoegdheid. Dit houdt in dat tegen vrouwen die zich voor
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de eerste maal hadden schuldig gemaakt aan rijden onder in-
vloed met een bag beneden de 2,0 pro mille vaker conform de
uitgangspunten een boete is geëist dan tegen mannen. Het-
zelfde geldt in geval van weigeren van de bloedproef. Omge-
keerd is tegen vrouwelijke verdachten die onder invloed had-
den gereden met een bag van 2,0 pro mille of meer minder
vaak een gevangenisstraf gevorderd zoals in de richtlijn is
gesteld dan tegen mannen. Bij vrouwen is ook minder vaak een
gevangenisstraf opgelegd en vaker een ontzegging van de rij-
bevoegdheid dan bij mannen.
Recidive laten de officieren conform de uitgangspunten vaker
als een strafverzwarende factor tellen dan schade of letsel.
Dit komt eveneens tot uiting in de vonnissen.
Wanneer om één of andere reden in afwijking van de richtlij-
nen geen onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid
wordt gevorderd, vindt veelal compensatie plaats in de vorm
van een relatief zware boete. Een dergelijke "compensatie"
vindt doorgaans ook plaats bij de straftoemeting door de
rechters.
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4 Strafvordering en straftoemeting
in hoger beroep

4.1 Inleiding
Anders dan het onderzoek over 1976 strekt dit onderzoek over
1978 zich ook uit over de strafvordering en de straftoeme-
ting in hoger beroep. Van alle zaken in ons bestand waarin
in 1978 door de arrondissementsrechtbank een veroordeling is
uitgesproken en die vervolgens in hoger beroep zijn behan-
deld zijn daartoe gegevens omtrent de eis van de procureur-
generaal en over het arrest verzameld.
We hebben uiteindelijk de beschikking over gegevens van de
helft van de betrokken hoger beroepzaken. Zoals in hoofdstuk
2 is uiteengezet vormt deze groep onzes inziens een repre-
sentatieve selectie uit het totaal aantal hoger-beroepzaken
wegens rijden onder invloed en weigeren van de bloedproef,
die tussen medio 1978 en medio 1979 door de hoven zijn be-
handeld. Ruim de helft van de arresten die in dit onderzoek
zijn betrokken, zijn gewezen in 1979.

4.2 Kenmerken van de hoger-beroepzaken .
Hoewel het niet van wezenlijk belang is voor de beantwoor-
ding van de hoofdvraag -dat wil zeggen, in hoeverre de
richtlijnen voor het strafvorderingsbeleid in de praktijk,
in dit geval bij het hof, zijn verwezenlijkt- hebben we al-
lereerst nagegaan of het pakket hoger beroepzaken sterk af-
wijkt van het pakket eerste-aanlegzaken. Daarbij zijn de za-
ken waarin kennelijk om juridisch-technische redenen hoger
beroep was ingesteld buiten beschouwing gelaten, zoals de
zaken die resulteerden in vrijspraak of ontslag van rechts-
vervolging. Het gaat hier dus alleen om die zaken waarin de
belangrijkste reden om appèl aan te tekenen waarschijnlijk
was gelegen in de onvrede over de opgelegde straf.
Wat betreft de daderkenmerken geslacht en het hebben van
werk bleek geen verschil te bestaan, evenmin wat betreft de
aanwezigheid van schade of letsel. De hoger-beroepzaken tel-
den daarentegen naar verhouding wat meer motorvoertuigbe-
stuurders dan de eerste-aanlegzaken, voorts wat meer recidi-
visten en wat meer verdachten met een relatief hoog bag (2,0
pro mille of meer) en bovendien wat meer zaken wegens het
weigeren van de bloedproef. Desalniettemin zijn ook onder de
hofzaken die van nog niet-eerderveroordeelden wegens rijden
onder invloed die geen schade of letsel hadden veroorzaakt,
het grootst in aantal.
In de meeste gevallen, ruim 60%, was het alleen de verdachte
die hoger beroep had aangetekend. Daarnaast was dit in 24%
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van de gevallen zowel door de verdachte als de officier ge-
daan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat relatief vaak
appèl blijkt te zijn aangetekend in zaken waar een onvoor-
waardelijke gevangenisstraf was opgelegd en in zaken waarin
de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk was ontzegd. Dat geldt
ook indien rekening wordt gehouden met de ernst van de de-
licten. Dit alles ligt van ressort tot ressort nagenoeg ge-
lijk.
Tussen haakjes zij opgemerkt dat ook de door de officier ge-
vorderde straf in de hoger-beroepzaken relatief vaak uit ge-
vangenisstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid bestond.
Aangezien in het totaal slechts 12 zaken op vrouwen betrek-
king hebben, blijft het onderstaande overzicht beperkt tot
mannen.

4.3 Rijden onder invloed, landelijk en regionaal
In tabel 14 zijn de door de procureurs-generaal gevorderde
straffen weergegeven bij de groep eerstveroordeelden die
geen schade hadden teweeggebracht. Uiteraard is de gebrui-
kelijke indeling naar hoogte van het bag gemaakt. Ter verge-
lijking zijn de straffen die in eerste aanleg waren gevor-
derd in deze zelfde zaken daarnaast gepresenteerd.

Tabel 14. Strafvordering terzake van rijden onder invloed (art. 26 WVW), manne-
lijke motorvoertuigbestuurders, die voor de eerste maal werden veroor-
deeld wegens rijden onder invloed (enkel feit), zonder dat schade of
letsel was, veroorzaakt; vergelijking van de door de OvJ's en PG's ge-
vorderde straffen naar hoogte van het bag; zaken waarin de rechtbank
in 1978 een veroordeling had uitgesproken (N=165).

(gedeeltelijk) onvoorwaarde- (gedeeltelijk) onvoorw.ontzeg-

bag x) lijke gevangenisstraf ging v.d. rijbevoegdheid
- in % - - in % -

eis OvJ eis PG Uitgangsp. eis OvJ eis PG Uitgangsp.

0,51 - <1,0 P.M. (0,0) (25,0) 0 ( 0,0) (50,0) 0
1,0 - <1,5 p.m. 9,5 9,5 0 92,9 69,0 100
1,5 - <2,0 p.m. 17,0 24,4 0 90,2 62,4 100

2,0 p.m. 88,0 70,0 100 95,0 71,7 100

x) Het totaal aantal zaken per schijf betreft resp. 4,42,41 en 60.
De tussen haakjes geplaatste percentages zijn gebaseerd op zeer kleine aan-
tallen en daarom in dit geval niet erg betrouwbaar.
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Om te beginnen valt uit deze tabel af te leiden dat de
procureurs-generaal in diverse zaken van de richtlijnen zijn
afgeweken. Zo werd in één van de vier gevallen van de laag-
ste schijf (0,51 tot 1,0 pro mille) een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf met een onvoorwaardelijke ontzegging van de
rijbevoegdheid geëist door de procureur-generaal, terwijl
volgens de richtlijnen hier alleen een boete is geïndiceerd.
In die zaak was overigens het delict als overtreding van ar-
tikel 26 lid 1 gekwalificeerd. Ook bij de twee daarop vol-
gende schijven werd, in afwijking van de richtlijnen in een
aantal zaken onvoorwaardelijke gevangenisstraf gevorderd,
terwijl bij de hoogste schijf slechts in 70% van de gevallen
gevangenisstraf is geëist. Volgens de richtlijnen zou dit in
alle gevallen moeten gebeuren bij die schijf.
Verder valt op dat de procureurs-generaal in een deel van de
gevallen zijn afgeweken van de richtlijn om bij een bag van
1,0 pro mille of meer een onvoorwaardelijke ontzegging van
de rijbevoegdheid te vorderen.
In die gevallen waarin geen gevangenisstraf is geëist is als
hoofdstraf een boete gevorderd. De bedragen van de door de
procureurs-generaal gevorderde boetes zijn gemiddeld per
schijf 367, 784, 1030 en 1181 gulden. Hiervan is moeilijker
te beoordelen in hoeverre deze conform de richtlijnen zijn,
omdat rekening dient te worden gehouden met de draagkracht
waarover geen informatie is verzameld. Het enige dat kan
worden gezegd is, dat de betreffende boetes in sommige ge-
vallen wat lager waren dan de in de richtlijnen aangegeven
bedragen, en in geen enkel geval hoger.
Vergelijken wij tenslotte de eisen van de procureurs-gene-
raal met die van de officieren van justitie, dan blijkt dat
de procureurs-generaal over het geheel genomen wat betreft
de aard van de hoofdstraf en het al dan niet ontzeggen van
de rijbevoegdheid bij deze groep rijders onder invloed iets
vaker van de richtlijnen zijn afgeweken dan de officieren
van justitie; qua hoogte van de boete verschillen de eisen
van de procureurs-generaal en de officieren van justitie in
het algemeen niet veel van elkaar. Dit alles geldt eveneens
als we alle eerste aanlegzaken, dus ook die waarin geen ho-
ger beroep is ingesteld, in beschouwing nemen (vergelijk
bijlage 3a en 3b en tabel 14).
Tussen haakjes kan worden opgemerkt dat het beeld niet we-
zenlijk anders is als men slechts die zaken in beschouwing
neemt waarin alleen de officier van justitie hoger beroep
heeft aangetekend. Aangezien het aantal van die hoger be-
roepzaken erg klein is, zijn hierover geen nadere gegevens
vermeld.

Bekijken we de gevorderde straffen per ressort dan valt op
dat in het ressort 's-Gravenhage bij zaken met een bag bene-
den de 2,0 pro mille relatief vaak een gevangenisstraf is
gevorderd in afwijking van de richtlijn. Omgekeerd is de eis
van de procureur-generaal in het ressort Arnhem in relatief
weinig gevallen in overeenstemming met de richtlijn om bij
bag's van 2,0 pro mille of meer een onvoorwaardelijke gevan-
genisstraf te vorderen (35,7%). Daar tegenover staat dat
door de procureur-generaal in Arnhem bij deze schijf rela-
tief vaak de ontzegging van de rijbevoegdheid onvoorwaarde-
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lijk is gevorderd. Een vordering tot een onvoorwaardelijke
ontzegging van de rijbevoegdheid is in het ressort Leeuwar-
den bij deze schijf opvallend weinig gedaan, evenals in het
ressort 's-Hertogenbosch. De betreffende gegevens zijn te
vinden in de bijlagen 9a en 9b.
Ook wat betreft de hoogte van de gevorderde boetes vallen
tussen de ressorten verschillen waar te nemen. Aangezien
niet is te beoordelen in hoeverre deze verschillen het ge-
volg zijn van het verschil in financiële draagkracht van de
veroordeelden, gaan wij hier verder niet op deze verschillen
in.

Vergelijking eis PG en arrest
Zoals ook bij de eerste-aanlegzaken is gebeurd, is getracht
enig inzicht te krijgen in de mate waarin de in de richtlij-
nen aanbevolen straffen voor het strafvorderingsbeleid zijn
terug te vinden in de opgelegde straffen. Het resultaat is
weergegeven in de bijlagen 9a en 9b. Hierbij dient te worden
aangetekend dat een hoog percentage gevangenisstraf inhoudt
dat het percentage boetes laag is en omgekeerd. De boeteper-
centages zijn niet vermeld. Uit de gegevens blijkt dat de
hoven met name in zaken met een bag van 2,0 pro mille of
meer in het algemeen minder vaak een gevangenisstraf hebben
opgelegd dan conform de richtlijnen was geëist door de pro-
cureur-generaal. Met betrekking tot de ontzegging van de
rijbevoegdheid geldt dat voor alle schijven even sterk: de
hoven leggen minder vaak een onvoorwaardelijke ontzegging
van de rijbevoegdheid op dan de procureurs-generaal conform
de richtlijnen eisen (12).
Tussen de hoven vallen eveneens enkele duidelijke verschil-
len te constateren. Ten eerste het relatief hoge percentage
gevangenisstraffen bij het hof 's-Hertogenbosch bij de
schijf van 1,5 tot 2,0 pro mille (richtlijn: geen gevange-
nisstraf), en bij de schijf- van 2,0 pro mille of hoger
(richtlijn: gevangenisstraf). Daarentegen is door het hof
's-Hertogenbosch de rijbevoegdheid in relatief weinig geval-
len onvoorwaardelijk ontzegd.
Bij de schijf van 2,0 pro mille of meer neemt het hof Arnhem
bij deze eerstveroordeelden wegens rijden onder invloed een
uitzonderlijke positie in met 0% gevangenisstraf (richtlijn:
gevangenisstraf). Het percentage waar de rijbevoegdheid on-
voorwaardelijk is ontzegd, is bij het hof Arnhem evenwel re-
latief hoog bij deze schijf, evenals bij de andere schijven
overigens. Evenals bij het hof Arnhem is bij het hof 's-Gra-
venhage het percentage gevangenisstraffen bij de hoogste
schijf (2,0 pro mille of meer) .relatief laag; bovendien is
het' percentage ontzeggingen van de rijbevoegdheid bij het
hof 's-Gravenhage hier aan de lage kant.
Het gevolg van één en ander is dat de in hoger beroep opge-
legde straffen iets verder verwijderd liggen van de in de
richtlijnen aanbevolen straffen dan de in hoger beroep ge-
vorderde straffen. Het sterkst is de discrepantie bij de
ontzegging van de rijbevoegdheid.
Evenals in eerste aanleg wordt in hoger beroep het afzien
van het ontzeggen van de rijbevoegdheid veelal "gecompen-
seerd" door relatief hoge boetes te vorderen en op te leggen
(zie bijlagen 12a en 12b). Dat blijkt ook het geval te zijn
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in die zaken waarin in plaats van een onvoorwaardelijke ont-
zegging van de rijbevoegdheid een voorwaardelijke ontzegging
van de rijbevoegdheid is gevorderd en opgelegd met als bij-
zondere voorwaarde dat niet wordt gereden anders dan voor
het woon/werkverkeer. Deze formule is door de procureurs-ge-
neraal in 8% van de 571 zaken toegepast; door de hoven in
12% van de gevallen. Dat is dus wat vaker dan in eerste aan-
leg het geval is (nl. resp. 2 en 3%).
De mate waarin deze formule is toegepast verschilt nogal
sterk per ressort: in 's-Hertogenbosch was hiervan in 25%
van de arresten sprake, in Arnhem in 10%, in Leeuwarden in
8%, in Amsterdam in 6% en in 's-Gravenhage in 1%.

Recidive of schade.
In de richtlijnen zijn recidive en eventueel veroorzaakte
schade of toegebracht letsel als strafverzwarende factoren
aangemerkt. Evenals uit de in eerste aanleg gevorderde
straffen valt uit de in hoger beroep geëiste straffen af te
leiden dat de factor recidive in de praktijk vaker strafver-
zwarend werkt dan aanwezigheid van schade of letsel (zie
bijlage 10).
Vergelijking van de door de procureurs-generaal gevorderde
straffen en die die de officieren van justitie in dezelfde
zaken hebben gevorderd leert dat de procureurs-generaal bij
recidivisten evenals bij eerstveroordeelden met een relatief
hoog bag iets vaker van de richtlijnen zijn afgeweken dan de
officieren van justitie, dat wil zeggen dat de procureurs-
generaal iets vaker een boete eisten en iets minder vaak een
ontzegging van de rijbevoegdheid (zie bijlage 10).

Over de straftoemeting kan worden vermeld dat de hoven in
zaken tegen recidivisten vaker gevangenisstraf opleggen
(63,8%) dan in zaken tegen eerstveroordeelden die schade
veroorzaakten (30,7%), en omgekeerd dus minder dan wel meer
boetes. Een ontzegging van de rijbevoegdheid is bij beide
categorieën vrijwel even vaak opgelegd door de hoven (circa
60%).
Geconcludeerd kan worden dat recidive, net als in eerste in-
stantie, vaker strafverzwarend werkt dan schade of letsel.
Dat komt zowel in de gevorderde als in de opgelegde straffen
tot uiting.

4.4 Weigeren van de bloedproef, landelijk en regionaal
Als laatste volgt een overzicht van de stra fe ddie in hoger
beroep zijn gevorderd wegens het weigeren van de bloedproef.
In ons materiaal kwamen onder de hoger-beroepzaken 117 zaken
voor van personen die in 1978 door de rechtbank waren ver-
oordeeld wegens weigeren van de bloedproef al dan niet in
combinatie met een veroordeling wegens overtreding van arti-
kel 26 lid 1 WVW. Hiervan hebben 45 zaken betrekking op man-
nelijke motorvoertuigbestuurders die niet eerder waren ver-
oordeeld en die geen schade of letsel hadden veroorzaakt. De
straffen die tegen hen werden gevorderd zijn te vinden in
tabel 15.
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Tabel 15. Strafvordering terzake van weigeren van de bloedproef (art. 33a, lid
3 of 5 WVW), mannelijke motorvoertuigbestuurders die niet eerder wa-
ren veroordeeld wegens weigeren van de bloedproef of rijden onder in-
vloed (enkel feit), zonder dat schade of letsel was veroorzaakt; ver-
gelijking van de door de OvJ's en PG's gevorderde straffen, zaken waar-
in de rechtbank in 1978 een veroordeling had uitgesproken (N=45).

(gedeeltelijk) onvoorw.
gevangenisstraf
- i n % -

(gedeeltelijke) onvoorw.
ontz.v.d. rijbevoegdheid
- in % -

eis OvJ
eis PG

46,7
33,3

97,8
66,7

UITGANGSPUNT 0% 100%

Het blijkt dat de procureurs-generaal in een derde van de
gevallen zijn afgeweken van de straffen die in de richtlij-
nen voor het strafvorderingsbeleid inzake het weigeren van
medewerking aan de bloedproef zijn aanbevolen. Wat betreft
de aard van de hoofdstraf hebben de procureurs-generaal
de richtlijnen wat stringenter toegepast bij deze groep dan
de officieren van justitie. Ten aanzien van de ontzegging
van de rijbevoegdheid geldt het omgekeerde.
Vergelijkt men het totaal aantal zaken van deze categorie
dat in eerste aanleg is behandeld, dan blijkt dat er nauwe-
lijks verschil is tussen het strafvorderingsbeleid van de
officieren van justitie en de procureurs-generaal (vergelijk
tabel 10 en tabel 15).

Vergelijking eis PG en arrest
Vergelijkt men de straffen die de hoven uiteindelijk hebben
opgelegd met de door de procureurs-generaal gevorderde
straffen, dan blijkt dat met betrekking tot het weigeren van
de bloedproef hetzelfde geldt als voor het rijden onder in-
invloed: de hoven leggen over het geheel genomen iets minder
vaak een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op en iets minder
vaak een ontzegging van de rijbevoegdheid. Dit impliceert
dat de straffen van de hoven wat betreft de aard van de
hoofdstraf wat vaker conform de richtlijnen is, en wat be-
treft de bijkomende straf van ontzegging van de rijbevoegd-
heid minder vaak conform de richtlijnen dan de door de pro-
cureurs-generaal geëiste straffen (zie bijlage 11).
Het niet vorderen c.q. niet opleggen van een onvoorwaarde-
lijke ontzegging van de rijbevoegdheid wordt ook bij dit
misdrijf veelal "gecompenseerd" door een relatief zware boe-
te te vorderen dan wel op te leggen (zie bijlage 12a en
12b).

Regionale vergelijking
Bij een uitsplitsing van de eisen en arresten naar hofres-
sort blijkt dat bij de hoven 's-Hertogenbosch en 's Graven-
hage relatief vaak een gevangenisstraf is gevorderd en opge-
legd bij dit misdrijf en bij het hof Arnhem relatief weinig.
In het ressort 's Hertogenbosch gaat dit relatief hoge per-
centage gevangenisstraf vergezeld van een relatief laag per-
centage ontzeggingen van de rijbevoegdheid bij zowel eis als
arrest. In s Gravenhage is daarentegen het percentage ge-
vorderde ontzeggingen eveneens relatief hoog; het hof
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's Gravenhage heeft daarentegen naar verhouding in weinig
zaken wegens weigeren van de bloedproef een ontzegging van
de rijbevoegdheid opgelegd. In het ressort Arnhem staat te-
genover het relatief lage percentage gevangenisstraf een re-
latief hoog percentage ontzegging, met name bij de eis van
de procureur-generaal (zie bijlage 11).

4.5 Conclusie
Op grond van de hier gepresenteerde resultaten van het on-
derzoek naar het strafvorderingsbeleid van de procureurs-
generaal kan worden geconcludeerd dat de procureurs-generaal
in zaken wegens rijden onder invloed iets vaker van de
richtlijnen afwijken dan de officieren van justitie, zowel
wat betreft de aard van de hoofdstraf als wat betreft de
bijkomende straf van ontzegging van de rijbevoegdheid.
In de gevallen van weigeren van de bloedproef houden de pro-
cureurs-generaal zich vaker aan de richtlijnen dan de offi-
cieren wat betreft de hoofdstraf (= boete vorderen), maar
minder vaak wat betreft de bijkomende straf van ontzegging
van de rijbevoegdheid (in alle gevallen ontzegging vorde-
ren).
De hoven hebben in alle hier onderscheiden categorieën van
zaken vaker een boete opgelegd dan was gevorderd. Dat impli-
ceert dat de in hoger beroep opgelegde hoofdstraffen bij
rijders onder invloed met een bag beneden de 2,0 pro mille
vaker in overeenstemming zijn met de richtlijnen dan de ge-
vorderde straffen (richtlijn:boete). Hetzelfde geldt met be-
trekking tot zaken wegens weigeren van de bloedproef. In za-
ken tegen rijders onder invloed met een bag van 2,0 pro mil-
le of meer betekent dit evenwel dat de door de hoven opge-
legde hoofdstraffen vaker anders zijn dan met de richtlijnen
wordt beoogd en de procureurs-generaal hadden geëist.
De richtlijn om in bepaalde zaken de rijbevoegdheid te ont-
zeggen voor een bepaalde periode is ondanks het strafvorde-
ringsbeleid van de procureurs-generaal in circa de helft van
de gevallen niet in de arresten van de hoven terug te vin-
den.
Evenals tussen de arrondissementen bestaan tussen de ressor-
ten verschillen in strafvorderingsbeleid. Het meest opval-
lend is in dit verband het relatief hoge percentage onvoor-
waardelijke gevangenisstraffen in het ressort 's Gravenhage
bij de lage bag's (beneden 2,0 pro mille), en het relatief
lage percentage gevangenisstraffen in het ressort Arnhem bij
de hoge bag's (2,0 pro mille of meer). Voorts het hoge per-
centage gevangenisstraffen bij weigeren van de bloedproef in
de ressorten 's Gravenhage en 's Hertogenbosch.
De straffen die de hoven opleggen lopen per ressort eveneens
uiteen. Hier springt met name het hof Arnhem eruit, dat bij
geen van de onderzochte zaken tegen personen die voor het
eerst werden veroordeeld wegens rijden onder invloed een on-
voorwaardelijke gevangenisstraf heeft opgelegd.
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5 Samenvatting en conclusie

In het voorgaande zijn de resultaten gepresenteerd van een
onderzoek naar het strafvorderingsbeleid en de straftoeme-
ting bij rijden onder invloed en weigeren van de bloedproef
in 1978 tegen de achtergrond van de richtlijnen voor de door
het openbaar ministerie te vorderen straffen die sinds 14
november 1977 van kracht zijn. De richtlijnen zijn door de
vergadering van procureurs-generaal bij de gerechtshoven
vastgesteld in het belang van de rechtsgelijkheid.
Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de vergadering
van procureurs-generaal, en heeft.betrekking op de zaken die
in 1978 en 1976 door de rechtbanken zijn behandeld. Het ver-
slag is toegespitst op motorvoertuigbestuurders verdacht van
rijden onder invloed (art. 26 WVW), en op personen die wei-
gerden zich aan een bloedonderzoek te onderwerpen (art. 33a,
lid 3 of 5 WVW).
Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden ge-
trokken.

5.1 Strafvordering in eerste aanleg
Sinds de richtlijnen voor het strafvorderingsbeleid in no-
vember 1977 zijn aangevuld en bijgesteld is de eenheid in
het strafvorderingsbeleid bij rijden onder invloed groter
geworden.
In 1978 zijn in het algemeen relatief minder onvoorwaarde-
lijke gevangenisstraffen gevorderd tegen verdachten van rij-
den onder invloed dan in 1976. Werd in 1976 in 39,5% van de
zaken tegen motorvoertuigbestuurders verdacht van rijden on-
der invloed een (gedeeltelijk) onvoorwaardelijke gevangenis-
straf gevorderd, in 1978 is dit percentage 27,2. Daartegen-
over staat een toename van het aantal boetes, onder andere
van de relatief hoge boetes van 1000 gulden en meer. Dit
geldt evenwel niet met betrekking tot eerstveroordeelden met
een bag van 2,0 pro mille of hoger: bij deze categorie is in
1978 relatief vaker gevangenisstraf gevorderd dan in 1976.
In 1978 is het percentage gevangenisstraf bij deze groep
74,4% (richtlijn: 100%).
Het percentage gevallen waarin ontzegging van de rijbevoegd-
heid is gevorderd, is in het algemeen iets gedaald ten op-
zichte van 1976, terwijl de gemiddelde duur van de gevorder-
de ontzeggingen is toegenomen.
Deze veranderingen in de gevorderde straffen zijn voorname-
lijk het gevolg van een wijziging in de gehanteerde normen,
zoals met de richtlijnen beoogd.
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In alle vijf ressorten hebben zich veranderingen in het
strafvorderingsbeleid van de officieren van justitie in de
genoemde richtingen voorgedaan.
De mate waarin de uitgangspunten zijn gerealiseerd verschilt
per arrondissement. De meest opvallende afwijkingen van de
richtlijnen zijn het relatief hoge percentage gevorderde ge-
vanvenisstraffen in de arrondissementen Rotterdam, Dordrecht
en s Gravenhage bij eerstveroordeelden met een bag onder de
2,0 pro mille (richtlijn: boete), en het relatief hoge per-
centage gevorderde boetes in de arrondissementen Zwolle,
Alkmaar en Amsterdam bij de eerstveroordeelden met een bag
van 2,0 pro mille of hoger (richtlijn: gevangenisstraf).
Desondanks zijn de regionale verschillen in strafvordering
in 1978 duidelijk kleiner dan in 1976.
De richtlijnen voor de strafvordering ten aanzien van per-
sonen die weigerden mee te werken aan een bloedonderzoek
(artikel 33a, lid 3 of 5 WVW) blijken landelijk gezien in
het algemeen eveneens redelijk goed te zijn gevolgd, hoewel
ook deze per arrondissement verschillend blijken te zijn ge-
ïnterpreteerd. Zo is in afwijking van de richtlijnen vaak
gevangenisstraf opgelegd voor dit misdrijf in de arrondisse-
menten 's Hertogenbosch en Maastricht en in de arrondisse-
menten in het ressort 's Gravenhage.
Overeenkomstig de richtlijnen zijn tegen recidivisten in het
algemeen zwaardere straffen gevorderd dan tegen personen die
voor het eerst werden veroordeeld wegens of in verband met
rijden onder invloed. Het veroorzaken van schade of letsel
is slechts in weinig gevallen strafverzwarend geweest.
Het strafvorderingsbeleid ten aanzien van vrouwelijke ver-
dachten verschilt van dat ten aanzien van mannelijke ver-
dachten. Tegen vrouwen is, in het algemeen, vaker een boete
gevorderd dan tegen mannen, en vaker een ontzegging van de
rijbevoegdheid. Dit houdt in dat tegen vrouwen die zich voor
de eerste maal hadden schuldig gemaakt aan rijden onder in-
vloed met een bag beneden de 2,0 pro mille vaker conform de
uitgangspunten een boete is geëist dan tegen mannen. Het-
zelfde geldt in geval van weigeren van de bloedproef. Omge-
keerd is tegen vrouwelijke verdachten die onder invloed had-
den gereden met een bag van 2,0 pro mille of meer minder
vaak een gevangenisstraf gevorderd zoals in de richtlijn is
gesteld dan tegen mannen.

5.2 Straftoemeting in eerste aanleg
In de straftoemeting door de rechters is in de verslagperio-
de ongeveer in gelijke mate verandering opgetreden als in
het strafvorderingsbeleid van het openbaar ministerie. Ook
in de straftoemeting is in 1978 sprake van een grotere een-
heid dan in 1976. De uitgangspunten voor het strafvorde-
ringsbeleid ten aanzien van eerstveroordeelden met een bag
van 2,0 pro mille of meer zijn echter in de vonnissen minder
duidelijk terug te vinden dan in de vorderingen van de offi-
cieren van justitie. Dit geldt met name voor de vonnissen in
de arrondissementen in het ressort Arnhem en in de arrondis-
sementen Alkmaar, Utrecht en Amsterdam. In de betreffende
arrondissementen zijn de vorderingen van het openbaar mini-
sterie in deze vaak'niet gehonoreerd. Mede als gevolg hier-
van is het percentage eerstveroordeelden met een bag van 2,0
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pro mille of meer dat tot een onvoorwaardelijke gevangenis-
straf werd veroordeeld in 1978 vrijwel gelijk aan dat in
1976, namelijk ruim 50%.
Voor de schijven van beneden de 2,0 pro mille geldt dat de
vonnissen in de regel conform waren aan de uitgangspunten.
Een uitzondering hierop vormen de circa 20% onvoorwaarde-
lijke gevangenisstraffen bij zaken met een bag tussen de 1,5
en 2,0 pro mille in de arrondissementen Rotterdam en Dor-
drecht. In deze gevallen was door de officier van justitie
ook een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gevorderd.
In geval van recidive zijn de opgelegde straffen in het al-
gemeen zwaarder.
De straffen die zijn opgelegd in geval van weigeren van de
bloedproef komen in de meeste gevallen overeen met de straf-
fen die in de richtlijnen zijn aangegeven.
Bij vrouwen is in vergelijkbare gevallen minder vaak een ge-
vangenisstraf opgelegd en vaker een ontzegging van de rijbe-
voegdheid dan bij mannen, ook bij een bag van 2,0 pro mille
of meer.

5.3 Strafvordering in hoger beroep
De richtlijnen, die uiteindelijk zijn vastgesteld door de
procureurs-generaal bij de gerechtshoven zijn, zoals is te
verwachten, ook duidelijk terug te vinden in het door hen
gevoerde strafvorderingsbeleid. In vergelijking met de offi-
cieren van justitie zagen de procureurs-generaal evenwel in
iets meer gevallen reden om van de richtlijnen af te wijken.
De mate waarin de uitgangspunten zijn gerealiseerd verschilt
per ressort, zoals die ook per arrondissement verschilt. De
meest opvallende afwijkingen van de richtlijnen zijn het re-
latief hoge percentage gevorderde gevangenisstraffen in het
ressort 's Gravenhage bij eerstveroordeelden met een bag on-
der de 2,0 pro mille, en het relatief hoge percentage boetes
in het ressort Arnhem bij de eerstveroordeelden met een bag
van 2,0 pro mille of hoger. Daarnaast het hoge percentage
gevangenisstraffen bij weigeren van de bloedproef in de res-
sorten 's Gravenhage en 's Hertogenbosch. Hieruit blijkt dat
het beleid van de officieren van justitie en de procureurs-
generaal regionaal een sterke overeenkomst vertoont.

5.4 Straftoemeting in hoger beroep
Evenals in eerste aanleg zijn de uitgangspunten voor het
strafvorderingsbeleid ten aanzien van eerstveroordeelde rij-
ders onder invloed met een bag van 2,0 pro mille of meer in
de arresten minder duidelijk terug te vinden dan in de vor-
deringen van de procureurs-generaal. Dat geldt met name voor
de arresten van het hof Arnhem, waar in geen van de onder-
zochte zaken een gevangenisstraf is opgelegd. Voor de schij-
ven van beneden 2,0 pro mille .geldt dat de arresten wat be-
treft de hoofdstraf in de regel in overeenstemming waren met
de richtlijnen. Een uitzondering vormen de 25 tot 30% on-
voorwaardelijke gevangenisstraffen voor eerstveroordeelden
bij zaken met een bag tussen de 1,5 en 2,0 pro mille in de
ressorten 's Hertogenbosch, 's Gravenhage en Amsterdam. In
deze gevallen was door de procureurs-generaal veelal ook een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf gevorderd. De eis tot een
onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid wordt
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door de hoven bij eerstveroordeelde rijders onder invloed in
veel gevallen niet gehonoreerd. Dat geldt met name in de
ressorten 's Hertogenbosch en 's Gravenhage. Daar staat te-
genover dat het hof 's Hertogenbosch vrij vaak de formule
toepast dat alleen mag worden gereden voor het woon/werkver-
keer.

5.5 Compensatie
Wanneer om één of andere reden in afwijking van de richtlij-
nen geen onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid
wordt gevorderd door de officier van justitie of de procu-
reur-generaal, wordt dit veelal gecompenseerd door een rela-
tief zware boete te vorderen. In de door de rechtbanken en
de hoven opgelegde straffen wordt het niet ontzeggen van de
rijbevoegdheid eveneens in veel gevallen op deze wijze ge-
compenseerd.

5.6 Conclusie
Concluderend kan worden gesteld dat duidelijk sprake is van
een ontwikkeling naar meer eenheid in het strafvorderingsbe-
leid ten aanzien van verdachten van rijden onder invloed.
Een eenheid die ook in de straftoemeting door de rechters is
terug te vinden. Wel bestaan er in 1978 zowel tussen de res-
sorten als binnen de ressorten nog aanmerkelijke verschillen
in het strafvorderingsbeleid, evenals in de opgelegde straf-
fen. Dat geldt zowel met betrekking tot het rijden onder in-
vloed als het weigeren van de bloedproef.
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Noten

1. Veel dank is verschuldigd aan de griffiers van de recht-
banken en gerechtshoven en hun medewerkers evenals aan
de medewerkers van de arrondissements- en ressortspar-
ketten voor het vele werk dat is verricht bij het verza-
melen van de gegevens.

2. Zie Bergeijk, G.A. van en Vianen, A.C., Straftoemeting
bij rijden onder invloed, in: Delikt en Delinkwent,
april en december 1917. Deze artikelen handelen over de
straftoemeting. De in de kader van dat onderzoek verza-
melde gegevens over de strafvordering in 1976 zijn niet
eerder gepubliceerd.

3. Daarnaast ontvingen we 742 formulieren van de krijgsra-
den.

4. Als regel beneden 2,0 pro mille geen onvoorwaardelijke
gevangenisstraf tenzij bij recidive of schade in combi-
natie met een bag tussen 1,5 en 2,0 pro mille.

5. De duur werd als (ongeveer) gelijk beschouwd wanneer de
straf bij eis en vonnis in één van de volgende catego-
rieën viel: 1 t/m 13 dagen; 14 dagen; meer dan 14 dagen.

6. De boetes werden ingedeeld in de volgende categorieën:
minder dan f 250,--; f 250,-- tot f 500,--; f 500,-- tot
f 1.000',--; f 1.000,-- of meer.

7. De duur werd als (ongeveer) gelijk beschouwd wanneer hij
bij eis en vonnis in één van de volgende categorieën
viel: 1 t/m 3; meer dan 3 t/m 6; meer dan 6 t/m 9; meer
dan 9 t/m 12; of meer dan 12 maanden.

8. Voor meer gegevens over de opgelegde straffen zie Werff,
C. van der, Straftoemeting bij rijden onder invloed -
1978 (1), in: belikt en Delinkwent maart 1979,-p--p.
11 e daarin gepubliceerde cijfers over 1978 hebben
overigens alleen betrekking op het eerste halfjaar. In
dat artikel zijn per abuis in tabel 4, pagina 162, ver-
keerde percentages vermeld over de in 1976 opgelegde
straffen: 28,8 moet zijn 4,3; 63,6 moet zijn 37,0; en
70,3 moet zijn 52,5. In tegenstelling tot wat wij in be-
likt en Delinkwent concludeerden, is het percentage op-

41



gelegde gevangenisstraffen bij eerstveroordeelden met
een bag van 2,0 pro mille of meer in (het eerste half
jaar van) 1978 landelijk gezien dus niet lager dan, maar
vrijwel gelijk aan dat in 1976.

9. Voor het totaal percentage gevorderde gevangenisstraffen
en ontzeggingen van de rijbevoegdheid bij de groep reci-
divisten (zonder schade) per arrondissement zij verwezen
naar bijlage 4.

10. 0,4% (=77) van deze 20 364 zaken had betrekking op een
veroordeling ex artikel 28 WVW.

11. Zie bijv. Schootstra, H., Enkele aantekeningen bij art.
33a WVW, in: Verkeersrecht, april 1919, pp. 73 e.v..

12. Bij die zaken waarin alleen de officier van justitie ho-
ger beroep heeft aangetekend, is het beeld niet wezen-
lijk anders. Vanwege het kleine aantal zaken zijn hier-
over nadere gegevens in dit verslag opgenomen.

42



Bijlagen



BIJLAGE 1.

Straftoemeting terzake van rijden onder invloed (art. 26 WVW).
motorvoertuigbestuurders; percentage zaken waarin gevangenis-
straf, boete en ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd
door de arrondissementsrechtbanken in Nederland in dee jaren
1968 tot en met 1978, in procenten

Jaar

(gedeeltelijk) onvoor-
waardelijke gevange-

nisstraf

(gedeeltelijk) on-
voorwaardelijk

geldboete

(gedeeltelijk) on-
voorwaardelijke

ontzegging

1968 81,6 15,8 95,3
1970 68,5 28,6 88,0
1972 59,9 37,3 84,5
1973 54,5 44,2 80,1
1975 35,0 64,1 61,0
1976 33,3 66,2 56,7
1978 19,6 80,6 51,7

(Bron 1968 t/m 1975: CBS, 1976 en 1978: WODC)

x) Al dan niet in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf.
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BIJLAGE 2.

Strafvordering terzake van artikel 26 WVW, mannelijkemotorvoer-
tuigbestuurders die voor de eerste maal ^erden veroordeeld we-
gens rijden onder invloed (enkel feit), zonder dat schade of
letsel was veroorzaakt; door de OvJ's gevorderde gevangenisstraf-
fen en boetes, naar hoogte van het bag; in 1976 en 1978, Neder-
land.

(gedeeltelijk) onvoorw.
gevangenisstraf (in %)

(gedeeltelijk) on-
voorw. boete (in %)

bag
1976 1978 1976 1978

0,51 - < 1,0 p.m. 2,5 0,3 96,8 99,7

1,0 - < 1,5 p.m. 8,4 2,0 91,1 98,9

1,5 - < 2,0 p.m. 47,8 9,8 35,4 91,8

>2,0 p.m. 57,7 74,4 43,1 29,3

De cijfers over 1976 omvatten naar schatting 2% zaken waar-
bij meer dan één feit is tenlastegelegd. Deze konden niet
worden onderscheiden.
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BIJLAGE 2a.

Strafvordering terzake van artikel 26 WVW, mannelijke motorvoer-
tuigbestuurders, die voor de eerste maal werden veroordeeld we-
gens rijden onder invloed (enkel feit), ) zonder dat schade of
letsel was veroorzaakt; door de OvJ's gevorderde (gedeelte-
lijk) onvoorwaardelijke gevangeniss ra en en ontzeggingen van
de rijbevoegdheid (in %), per arrondissement; in 1976 en 1978.

gevangenisstraf ontzegging
rijbevoegdheid

diA trron ssemen
1976 1978 1976 1978

's-Hertogenbosch 37,1 10,7 64,7 50,4
Breda 51,5 25,5 72,2 70,0
Maastricht 56,6 15,2 71,7 53,3
Roermond 44,1 11,0 49,4 53,3

Arnhem 1,6 5,3 53,8 55,3
Zutphen 2,5 14,3 65,0 47,1
Zwolle 5,1 3,7 75,4 51,3
Almelo 1,0 12,4 59,9 66,0

's-Gravenhage 51,1 21,3 61,6 56,5
Rotterdam 42,2 27,0 59,8 56,2
Dordrecht 55,5 18,2 60,6 30,9
Middelburg 52,2 15,7 62,1 48,0

Amsterdamxx) 8,2 39,6
Alkmaar 3,3 5,8 71,8 62,9
Haarlem 13,6 7,8 52,0 47,8
Utrecht 3,9 14,7 28,2 45,6

Leeuwarden 45,8 9,4 66,8 46,1
Groningen 18,4 10,0 59,3 53,5
Assen 39,9 14,0 45,7 59,0

1OTAAL 28,6 14,0 58,6 52,6

De cijfers over 1976 omvatten naar schatting 2% zaken waar-
bij meer dan één feit is tenZastegeZegd. Deze konden niet
worden onderscheiden.

xx) Gegevens over 1976 ontbreken; cijfers over 1978 betreffen
alleen het tweede halfjaar.
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BIJLAGE 2b.

Strafvordering terzake van art. 26 WVW, mannelijke motorvoer-
tuigbestuurders, die voor de eerste maal ^grden veroordeeld
wegens rijden onder invloed (enkel feit), zonder dat schade
of letsel was veroorzaakt; door OvJ's gevorderde (gedeelte-
lijk) onvoorwaardelijke gevangenisstraffen in 7), naar hoog-
te van het bag, per resso ; in 1976 en 197 .

0,51-<1,0 1,00-<1,5 1,50-Q,0 X2,0
Ressort jaar P.M. P.M. P.M. P.M. TOTAAL

's-Hertogenbosch 1976 2,6 8,1 68,8 84,0 44,7
1978 0 1,3 7,1 74,1 13,4

Arnhem 1976 0,8 1,1 1,9 6,0 2,4
1978 0,4 0,6 1,0 65,0 9,7

's-Gravenhage 1976 4,2 15,1 84,7 96,6 46,5
1978 0,7 4,6 23,6 88,5 23,2

Amsterdam 1976xx) 0,5 0,9 5,0 24,6 7,2
1978 0,4 1,1 5,5 62,4 9,6

Leeuwarden 1976 2,6 12,1 57,1 61,4 33,2
1978 0 1,5 4,8 73,7 11,0

Nederland 1976 2,5 8,4 47,8 57,7 28,6
1978 0,3 2,0 9,8 74,4 14,0

x) De cijfers over 1976 omvatten naar schatting 2% zaken waarbij meer dan
één feit is tenlastegelegd. Deze konden niet worden onderscheiden.

xx) excl. arrondissement Amsterdam.
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BIJLAGE 2c.

Straftoemeting terzake van art.26 WVW, mannelijke motorvoertuig-
bestuurders, die voor de eerste maal werden veroordeeld wegens
rijden onder invloed (enkel feit), X) zonder dat schade of let-
sel was veroorzaakt; door de arrondissementsrechtbanken opgeleg-
de (gedeeltelijk) onvoorwaardelijke gevangenisstraffen (in
naar hoogte. van het bag, per ressort, in en 1913.

Ressort
0,51-<1,0

jaar P.M.
1,00-<1,5

P.M.
1,50-<2,0

P.M.
>2,0
P.M.

TOTAAL

's-Hertogenbosch 1976 2,6 3,9 51,0 72,7 34,7
1978 0,0 1,5 4,9 54,3 10,2

Arnhem 1976 0,4 0,7 0,5 3,4 1,2
1978 0,0 0,6 1,0 10,5 1,9

's-Gravenhage 1976 2,6 10,7 66,7 90,7 38,8
1978 0,5 2,8 18,5 77,6 19,3

Amsterdam 1976") 0,5 0,9 1,9 20,1 5,3
1978 0,2 0,8 2,8 30,4 4,9

Leeuwarden 1976 2,2 10,4 48,4 65,7 30,1
1978 0,0 0,6 3,6 65,8 9,2

Nederland 1976 1,7 5,9 37,0 52,5 23,5
1978 0,2 1,4 7,1 51,5 9,8

De cijfers over 1976 omvatten naar schatting 2% zaken waar-
bij meer dan één feit is tenlastegelegd. Deze konden niet
worden onderscheiden.

xx) Excl. arrondissementsrechtbank Amsterdam.

N.B. Door een vergissing onzerzijds zijn de landelijke cijfers
over 1976 die wij eerder hebben gepubliceerd in Delikt en
Delinkwent, maart 1979, p. 162, tabel 4 niet juist. Zie
ook noot 8 bij dit rapport.
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BIJLAGE 3a.

Vergelijking van het percentage gevorderde en opgelegde (gedeel-
telijk) onvoorwaardelijke gevangenisstraffen terzake van rijden
onder invloed (art. 26 WVW), mannelijke motorvoertuigbestuur-
ders die voor de eerste maal werden veroordeeld wegens rijden
onder invloed (enkel feit), zonder dat schade of letsel was ver-
oorzaakt, naar hoogte van het bag, 1978, per arrondissement,
eerste aanleg (N=8219).

0,51 - 1,5 -
< 1,5 p.m. < 2,0 p.m. 5 2,0 p.m. TOTAAL

Arrondissement
eis
OvJ

von-
nis

eis
OvJ

von-
nis

eis
OvJ

von-
nis

eis
OvJ

von-
nis

's-Hertogenbosch 1,3 1,5 8,3 6,7 67,5 44,2 10,7 7,8 (46,1)
Breda 0 0 9,9 4,2 87,5 75,0 25,5 22,3 (29,1)
Maastricht 0 0 4,7 2,4 69,0 54,8 15,2 11,9 (44,7)
Roermond 0,5 0,5 4,0 3,0 78,9 52,6 11,0 7,1 (64,9)

Arnhem 1,2 0,6 1,6 1,6 76,9 0 5,3 0,8 (41,4)
Zutphen 0 0 0 0 79,1 11,6 14,3 2,1 (19,3)
Zwolle 0,9 0 1,8 1,8 21,7 13,0 3,7 2,1 (51,3)
Almelo 0 0,5 0,9 0,9 68,7 10,9 12,4 2,2 (24,8)

's-Gravenhage 3,4 2,1 18,3 14,8 91,7 73,8 21,3 17,0 (49,7)
Rotterdam 3,7 2,0 31,5 23,8 90,1 82,0 27,0 22,3 (43,1)
Dordrecht 0 0 19,6 19,6 72,7 60,6 18,2 16,0 (68,5)
Middelburg 2,3 2,3 6,1 4,5 87,9 81,8 15,7 14,4 (59,4)

Amsterdam x) 1,9 1,6 4,9 2,1 54,9 25,5 8,2 4,3 (54,8)
Alkmaar 0 0 1,1 0 40,0 17,5 5,8 2,9 (35,4)
Haarlem 0 0 3,5 4,9 63,6 56,1 7,8 7,3 (52,9)
Utrecht 1,1 0,6 10,3 3,0 75,3 20,4 14,7 4,2 (28,0)

Leeuwarden 0,9 0,3 4,8 4,0 57,4 44,4 9,4 6,8 (61,3)
Groningen 0,8 0,8 4,0 4,0 79,5 74,4 10,0 9,5 (65,3)
Assen 0,7 0 5,4 2,7 84,7 79,7 14,0 11,8 (48,1)

Krijgsraden 0,4 0,4 7,2 2,9 88,2 70,6 6,1 4,4 (66,4)

TOTAAL`> 1,3 0,9 9,8 7,1 74,4 51,5 14,0 9,8 (46,6)

UITGANGSPUNT 0 0 100

) tussen haakjes het percentage zaken, waarin het vonnis

x)
conform de eis is.

betreft alleen gegevens over het tweede halfjaar.

xx) m.u.v. krijgsraden.
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BIJLAGE 3b.

Vergelijking van het percentage gevorderde en opgelegde (gedeel-
telijk) onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid ter-
zake van rijden onder invloed (art. 26 WVW), mannelijkeor-
voertuigbestuurders die voor de eerste maal werden veroordeeld
wegens rijden onder invloed (enkel feit), zonder dat schade of
letsel was veroorzaakt, naar hoogte van het bag, 1978, eerste
aanleg (N=8219).

0,51 - 1,0 - 1,5 -
< 1,0 p.m. <1,5 p.m. <2,0 p.m. „2,0 p.m. TOTAAL

Ar ondis m tr se en
eis
OvJ

von-
nis

eis
OvJ

von-
nis

eis
OvJ

von-
nis

eis
OvJ

von-
nis

eis
OvJ

von-
nis

's-Hertogenbosch 1,6 1,1 60,4 38,9 66,8 52,6 75,3 61,0 50,4 37,0
Breda 7,1 7,1 77,6 60,3 74,6 69,0 80,0 65,0 70,0 58,2
Maastricht 2,8 2,8 49,3 37,3 63,5 50,6 78,6 66,7 53,3 42,6
Roermond 3,2 3,2 61,2 51,7 73,7 61,6 89,5 84,2 53,3 46,2

Arnhem 0 0 75,5 54,1 76,6 68,7 92,3 84,6 55,3 44,3
Zutphen 0 0 72,2 43,1 79,4 68,3 76,7 67,4 57,1 43,3
Zwolle 5,5 5,5 53,7 25,9 81,8 65,5 82,6 69,6 51,3 37,0
Almelo 3,5 1,2 80,1 64,0 89,9 68,8 78,1 65,6 66,0 52,4

's-Gravenhage 2,9 2,2 61,6 49,5 76,9 63,3 88,1 76,2 56,5 46,4
Rotterdam 2,0 2,0 57,0 45,3 75,5 68,2 84,3 75,0 56,2 48,3
Dordrecht 2,4 2,4 31,6 22,8 39,1 32,6 54,5 45,5 30,9 24,9
Middelburg 1,9 1,9 38,5 34,6 71,2 66,7 97,0 93,9 48,0 45',0

Amsterdam x) 3,6 2,2 36,0 24,7 63,9 50,7 80,0 70,6 39,6 30,7
Alkmaar 1,2 0 77,2 46,5 87,9 61,5 82,5 67,5 62,9 43,2
Haarlem 0,6 0 54,5 40,2 78,3 60,8 84,8 72,7 47,8 37,0
Utrecht 1,5 1,5 44,6 18,5 64,2 32,7 78,5 59,1 45,6 24,8

Leeuwarden 2,5 2,5 59,9 45,5 64,5 52,4 68,5 51,9 46,1 36,4
Groningen 1,0 0 58,6 51,7 81,0 75,0 87,2 84,6 53,5 48,8
Assen 1,6 0,8 73,2 34,2 90,0 63,1 91,5 83,1 59,6 38,6

Krijgsraden 0, 7 0 76, 7 66, 7 89,9 87,0 94,1 88, 2 50,6 45,9

TOTAAL xx) 2,1 1,6 58,6 41,3 73,7 59,0 81,6 70,1 52,6 40,8

UITGANGSPUNT 0 100, even- 100 100
tueel voor-
waardelijk

x) betreft alleen gegevens over het tweede halfjaar.
xx)

m.u.v. krijgsraden
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BIJLAGE 4.

Strafvordering terzake van art. 26 WVW, mannelijke motorvoertuig-
bestuurders veroordeeld wegens rijden onder invloed (enkel feit),
afzonderlijk weergegeven voor twee categorieën van verdachten,
per arrondissement, 1978.

recidivisten binnen 5
jaar, geen schade

schade veroorzaakt,
eerste veroordeling

Arro dissementn
% (ged.)

onvoorw.
gev.straf

% (ged.)
onvoorw.
ontz.rijb.

% (ged.)
onvoorw.
gev.straf

% (ged.)
onvoorw.
ontz.rijb.

's-Hertogenbosch 52,3 83,0 28,5 59,2
Breda 77,8 82,5 34,1 76,1
Maastricht 65,3 81,6 20,0 56,5
Roermond 49,3 71,0 17,1 57,5

Arnhem 26,9 76,9 11,8 67,1
Zutphen 42,2 77,8 23,3 57,0
Zwolle 16,0 80,0 13,3 73,3
Almelo 41,1 82,3 18,6 76,8

's-Gravenhage 67,8 88,1 28,0 73,9
Rotterdam 58,3 82,1 35,7 67,7
Dordrecht 50,0 42,9 22,8 33,7
Middelburg 54,8 85,7 30,8 60,4

Amsterdam x) 35,5 81,3 12,9 57,4
Alkmaar 31,2 87,5 9,3 78,0
Haarlem 51,8 79,8 14,9 66,9
Utrecht 47,3 80,7 20,2 63,3

Leeuwarden 57,2 79,2 19,4 71,7
Groningen 42,1 82,2 27,7 74,3
Assen 62,8 89,9 23,2 69,0

Krijs raden 38,2 73,5 14,9 70,8

TOTAAL xx) 51,7 81,3 22,9 65,9

x) betreft alleen tweede halfjaar.

xx)
m.u.v. krijeraden
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BIJLAGE 5.

Vergelijking van de aard van de gevorderde en opgelegde straf-
fen terzake van weigering van de bloedproef (art. 33a, lid 3 of
5 WVW),mannelijke motorvoertuigbestuurders die niet eerder waren
veroordeeld wegens weigeren van de bloedproef of rijden onder
invloed (enkel feit), zonder dat schade of letsel was veroorzaakt,
eerste aanleg, per arrondissement, 1978.

0
(ged.)onvoorw.
gevangenisstraf

(ged.) onvoorw.
boete

(ged.) onvoorw.
onz.rijb.

Totaal
eis
OvJ

von-
nis

eis
OvJ

von-
nis

eis
OvJ

von-
nis

aantal
zaken

's-Hertogenbosch 60,6 47,0 40,9 53,0 78,8 63,6 66 (39,4)
Breda 0 0 100 100 50,0 50,0 4 (50,0)
Maastricht 55,6 25,9 44,4 74,1 66,7 44,4 27 (22,2)
Roermond 18,7 9,4 81,2 87,5 84,4 75,0 32 (50,0)

Arnhem 18,5 3,7 81,5 92,6 81,5 63,0 27 ( 3,7)
Zutphen 18,7 12,5 81,2 87,5 68,7 56,2 16 ( 0,0)
Zwolle 0 0 85,7 100 85,7 64,3 14 (50,0)
Almelo 13,0 5,6 87,0 94,4 79,6 57,4 54 (14,8)

's-Gravenhage 45,7 31,4 57,1 70,0 80,0 64,3 70 (41,4)
Rotterdam 44,8 34,3 58,2 71,6 76,1 64,2 67 (41,8)
Dordrecht 41,4 20,7 69,0 82,8 51,7 44,8 29 (34,5)
Middelburg 82,4 82,4 17,6 17,6 94,1 88,2 17 (64,7)

Amsterdam x) 12,5 5,4 83,9 87,5 57,1 53,6 56 (46,4)
Alkmaar 0 0 96,3 96,3 88,9 51,9 27 (14,8)
Haarlem 16,9 15,4 83,1 86,2 73,8 56,9 65 (32,3)
Utrecht 18,4 5,1 81,6 93,9 59,2 32,7 98 (19,4)

Leeuwarden 8,1 5,4 91,9 86,5 83,8 35,1 37 (35,1)
Groningen 6,9 3,4 93,1 89,7 86,2 72,4 29 (31,0)
Assen 44,4 50,0 61,1 55,6 83,3 72,2 18 (66,7)

Krijsraden 66, 7 50,0 33,3 50, 0 100 83,3 6 (33,3)

TOTAAL xx) 28,3 18,9 72,5 80,5 74,1 56,0 753 (32,9)

UITGANGSPUNT 0 100 100

tussen haakjes het percentage zaken waarin het vonnis con-
form de eis is.

x) betreft alleen gegevens over het tweede halfjaar.

xx) m.u.v. krijgsraden.
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BIJLAGE 6a.

Vergelijking van het percentage gevorderde en opgelegde (gedeel-
telijk) onvoorwaardelijke gevangenisstraffen terzake van rijden
onder invloed (art. 26 WVW),vrouwelijke motorvoertuigbestuur-
ders die voor de eerste maal werden veroordeeld wegens rijden
onder invloed (enkel feit), zonder dat schade of letsel was ver-
oorzaakt, naar hoogte van het bag, 1978, per arrondissement,
eerste aanleg (N=283).

0,51 - 1,5 - x)
<1,5 p.m. < 2,0 p.m., 2,0 p.m. TOTAAL

Ressort
eis
OvJ

von-
nis

eis
OvJ

von-
nis

eis
OvJ

von-
nis

eis
OvJ

von-
nis

's-Hertogenbosch 0 0 0 0 20,0 10,0 2,9 1,4
Arnhem 0 0 0 0 50,0 25,0 6,9 3,4
's-Gravenhage 0 0 7,4 0 42,1 15,8 11,8 3,5
Amsterdam 0 0 0 0 55,6 11,1 7,1 1,4
Leeuwarden 0 0 0 0 33,3 33,3 3,1 3,1

TOTAAL 0 0 2,4 0 40,0 15,7 7,1 2,1

UITGANGSPUNT 0 0 100

x) Het gaat hier om resp. 10, 4, 19, 9 en 3 zaken per ressort.

BIJLAGE 6b.

idem, ad (gedeeltelijk) onvoorwaardelijke ontzegging van de rij-
bevoegdheid.

0,51 - 1,0 - 1,5 -
< 1,0 p.m. < 1,5 p.m. <2,0 p.m. ^>, 2,0 p.m.') TOTAAL

Ress tor
eis
OvJ

von-
nis

eis
OvJ

von-
nis

eis
OvJ

von-
nis

eis
OvJ

von-
nis

eis
OvJ

von-
nis

's-Hertogenbosch 0 0 64,7 52,9 88,9 63,0 90,0 80,0 62,9 48,6
Arnhem 0 0 72,7 45,4 100 75,0 100 100 69,0 51,7
's-Gravenhage 6,7 6,7 50,0 36,4 88,9 77,8 89,5 84,2 63,5 54,1
Amsterdam 0 0 44,4 29,6 88,2 64,7 100 88,9 51,4 38,6
Leeuwarden 0 0 72,7 54,5 83,3 66,7 100 100 50,0 40,6

TOTAAL 1,5 1,5 56,8 40,9 90,6 70,6 93,3 86,7 61,1 47,7

100,
UITGANGSPUNT 0 eventu- 100 100

eel voorw.

x) Het gaat hier om resp. 10, 4, 19, 9 en 3 zaken per ressort.
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BIJLAGE 7.

Het percentage zaken van rijden onder invloed waarin art. 26,
lid 1 WVW is tenlastegelegd en bewezen verklaard terwijl het
bag bekend was; motorvoertuigbestuurders, enkel feit, in de
jaren 1976 en 1978, per arrondissement (N is resp. 10963 en
14707).

Arrondissement 1976 1978

Leeuwarden 51,6 31,7
Dordrecht 53,8 27,1
Rotterdam 26,2 15,5
Breda 45,9 15,2
's-Gravenhage 18,7 14,3
's-Hertogenbosch 42,2 9,6
Groningen 6,5 8,3
Utrecht 2,7 7,6
Zutphen 0,3 6,9
Krijgsraden 6,9
Roermond 22,2 6,5
Assen 30,6 5,8
Alkmaar 49,0 5,6
Amsterdam 35,0a 5,1b)
Middelburg 8,9 3,1
Maastricht 4,3 1,7
Almelo 0,4 1,7
Haarlem 1,4 0,8
Arnhem 1,2 0,3
Zwolle 17,0 0,3

NEDERLAND) 20,1 9,7

x) Excl. krijgsraden.

a) Schatting op basis van CBS-gegevens.

b) Betreft alleen gegevens over het tweede halfjaar.
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BIJLAGE 8a.

Vergelijking van de door de OvJ gevorderde hoofdstraf en bij-
komende straf bij enkele categorieën misdrijven WVW, manne-
lijke motorvoertuigbestuurders, 1978.

aantal
Categorie zaken

waarvan indien boete
waarvan percentage boetes:onv.gev. gemidd.
straf boete in 71000 > 1000 > 1500 > 2000
in % guldens gld gld. gld. gld.

a.F.O., geen schade,
art.26,

1,0-2,0 p.m.:
geen ontzegging 1742 5,5 877,- 35,2 16,2 6,2 2,4
wel ontzegging 3280 5,5 794,- 26,9 9,9 2,1 0,6
Totaal 5022 5,5 823,- 29,8 12,1 3,6 1,2
Bijz. vw. 98 2,0 927,- 46,3 16,8 5,3 5,3

b.Recidive < 5 jr,
geen schade,
art.26,

0,51-1,5 p.m.:
geen ontz. 200 6,0 648,- 17,7 6,8 3,6 2,1
wel ontz. 459 21,3 793,- 27,8 8,8 3,3 0,6
Totaal 659 16,6 743, 24,3 8,1 3,2 1,1
Bijz. vw. 8 0 75,0

c.F.O., schade,
art.26

0,51-1,5 p.m.:
geen ontz. 706 1,4 581,- 13,1 4,8 1,3 0,3
wel ontz. 591 2,5 711,- 20,5 4,9 1,2 0,2
Totaal 1297 1,9 640,- 16,5 4,8 1,3 0,2
Bijz. vw. 12 0 50,0

d.F.O., geen schade,
art.33a(en 26.1):
geen ontz. 195 18,5 985,- 48,2 24,1 9,6 4,8
wel ontz. 558 31,7 848,- 34,5 12,6 3,4 1,3
Totaal 753 28,3 890,- 38,6 16,1 5,3 2,4
Bijz. vw. 14 28,6 72,7
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BIJLAGE 8b.

Vergelijking van door de rechtbank opgelegde hoofdstraf bij
enkele categorieën misdrijven WVW, mannelijke motorvoertuig-
bestuurders, 1978.

waarvan indien boete

waarvan percentage boetes:
aantal onv.gev. gemidd.

Categorie zaken straf boete in ›1000 > 1000 > 1500 > 2000
in % guldens gld. gld. gld. gld.

a.F.O., geen schade,
art. 26,

1,0-2,0 p.m.:
geen ontz. 2551 3,2 834,- 32,3 15,9 4,9 1,8
wel ontz. 2471 4,7 718,- 20,9 7,2 1,9 0,3
Totaal 5022 3,9 778,- 26,8 11,7 3,4 1,1
Bijz. vw. 149 1,3 37,4

b.Recidive < 5 jr.
geen schade,
art. 26 ,

0,51-1,5 p.m.
geen ontz. 268 6,0 647,- 18,9 8,7 3,5 0,4
wel ontz. 391 18,9 714,- 18,1 7,2 2,2 0,9
Totaal 659 13,9 684,- 18,4 7,8 2,8 0,7
Bijz. vw. 15 0 46,7

c.F.O., schade,art. 26,
>0,51-1,5 p.m.:
geen ontz. 868 1,0 576,- 12,7 4,8 1,7 0,6
wel ontz. 429 3,5 599,- 10,4 2,9 0,5 0
Totaal 1297 1,9 584,- 12,0 4,2 1,3 0,4
Bijz. vw. 16 0 43,8

d.F.O., geen schade,
art.33a(en 26.1):
geen ontz. 331 9,7 927,- 44,8 23,1 9,0 3,0
wel ontz. 422 26,1 744,- 26,1 9,1 2,3 0,3
Totaal 753 18,9 834,- 35,3 16,0 5,6 1,7
Bijz. vw. 17 23,5 50,0
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BIJLAGE 9a.

Vergelijking van het percentage in hoger beroep gevorderde
en opgelegde (gedeeltelijk) onvoorwaardelijke gevangenis-
straffen terzake van rijden onder invloed (art. 26 WVW),
mannelijke motorvoertuigbestuurders die voor de eerste maal
werden veroordeeld wegens rijden onder invloed (enkel feit),
zonder dat schade of letsel was veroorzaakt, naar hoogte
van het bag; zaken waarin de rechtbank in 1978 een veroor-
deling had uitgesproken; per ressort (N=165).

0 51 - 1 5 -, ,
2 0 p.m. TOTAAL< 1,5 p.m. < 2,0 p.m. ,

Ressort eis
PG

arrest eis
PG

arrest eis
PG

arrest eis
PG

arrest

's-Hertogenbosch 0,0 0,0 23,1 30,8 92,9 71,4 55,1 40,8 (30,6)
Arnhem 0,0 0,0 14,3 0,0 35,7 0,0 20,7 0,0 (37,9)
's-Gravenhage 20,0 20,0 50,0 25,0 70,0 40,0 46,4 28,6 (14,3)
Amsterdam 0,0 0,0 25,0 25,0 88,9 66,7 50,0 38,9 (11,1)
Leeuwarden 18,7 12,5 11,1 0,0 69,2 53,8 36,6 24,4 (31,7)
Hoog Militair
Gerechtshof 0,0 0,0 16,7 0,0 100,0 100,0 21,4 14,3 (42,9)

TOTAAL 10,9 8,7 24,4 17,1 70,0 45,0 42,4 27,3 (28,5)

UITGANGSPUNT 0 0 100

x) m.u.v. het Hoog Militair Gerechtshof

tussen haakjes het percentage zaken waarin het arrest con-
form de eis van de PG is.

58



BIJLAGE 9b

Vergelijking van het percentage in hoger beroep gevorderde
en opgelegde (gedeeltelijk) onvoorwaardelijke ontzeggingen
van de rijbevoegdheid terzake van rijden onder invloed (art.
26 WVW), mannelijke motorvoertuigbestuurders die voor de
eerste maal werden veroordeeld wegens rijden onder invloed
(enkel feit), zonder dat schade of letsel was veroorzaakt,
naar hoogte van het bag, zaken waarin de rechtbank in 1978
een veroordeling had uitgesproken, naar ressort (N=165).

0,51 - 1,0 - 1,5 - 2 0 TOTAAL
< 1,0 p.m. < 1,5 p.m. , p.m.Z< 2,0 p.m.

Ressort eis arrest eis arrest eis arrest eis arrest eis
PG PG PG PG PG

arrest

's-Hertogenbosch (100,0) 0,0 50,0 12,5 53,8 23,1 35,7 21,4 49,0 22,4
Arnhem 83,3 66,7 42,9 57,1 77,6 71,4 72,4 65,5
's-Gravenhage 0,0 0,0 88,9 11,1 75,0 50,0 70,0 40,0 75,0 32,1
Amsterdam 80,0 60,0 100,0 50,0 100,0 77,8 94,4 66,7
Leeuwarden
Hoog Militair

50,0) 0,0 57,1 35,7 66,7 55,6 28,5 23,1 53,7 36,6

Gerechtshof 20,0 20,0 50,0 50,0 100,0 100,0 50,0 50,0

TOTA ( 50,0) 0,0 69,0 33,3 62,4 43,9 71,7 45,0 63,7 40,0

UITGANGSPUNT 0 100 100 100

x m.u.v. Hoog Militair Gerechtshof.

0
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BIJLAGE 10.

Strafvordering ter zake van rijden onder invloed (art.26
WVW) afzonderlijk weergegeven voor twee categorieën manne-
lijke motorvoertuigbestuurders; vergelijking van de door de
OvJ's en PG's gevorderde straffen naar hoogte van het bag,
in procenten; zaken waarin de rechtbank in 1978 een veroor-
deling had uitgesproken.

bag

recidivisten-binnen 5 jaar, schade veroorzaakt,e rste
geen schade (N=69)a) veroordeling (N=88)b1

(ged.) onv.gev. (ged.)onv. (ged.)onv.gev. (ged.)onv.
straf ontz.rijb. straf ontz.rijb.

eis
OvJ

eis
PG

eis
OvJ

eis
PG

eis
OvJ

eis
PG

eis
OvJ

eis
PG

0,51 - < 1,0 p.m. (0) (0) (0) (100) (0) (0) (100) (0)
1,0 - < 1,5 p.m. 50,0 50,0 100 100 16,7 22,8 88,9 72,2
1,5 - < 2,0 p.m. 80,8 75,0 87,5 75,0 36,7 36,7 90,0 60,0

2,0 p.m. 92,6 81,5 85,2 77,8 90,0 76,7 93,3 86,7

Totaal') 78,3 75,4 88,4 81,2 54,5 50,0 92,0 72,7

a) het aantal zaken per bag is resp. 1, 10, 24 en 27 (en 7x bag onbekend)
b) " 1' " " " " " 2, 18, 30 en 30 (en 8x bag onbekend)
x) excl. het Hoog Militair Gerechtshof

b
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BIJLAGE 11.

Vergelijking van het percentage in hoger beroep gevorderde
en opgelegde straffen terzake van weigeren van de bloed-
proef (art. 33a, lid 3 of 5 WVW), mannelijke motorvoertuig-
bestuurders, die niet eerder waren veroordeeld wegens wei-
geren van de bloedproef of rijden onder invloed (enkel feit):
zonder dat schade of letsel was veroorzaakt; zaken waarin
de rechtbank in 1978 een veroordeling had uitgesproken,
per ressort (N=45).

Ressort x)

(gedeeltelijk)
onvoorwaardelijke gevange-
nisstraf

(gedeeltelijk)
onvoorwaardelijke ontzeg-
ging v.d.rijbevoegdheid

eis PG arrest eis PG arrest

's-Hertogenbosch 45,5 45,5 45,5 36,4
Arnhem 18,2 9,1 81,8 54,5
's-Gravenhage 55,6 44,4 77,8 44,4
Amsterdam 25,0 25,0 75,0 75,0
Leeuwarden 20,0 20,0 60,0 60,0
Hoog Militair
Gerechtshof

TOTAAL 33,3 28,9 66,7 51,1

UITGANGSPUNT 0 100

x)totaal aantal zaken per ressort is resp. 11,11,9,4,10.
xx)slechts één zaak in het bestand, daarom geen percentages vermeld.
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BIJLAGE 12a.

Vergelijking van de door de PG's gevorderde hoofdstraf en
bijkomende straf bij enkele categorieën misdrijven WVW,
mannelijke motorvoertuigbestuurders die in 1978 door de
rechtbank waren veroordeeld.

waarvan indien boete

waarvan percentage boetes:
t l idd

Categorie
aan a
zaken

onv.gev.
straf

gem .
boete in >1000 >1000 >1500 >2000

in % guldens gld. gld. gld. gld.

a.F.O., geen schade,
art. 26,

1,0-2,0 p.m.:
geen ontzegging 28 14,3 1165,- 70,8 33,3 12,5 4,3
wel ontzegging 55 18,2 763,- 23,4 10,6 2,1 0,0
Totaal 83 16,9 899,- 39,4 18,3 5,6 1,4
Bijz.vw. 6 0,0 1192,- 83,3 33,3 16,7 0,0

b.Recidive < 5 jr,
geen schade,art.26,

0,51 - 1,5 P.m.:
geen ontzegging 0
wel ontzegging 11 45,5 650,- 16,7 0 0 0
Totaal 11 45,5 650,- 16,7 0 0 0
Bijz.vw. 0

c.F.O., geen schade,
art. 26,

0,51 - 1,5 p.m.:
geen ontzegging 7 14,3 958,- 50,0 33,3 0,0 0,0
wel ontzegging 13 23,1 860,- 40,0 30,0 0,0 0,0
Totaal 20 20,0 897,- 43,7 31,2 0 0
Bijz.vw 2 50,0 0,0

d.F.O., geen schade,
art.33a(en 26.1):
geen ontzegging 15 33,3 1229,- 66,7 33,3 25 0 8 3
wel ontzegging 30 33,3 863,- 35,0

, ,
15,0 10,0 0,0

Totaal 45 33,3 1000,- 46,9 21,9 15,6 3,1
Bijz.vw. 1 0,0 100,0
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BIJLAGE 12b.

Vergelijking van de door het hof opgelegde hoofdstraf en bij-
komende straf bij enkele categorieën misdrijven WVW, manne-
lijke motorvoertuigbestuurders die in 1978 door de rechtbank
waren veroordeeld.

waarvan indien boete

waarvan percentage boetes:
aantal ev emidd

Categorie zaken
.onv.g

straf
.g

boete in „1000 >1000 >1500 >2000
in % guldens gld. gld. gld. gld.

a.F.O., geen schade,
art. 26,

1,0 - 2,0 p.m.:
geen ontzegging 51 11,8 937,- 48,9 24,5 6,7 0,0
wel ontzegging 32 15,6 715,- 29,6 7,4 0,0 0,0
Totaal 83 13,3 853,- 41,7 18,1 4,2 0,0
Bijz.vw. 12 16,7 900,- 50,0 20,0 0,0 0,0

b.Recidive <5 jr,
geen schade,art.26,

0,51 - 1,5 p.m.:
geen ontzegging 5 20,0 938,- 50,0 25,0 0,0 0,0
wel ontzegging 6 50,0 667,- 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 11 37,4 821,- 28,6 14,3 0 0
Bijz.vw. 2 50,0

c.F.O., schade, art.26,
> 0,51 - 1,5 p.m.:
geen ontzegging 9 11,1 881,- 37,5 12,5 12,5 12,5
wel ontzegging 11 18,2 739,- 22,2 11,1 0,0 0,0
Totaal 20 15,0 806,- 29,4 11,8 5,9 5,9
Bijz. vw. 3 33,3

d.F.O., geen schade,
art.33a(en 26.1):
geen ontzegging 22 27,3 1282,- 58,8 35,3 29,4 17,6
wel ontzegging 23 30,4 825,- 18,8 18,8 12,5 0,0
Totaal 45 28,9 1061,- 39,4 27,3 21,2 9,1
Bijz.vw. 1 0
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BIJLAGE 13

RICHTLIJNEN VOOR HET STRAFVORDERINGSBELEID INZAKE RIJDEN ON-
DER INVLOED EN WEIGERING MEDEWERKING AAN ADEMTEST OF BLOED-
PROEF.

A. Algemeen

1. Inleiding
In deze richtlijnen, in november 1977 vastgesteld door de
procureurs-generaal bij de gerechtshoven, wordt aangegeven
welke straffen en maatregelen het openbaar ministerie door-
gaans zal vorderen bij strafvervolging op grond van artikel
26, 28, 33 en 33a in samenhang met de artikelen 35 en 39 We-
genverkeerswet, indien zich geen afwijkende bijzonderheden
van belang voordoen. De leden van het openbaar ministerie
kunnen binnen de door de wet gestelde grenzen een van de
richtlijnen afwijkende vordering doen, indien de omstandig-
heden daartoe aanleiding geven. Deze afwijking kan hetzij
naar beneden, hetzij naar boven zijn. In zijn requisitoir
moet de officier van justitie immers rekening houden met wat
voor en tijdens de zitting gebleken is. De rechter is noch
aan de eis van de officier van justitie, noch aan deze
richtlijnen van het openbaar ministerie gebonden. Ook voor
de telastelegging zijn enige richtlijnen gegeven (punt 7).

2. Objectief vast te stellen factoren voor de straftoemeting
De richtlijnen zijn opgesteld in het belang van de rechtsge-
lijkheid. Aangeknoopt kan worden bij een drietal objectief
vast te stellen factoren.
De wetgever heeft het besturen van een voertuig na gebruik
van alcohol bij een bloedalcoholgehalte van meer dan 0,5
promille strafbaar gesteld omdat de bestuurders dan een ge-
vaarlijke situatie scheppen. Overigens kan ook bij gebruik
van een geringere hoeveelheid alcohol de rijvaardigheid zo-
danig verminderen, dat het besturen van een voertuig straf-
baar is op grond van artikel 26, lid 1 van de Wegenverkeers-
wet. Een aanwijzing voor de mate van gevaarzetting wordt in
de eerste plaats gevormd door de hoeveelheid gebruikte alco-
hol, die als regel af te leiden valt uit het resultaat van
een bloedonderzoek. De ernst van het feit kan voorts blijken
uit het eventuele gevolg, zoals het toebrengen van lichame-
lijk letsel aan een derde (voorzover niet strafvervolging op
grond van art. 36 lid 3 Wegenverkeerswet betreffende veroor-
zaken van dood of lichamelijk letsel door schuld onder in-
vloed van alcoholhoudende drank plaatsvindt) of het veroor-
zaken van belangrijke materiële schade aan anderen. Een der-
de objectief vast te stellen factor is de recidive: de dader
heeft binnen het tijdsverloop van enkele jaren al eerder een
soortgelijk feit gepleegd.

3. Factoren, bepaald door kenmerken van de persoon van de dader
Daarnaast zijn voor de straftoemeting factoren van belang,
die niet in de richtlijnen kunnen worden verwerkt, omdat zij
afhankelijk zijn van de persoon van de dader. Of hiernaar
een onderzoek dient te worden ingesteld, hangt in elk geval
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bij de onderhavige delicten mede af van de genoemde objec-
tief meetbare factoren, die de ernst van het delict bepalen.
Welke opvatting men ook aanhangt over de aanvaardbaarheid en
wenselijkheid van een diepgaand onderzoek naar persoonlijke
omstandigheden -eerbiediging van de privacy maant tot te-
rughoudendheid, maar de regel dat ongelijke gevallen naar de
mate van hun ongelijkheid worden beoordeeld, vraagt het be-
kend zijn met de factoren die de mate van ongelijkheid ad-
strueren- in elk geval wordt de grens van de mogelijkheden
tot onderzoek naar persoonlijkheid en persoonlijke omstan-
digheden bepaald door de mogelijkheden van de reclassering
(consultatiebureau voor alcohol en drugs) voorlichtingsrap-
porten te doen uitbrengen. Dit leidt tot het uitgangspunt
dat een voorlichtingsrapport in het algemeen slechts wordt
aangevraagd
a. indien

in de
gebleken is van bijzondere omstandigheden gelegen

persoon van de dader, of
b. indien

heeft
de dader voor de derde maal een soortgelijk delict
gepleegd, waarbij onder soortgelijke delicten ook

de overtredingen van art. 426 en 453 Wetboek van Straf-
recht worden verstaan.

4. Schijvensysteem
Uitgaande van de in punt 2 bedoelde factoren die in het al-
gemeen de ernst van het feit bepalen, is in de richtlijnen
(punt 9 e.v.) gewerkt met een systeem van schijven dat in
het vorderen van sancties van oplopende zwaarte voorziet. De
hoogte van het geconstateerde bloedalcoholgehalte is als
uitgangspunt genomen. Een hoger bloedalcoholgehalte zal niet
alleen op de hoofdstraf (d.w.z. de al dan niet voorwaarde-
lijke vrijheidsstraf en/of geldboete), maar ook op de bijko-
mende straf van ontzegging van de rijbevoegdheid invloed
hebben. Een systeem van schijven heeft het voordeel dat de
objectieve gelijkheid van de straffen beter kan worden be-
werkstelligd. Uiteraard heeft het vaststellen de grenzen van
de schijven een zeker arbitrair karakter. Om een geleidelijk
verloop te waarborgen is gekozen voor schijven van gelijke
omvang, waarbij het vanzelf spreekt dat naarmate de hoven-
grens meer wordt benaderd, ook de hoogte van de straf meer
de bovengrens zal dienen te benaderen, die voor de straftoe-
meting van de betrokken schijf is aangegeven. Boven de grens
van 2,0 pro mille (p.m.) zijn geen schijven meer bepaald.
Naarmate deze bovengrens is overschreden, is er ook meer re-
den om een onderzoek in te stellen naar de persoonlijkheids-
kenmerken van de dader en om bij het vorderen van straffen
en maatregelen met die kenmerken rekening te houden. Toch is
ook voor deze categorie een uitgangspunt aangegeven. Er is
van uitgegaan, dat de ernst van de gepleegde gevaarzetting
dan zodanig is, dat de geldboete niet kan dienen als alter-
natief voor de vrijheidsstraf.

5. Vrijheidsstraf of geldboete
Voor de schijven 1,5 p.m. - 2,0 p.m. (voor degenen die voor
het eerst binnen vijf jaar voor een dergelijk delict ver-
volgd ► worden) en van 1,0 p.m. - 1,5 p.m. (verzwarende om-
standigheden of recidive binnen 5 jaar) is ervan uitgegaan
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dat in plaats van een vrijheidsstraf een geldboete in aan-
merking kan komen. Daarmee sluiten de richtlijnen aan bij
het rapport van de Commissie Vermogenstraffen en bij het op
basis daarvan ingediende wetsontwerp. Het noemen van de
geldboete als uitgangspunt berust derhalve niet op de ge-
dachte dat het plegen van misdrijven onder de bedoelde om-
standigheden niet een vrijheidsstraf waard zou zijn, maar op
de gedachte dat de geldboete hier, in overeenstemming met de
hedendaagse opvattingen omtrent het strafrecht, als alterna-
tief kan werken voor de vrijheidsstraf. Er zijn dan ook be-
trekkelijk hoge geldbedragen genoemd. De grens van f 2.000,-
hangt samen met de boetegrens van art. 14a van het Wetboek
van Strafrecht. Indien de thans voorgestelde wijziging tot
wet wordt verheven, zal de limiet aanmerkelijk hoger zijn.
Hogere geldboeten, tot f 10.000,-- toe, zijn ingevolge art.
24 van het Wetboek van Strafrecht mogelijk indien geen voor-
waardelijke straf wordt opgelegd.

6. De invloed van de gevolgen; lichamelijk letsel
Hierboven is er reeds op gewezen dat zowel de mate van ge-
vaarzetting als eventueel werkelijk ingetreden gevolgen de
ernst van het misdrijf mede bepalen. Wat het gevolg betreft,
verdient het aanbeveling strafvervolging wegens het misdrijf
van art. 36 lid 3 Wegenverkeerswet in te stellen, indien de
schuldige de dood van een ander heeft veroorzaakt, dan wel
zwaar lichamelijk letsel. Indien het letsel een minder ern-
stig karakter draagt zal de telastelegging zich richten op
art. 26, lid 1 of lid 2.
Er zou een niet aanvaardbare scheiding tussen de vervolging
wegens overtreding van art. 36 lid 3, en die van art. 26
ontstaan, als bij het recht doen en bij de straftoemeting
het ontstaan van letsel geheel buiten beschouwing zou blij-
ven. Daarom is in de uitgangspunten de regel opgenomen, dat,
indien een bestuurder een voertuig heeft bestuurd, terwijl
het bloedalcoholgehalte meer bedroeg dan 0,5 p.m. en letsel
is veroorzaakt in de eis van het openbaar ministerie hiermee
rekening wordt gehouden. Ook moet rekening worden gehouden
reet belangrijke materiële schade die aan derden is toege-
bracht. Uitgangspunt voor het vorderen van straf zal dan de
naast hogere schijf zijn. Blijkt dat de dader bovendien
hoogst roekeloos en onvoorzichtig heeft gereden (zie hier-
na), dan kan het niet meer aanvaardbaar zijn, dat de geld-
boete als alternatief voor de vrijheidsstraf wordt gehan-
teerd.

7. Gevaarzetting; telastelegging van handelen in strijd met
art. 266 lid 1
De gevaarzetting zonder nadelig gevolg is ten aanzien van
personen als regel niet scherp te bepalen. Kriteria als
"slingerend rijden" of "afwisselend snel en langzaam rijden"
maken het onvermijdelijk af te gaan op een individuele be-
oordeling. De hantering van een objectief kriterium als het
bloedalcoholgehalte verdient, indien mogelijk, de voorkeur.
Uit de memorie van toelichting betreffende de wet waarbij
artikel 26 gewijzigd is, blijkt dat een vervolging wegens
handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, met name voor
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een drietal gevallen in aanmerking komt, namelijk:
a. het geval dat de dader kennelijk niet in staat is het

voertuig naar behoren te besturen, maar bij controle een
lager bloedalcoholgehalte dan 0,5 p.m. blijkt te hebben;

b. het geval dat niet het gebruik van alcohol, maar van an-
dere stoffen (die de rijvaardigheid doen verminderen) of
een combinatie van beide, het niet naar behoren kunnen
besturen van een voertuig veroorzaken;

c. het geval dat door bijzondere omstandigheden het bloedal-
coholgehalte niet kon worden bepaald.

Buiten deze gevallen dient, indien het bloedalcoholgehalte
is vastgesteld, in de regel artikel 26 lid 2 te worden toe-
gepast. Vervolging op grond van artikel 26 lid 1 komt voorts
in aanmerking in gevallen van duidelijke onbekwaamheid tot
het besturen van een motorrijtuig. Dit geldt met name indien
de politie-ambtenaar constateert, dat de dader hoogst roeke-
loos reed en dit in het proces-verbaal opneemt. Alsdan zal
de naast hogere schijf, indien een bloedalcoholgehalte kon
worden vastgesteld, als uitgangspunt voor de straftoemeting
dienen te worden gehanteerd. In schrijnende en door hun
ernst opzienbarende gevallen -dader reed met hoge snelheid
door een drukke winkelstraat- kan geoordeeld worden dat de
geldboete niet als alternatief voor de vrijheidsstraf bruik-
baar is.

Indien een telastelegging de bestanddelen van artikel 26,
lid 1 bevat, zijn voor de in dit punt onder a, b, en c ge-
noemde drie gevallen geen nadere uitgangspunten aan te ge-
ven wegens het ontbreken van voldoende objectief vast te
tellen factoren. De uitgangspunten voor straftoemeting bij
overtreding van artikel 26, lid 2, dienen als algemeen
richtsnoer.

8. Nadere toelichting bij punten 9 tot en met 16
a. Waar bedragen van de te vorderen geldboeten zijn genoemd,

zijn deze als gemiddelden te beschouwen. Het ligt in de
lijn van het beleid van het openbaar ministerie de vorde-
ring in concreto af te laten hangen van de draagkracht
van de verdachte.

b. De tijdsduur van de ontzegging van de bevoegdheid motor-
rijtuigen te besturen en de vraag of deze straf geheel of
gedeeltelijk voorwaardelijk moet worden opgelegd moeten
in verband worden gezien met normale omstandigheden waar-
in iemand van een auto gebruik maakt. Bijzondere omstan-
digheden zijn aanwezig indien het inkomen van de dader
aanmerkelijk vermindert omdat hij niet met een auto mag
rijden of indien bijzondere persoonlijke omstandigheden
het hem onmogelijk maken zich zonder een auto over grote-
re afstand te verplaatsen.

c. Voor de duur van de proeftijden zijn geen richtlijnen ge-
geven.
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B.

9. Richtlijn inzake artikel 26, tweede lid, zonder verzwarende
omstandigheid

10.

Richtlijnen voor de strafvervolging van bestuurders van mo-
torvoertuigen

Met bloedalcoholgehalte van 0,5 - 1,0 p.m.:
een geldboete van f 300,-- tot f 500,--.

Met bloedalcoholgehalte van 1,0 - 1,5 p.m.:
een geldboete van f 600,-- tot f 2.000,-- met een in begin-
sel onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor
een tijd van 3 tot 6 maanden.

Met bloedalcoholgehalte van 1,5 - 2,0 p.m.:
een geldboete van f 750,-- tot f 5.000,-- (of, indien een
voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 of 2 weken wordt ge-
vorderd een maximale geldboete van f 2.000,--) en in begin-
sel een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid
voor de tijd van 9 maanden.

Met bloedalcoholgehalte van 2,0 p.m. of meer:
tenzij uit een voorlichtingsrapport blijkt dat er redenen
zijn voor een bijzondere st raftoemet i ng , zal als regel gel-
den een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 2 weken en een
onvoorwaardel ijke ontzegging van de rijbevoegdheid van om-
streeks 1 jaar gevorderd worden.

Richtlijn inzake artikel 26, tweede lid, met strafverzwaren-
de omstandigheid
Indien hij overtreding van artikel 26, tweede lid een van de
volgende strafverzwarende omstandigheden is gebleken, dan
worden te vorderen strafsoort en strafmaat bepaald als bij
een bloedalcoholgehalte van de naast hogere schijf:
a. lichamelijk letsel van een ander dat niet langer dan 4

weken geduurd heeft (bij letsel van langer dan 4 weken en
grove schuld geldt artikel 36, lid 3);

b. bij hoogst roekeloos en onvoorzichtig rijden (in bijzon-
dere gevallen kan een nog zwaardere straf worden gevor-
derd);

c. bij belangrijke materiële schade aan derden.

11. Richtlijn inzake artikel 26, eerste lid
Toepassing hiervan ware in de regel te beperken tot de ge-
vallen dat - (tevens) andere stoffen dan alcohol een rol

spelen, of
- het bloedalcoholgehalte niet kon worden be-

paald, of
- de verdachte met een bloedalcoholgehalte van

minder dan 0,5 p.m. niet in staat was het voer-
tuig naar behoren te besturen.

Strafsoort en strafmaat zullen bepaald worden door de mate
waarin de bestuurder niet tot behoorlijk besturen in staat
is gebleken.
Afhankelijk van hetgeen daarvan is gebleken dient aanslui-
ting te worden gezocht bij een van de kwantitatieve catego-
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rieën vastgesteld voor het tweede lid (zie punt 9).
Indien uit direct en voor ieder waarneembare feiten geble-
ken is van hoogst roekeloos en onvoorzichtig rijden en het
bloedalcoholgehalte bekend is, ware aansluiting te zoeken
bij de naast hogere schijf.

12. Richtlijn inzake herhaalde overtreding van artikel 26, eer-
ste en tweede lid
Bij recidive binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van
een eerdere veroordeling ware bij de eerste herhaling een
straf als bij een bloedalcoholgehalte van de naast hogere
schijf te vorderen, mits het bloedalcoholgehalte dan boven
de 1,0 p.m. uitgaat. In het algemeen wordt bij de reclasse-
ring een voorlichtingsrapport gevraagd indien binnen die
termijn voor de derde maal een soortgelijk feit wordt be-
gaan. Dit sluit uiteraard niet uit dat reeds eerder nadere
informatie wordt gevraagd over de persoon van de dader, in-
dien er reden is te veronderstellen dat er sprake is van een
achterliggende problematiek.
Toelichting: de termijn van 5 jaar sluit aan bij de termijn
genoemd in artikel 39 lid 4 WVW.

13. Richtlijn inzake artikel 28, derde lid (het besturen van een
voertuig gedurende de tijd van een rijverbod)
Een geldboete van f 300,-- tot f 500,-- vorderen. Deze vor-
dering is gelijk aan die bij artikel 26 tweede lid met een
bloedalcoholgehalte van 0,5 p.m. - 1,0 p.m.. Bij een ernstig
vermoeden van overtreding van artikel 26, eerste of tweede
lid, tijdens het rijverbod gelden de uitgangspunten hij re-
cidive, althans voorzover geen vervolging plaatsvindt terza-
ke van artikel 26, eerste of tweede lid, waarbij de overtre-
ding van het rijverbod als een strafverzwarende omstandig-
heid gezien kan worden.

14. Richtlijn inzake artikel 33, vierde lid (niet voldoen aan de
verplichting tot medewerking aan een blaasproef)
Een geldboete van f 150,-- (bij voorkeur sc ikking). Het
gaat hier om een overtreding.

15. Richtlijn inzake artikel 33a, derde en vijfde lid (bloed-
proef en het bevel daartoe)
In beginsel als in punt 9 bij 1,5 tot 2,0 p.m. aangegeven.
In het belang van het functioneren van de gehele regeling en
met het oog op een duidelijk preventief effect is een gevoe-
lige sanctie aangewezen. De schijf biedt voldoende differen-
tiatiemogelijkheden om bij een vordering rekening te houden
met het concrete geval.

C. Richtlijnen voor de strafvervolging van bromfietsers en
fietsers

16. Toepassing van de richtlijnen op bromfietsers
Als uitgangspunt voor de straftoemeting bij bromfietsers
ware één schijf lichter toe te passen dan die welke geldt
voor bestuurders van motorvoertuigen. In de lichtste schijf
(horend bij een bloedalcoholgehalte van 0,5 - 1,0 p.m.) ware
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een geldboete te vorderen van f 200,--. Verder geldt voor
- artikel 28, derde lid, een geldboete van omstreeks f 300,-
- artikel 33, vierde lid, een geldboete van f 80,--
- artikel 33a, derde en vijfde lid, een geldboete van

f 750,-- tot f 2.000,-- eventueel gecombineerd met een ge-
heel onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoeheid van
omstreeks 6 maanden.

17. Toepassing van de richtlijnen op fietsers
Als uitgangspunt voor de straftbemeting bij fietsers ware
één schijf lichter toe te passen dan die welke geldt voor
bromfietsers. In de laagste categorie (horend bij een bloed-
alcoholgehalte van 0,5 - 1,0 p.m.) ware een geldboete te
vorderen van f 100,--. Verder geldt voor
- artikel 28, derde lid, een geldboete van omstreeks f 150,-
- artikel 33, vierde lid, een geldboete van f 40,--
- artikel 33a, derde en vijfde lid, een geldboete van

f 600,-- tot f 1.000,--. Tenslotte dient bij de vervangen-
de hechtenis tot een maximale tijdsduur aangehouden te
worden van 30 dagen.

70


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72



