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Het stelsel van gedragsregels in het wegverkeer



'Als de wetenschap eenmaal gemeengoed, leerstof is geworden, is ze kil.
Kil als de handboeken waarin wordt beschreven wat ze behelst. Maar we-
tenschap-in-wording heeft twee gezichten. Wat men dagwetenschap en
nachtwetenschap zou kunnen noemen. De dagwetenschap komt met redene
ringen die als tandraderen in elkaar grijpen, met resultaten waaraan niet
valt te tornen; een imposante ordening die bewondering afdwingt. De
nachtwetenschapdaarentegen, tast in den blinde rondo Twijfelend aan alles
is ze voortdurend naar zich zelf op zoek, probeert zichzelf te leren kennen,
begint steeds opnieuw. Een soort werkplaats waar hypothesen bestaan in
de vorm van vage ingevingen, onduideIijke indrukken. Waar verschijnselen
nog slechts geisoleerde gevallen zijn zonder onderling verband. Waar
onderzoeksplannennauwelijks gestalte hebben gekregen. Waar het denken
zich beweegtlangs kronkelwegen,bochtigesteegjes die meestal doodlopen.
Niets wijst erop dat de nachtwetenschap ooit het stadium van dagweten-
schap zal bereiken. Indien dat gebeurt, is het toevalligerwijs, als een gril.
Niet de logica is dan de leidsvrouw van de geest, maar de inruitie, instinct.
Verlangen naar inzicht. In de nimmer eindigende inoerlijke dialoog waarin
tallozeveronderstellingen, verbanden,combinaties, associatiesvoortdurend
door de geest flitsen, wordt de duistemis soms uiteengereten door een licht
straal. N og steeds valt niet met zekerheid te zeggen of de nieuwe hypothese
het stadium van een eerste, grove schets achter zich zal laten en zal kunnen
worden verfijnd, vervolmaakt. Of ze de toets van de logica zal kunnen
doorstaan. Of ze zal worden toegelaten tot de dagwetenschap.'

F. Jacob, Beeld van binnen, Amsterdam 1989, p. 320-322.
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STELLINGEN

behorende bij het proefschrift 'Het stelsel van gedragsregels in het wegverkeer' van
M.OUe

1. Vlot verkeer is slechts toegestaan indien de veiligheid dat toelaat.

2. Evenals de mode het amusement maakt, maakt zij ook het recht (Pascal). In
het verkeersrecht is het teruggeven van verantwoordelijkheid aan de verkeers-
deelnemer door in het reglement met 'basisregels' te volstaan een modieus
idee.

3. Gedragsregels in het RVV zijn ethisch geladen en geen bagateldelicten. Deze
regels moeten worden aangemerkt als (abstracte) gevaarzettingsdelicten die
als stelsel de algemene gevaarsbepaling van de Wegenverkeerswet verdringen.

4. In het verkeersstrafrecht komt aan vage normen geen bestaansrecht toe
vanwege het ontbreken van enige informatieoverdracht aan de weggebruiker.

5. De regelgeving in het RVV dient louter gericht te zijn op de verkeersveilig-
heid van andere weggebruikers. De (strafrechtelijke) draagplicht van de
autogordel en de bromfietshelm is in dat licht misplaatst.

6. De snelheidslimieten nopen tot historisch besef. Gelet op het korte bestaan
van een uniforme snelheidsregeling (1974) dient de aandacht voor de naleving
en handhaving van maximumsnelheden te verschuiven naar de reflectie op
de verankering van snelheidslimieten in het stelsel van gedragsregels in het
wegverkeer.

7. Het reglement dient in de eerste plaats tot het vastleggen van de gedragingen
waartoe weggebruikers verplicht zijn en pas in tweede aanleg tot het scheppen
van gemakkelijk bewijsbare overtredingen (NvT RVV 1966).

8. De regelgever heeft zich met het RVV 1990 op glad ijs begeven door te
stell en dat dit "betere" reglement tot een verbetering van de naleving zal
leiden. De praktijk vormt de beste verificatie c.q. falsificatie van deze stelling.

9. Waar in het verkeer door de uitoefening van vrijheden de belangen van
anderen worden geschaad is inperking van rechten op zijn plaats. Bij meer
verkeer en (potentiele) stagnatie daarvan zijn tegen de achtergrond van het
eerste deel van deze stelling meer gedragsregels wenselijk.

10. Het veelvuldige gebruik van bijvoeglijke naamwoorden verraadt soms de
schamelheid van de achterliggende ideeen,

11. Schrijven dat niet voortkomt uit de behoefte om uitdrukking tegeven aan de
dingen die je het diepst beroeren is eigenlijk overbodig (Pierre Dubois in
Trouw 29 april 1993).
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Hoofdstuk 1

Inleiding en rechtvaardiging van de te volgen
werkwijze

1 Ten geleide

Verkeer is doorgaans in beweging. Dit geldt voor de verkeersafwikkeling in technische
zin, maar ook voor het verkeersrecht in het algemeen. Rond de eeuwwisseling werden
verkeersregels nog aangemerkt als speciaal, weinig voorkomend en van gering belang.'
In de loop van deze eeuw is het aantal verkeersdelicten snel toegenomen, en wei in
zodanig tempo dat daarin een van de belangrijkste oorzaken ligt voor de overbelasting
van bet strafrechtelijk stelsel. De massaliteit van de verkeersovertredingen heeft met
name vanaf 1980 geleid tot vele (officiele) verklaringen en maatregelen. Zo is onder
meer gewezen op de veranderde verhouding tussen overheid en burger. Er zou in het
huidige tijdsgewricht sprake zijn van een toegenomen burgerlijke ongehoorzaamheid
en normvervaging.' In dat licht streeft de huidige Minister van Justitie met zijn beleid
een herstel van bet normbesef na.' Daarnaast is in het spoor van de commissies
Roethof en Geelhoed betoogd dat in het verleden te veel strafrechtelijke geboden en
verboden zijn ontworpen, wat zou hebben geleid tot een te grote regelverdichting."

De laatstgenoemde verklaring van het grote aantal verkeersovertredingen was mede
aanleiding om het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens uit 1966 te herzien
en in 1990 een afgeslankt reglement in te voeren.' Dit nieuwe reglement zou tevens
aan de verkeersdeelnemer zijn verantwoordelijkheid teruggeven, waardoor hij veiliger
zijn verkeersgedragingen zou kunnen afwikkelen. Een andere maatregel ter verminde-
ring van de werklast van justitiele organ en was de overheveling van de handhaving

Zeals minister Lely opmerkte: "bepalingen betreffende het uitwijken en voorbijrijden, het besturen of
geleiden van paarden, enz. kunnen, hoe nuttig zij ook zijn, niet als zoo belangrijk of ingrijpend worden
beschouwd. Het zijn eenvoudige politiebepalingen. De voorschriften hebben zich in hun strekking te
bepalen tot de verzekering van de veiligheid van het verkeer en hebben enkel betrekking op het verkeer
als zodanig" (Bijl. Hand. TK 1900-1901, no. 18.1., MvA, p. 3 en 4).

2 lie bijvoorbeeld het beleidsplan van het Ministerie van Justitie "Recht in beweging" (1991), p. 13-18.
3 lie voor twee van de vele pleidooien die de huidige bewindsman heeftgehouden, E.M.H. Hirsch Ballin,

De relativering voorbij, Beleid en Maatschappij 1992, p. 60-63; Burgerschap en zijn betekenis voor
het publieke dome in, Beleid en Maatschappij 1993, p. 10-14.

4 Eindrapport Commissie Geelhoed "Dereguleringvan overheidsregelingen" (Bijl. Hand. TK 1983-1984,
no. 17931, no. 9, p. 253-261); Eindrapport Commissie Roethof, "Kleine criminaliteit", 1986.

5 NvT bij het RVV 1990, Sth. 1990,459, p. 61-68.



Hoofdstuk 1

van de verkeersvoorschriften van het strafrecht naar het administratieve recht (Lex
Mulder)." Er is voorts een scala aan maatregelen ingevoerd, waarvan kunnen worden
genoemd: de wielklem, de verbetering van de wegsleepregeling, een verscherpte
regeling inzake overtredingen begaan door onbekende bestuurders (art. 40 WVW
1935).

Het verkeersstrafrecht - en het daarvan deel uitmakende RVV - is een onderdeel
van het bijzondere strafrecbt. In de nu volgende paragraaf zal eerst worden aangegeven
welke delen van de gedragsregeling in deze studie zullen worden onderzocbt.

2 Onderzoeksvragen en indeling van bet onderzoek

Verkeer gaat in zijn algemeenheid over het vervoer over weg, water, rails en door
de lucbt. Dit onderzoek handelt aileen over het wegverkeer. Kortbeidshalve wordt in
het navolgende gesproken over bet verkeer. Daarbij is voorondersteld dat de verkeers-
onveiligbeid een meetbaar gegeven is en voorts dat deze beteugeling behoeft. Uit-
gaande van deze premissen kan vervolgens worden geconstateerd dat de wetgever
regelmatig wijst op bet bestaan van bepaalde oorzaken van die onveiligheid. De
ontworpen bepalingen in het verkeersrecht beogen de oorzaken van de onveiligheid
weg te nemen dan wei te minimaliseren.

De doelstelling van dit onderzoek is het blootleggen van structuren waardoor het
inzicbt in de aard van het stelsel van gedragsregels in het wegverkeer wordt vergroot.
Daartoe zal het nodig zijn om de bescbouwing niet aileen op het positieve recht te
richten, maar ook aandacbt te besteden aan enkele grondslagen daarvan. Dit doel beoog
ik te verwezenlijken door drie vragen te behandelen.
I. Hoe is de onderlinge verhouding tussen de beginselen die bet stelsel van gedragsre-

gels in het wegverkeer bestrijken?
2. Hoe is de onderlinge verhouding tussen de gedragsvoorschriften in het wegverkeer?
3. Welke betekenis hebben de geschetste verhoudingen voor het stelsel van gedragsre-

gels?

Gelet op de genoemde vragen is het essentieel om verschillende onderwerpen met
elkaar in verband te brengen. Deze studie is daarom als voIgt ingedeeld. In het tweede
hoofdstuk worden het formele kader van de gedragsregeling en de achtergronden
daarvan in kaart gebracht. Deze schets wordt toegespitst op twee voor deze studie
belangrijke onderwerpen: de plaatsing van de verkeersvoorschriften in het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens en de werking van de algemene gevaarsbepaling
in het verkeersrecht. Met de 'algemene gevaarsbepal ing' wordt een voorschrift bedoeld
van het type dat is neergelegd in art. 25 WVW: "Het is verboden zich op een weg
zodanig te gedragen, dat de vrijheid van het verkeer zonder noodzaak wordt belem-
merd of de veiligheid op de weg in gevaar wordt gebracht of redelijkerwijze is aan

6 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, Stb. 1989,300.
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Inleiding

te nemen, dat de veiligheid op de weg in gevaar kan worden gebracht". Het eerste
onderwerp is van belang teneinde zicht te krijgen op de procedure waarin verkeers-
voorschriften tot stand worden gebracht. Het tweede onderwerp gaat over een aIs
grondnorm aangemerkt artikel dat vrij algemeen een onmisbare functie in het stelsel
van gedragsregels wordt toegedicht. Voor de problemen die aan beide onderwerpen
zijn verbonden, wordt geprobeerd in de latere hoofdstukken een oplossing te formule-
ren.

In het derde hoofdstuk vindt een bespreking plaats van enkele beginselen in het
verkeersrecht. Achtereenvolgens komen aan de orde het veiligheidsbeginsel, het
vlotheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. Dit is nodig voor de beantwoording van
de vraag welke gedragseisen aan verkeersdeelnemers kunnen worden gesteld. Naleving
van de wettelijke regels en tekens in het wegverkeer is namelijk niet altijd voldoende.
Teneinde een ongeval te voorkomen, is men soms gehouden om van de wettelijke
voorschriften af te wijken. Bij de beoordeling van deze situaties wordt vaak terugge-
vallen op de beginselen die de voorhanden zijnde regels en tekens bestrijken. De
positionering van en de onderlinge verhouding tussen deze beginselen bieden daarom
een noodzakelijk kader voor de beantwoording van de onderzoeksvragen.

Tegen de achtergrond van deze ijkpunten zal vervolgens in het vierde hoofdstuk
de vraag aan bod komen hoe moet worden geoordeeld over het juridisch samenlopen
van de verkeersvoorschriften uit het RVV en de algemene gevaarsbepaling van art.
25 WVW. Dit artikel wordt een belangrijke paraplufunctie over de gedragsregels in
het RVV toegedicht. Volgens de gangbare opvatting worden verkeersvoorschriften
in het reglement als ethisch neutraal of als bagateldelicten aangemerkt. In geval van
overtreding van deze bepalingen is het namelijk niet van belang of er enig concreet
gevolg wordt veroorzaakt. Deze opvatting was onder meer de grondslag voor de plaat-
sing van verkeersregels in een AMvB en voor het overhevelen van de handhaving van
verkeersvoorschriften uit het strafrecht naar het administratieve recht. Het is echter
de vraag of de gegeven kwalificaties terecht zijn. Vaak zal inderdaad een verkeers-
overtreding worden begaan zonder dat er enig concreet gevoIg ontstaat. In dat geval
is er sprake van abstract gevaar. Voor veroordeling terzake van art. 25 WVW is - naar
men veelaI stelt - veelal een concreet gevolg vereist. Het is de vraag of deze tegen-
stelling inderdaad in volle scherpte bestaat. Voorts moet tot in detail worden onder-
zocht of daaraan overtuigende argumenten kunnen worden ontleend om deze voor-
schriften te bagatelliseren of ethisch neutraaI te noemen.

De verhouding tussen art. 25 WVW en het RVV komt in het vijfde hoofdstuk even-
eens aan bod, maar dan in het licht van de vraag of de algemene gevaarsbepaling
onontkoombaar is. In dat kader zal worden bekeken of het mogelijk is te komen tot
een schets van een stelseI van gedragsregels waarin de algemene gevaarsbepaling geen
rol meer speelt. Daartoe zaI worden onderzocht voor welke misdragingen deze bepaling
meestal te hulp werd geroepen en of het reglement hierin kan voorzien. Daarnaast
wordt in deze schets een globale afweging aangegeven welke gedragingen in het
reglement kunnen worden geregeld. Tenslotte wordt de grondslag aan de orde gesteld
waarop het reglement rust. Het gaat hier met name om de vraag naar de wenselijkheid
om in de formele wet de contouren van het reglement nader te preciseren. Er zal

3



Hoofdstuk 1

blijken dat deze onderwerpen niet los kunnen worden gezien van een visie op de
onderlinge taakverdeling tussen wetgever en reehter. Kiest de wetgever er voor om
zo gedetailleerd mogelijk te regelen hoe de verkeersdeelname dient te verlopen (dat
was het model dat ten grondslag lag aan het RVV 1966) of wordt een grotere funetie
toegedieht aan de reehter die met behulp van open normen meer ruimte moet krijgen
voor een billijke oplossing in elk eonereet geval (dat is een van de uitgangspunten
van het RVV 1990). Een van de uitgangspunten in dit onderzoek is dat de vonngeving
van verkeersvoorsehriften in het ordeningsstrafreeht inhoudt dat de verkeersdeelnemer
dient te weten hoe hij zieh moet gedragen, wil hij veilig gedrag kunnen ontwikkelen.

In het hoofdstuk 6 zullen de verworven inziehten uit het voorgaande worden
toegepast bij de analyse van een prototypiseh voorsehrift in de verkeersregelgeving.

3 Werkwijze

Op de wijze waarop het verkeersreeht wordt 'beoefend' valt weinig aan te merken.
Veelal wordt helder en inziehtelijk uiteengezet waarom bijvoorbeeld het begrip
'kruisingsvlak' anders dient te worden gemterpreteerd dan een andere auteur meent,
of dan in het eassatiemiddel wordt voorgesteld. Het verkeersrecht kan zo worden
opgevat als een compilatie van positiefrechtelijke beslissingen en beschouwingen.

In de voorliggende studie wordt vooral gepoogd enkele leidende themata in de
verk .ersregeling te traceren. Het voordeel van een dergelijke werkwijze is dat een
sar.ienhangend idee kan worden geconcipieerd van waaruit het stelsel van gedragsregels
e envoudigfer) kan worden verklaard. Vanuit die optiek is het niet noodzakelijk om
de opeenvolgende verkeersregelingen naar klassiek model integraal te bespreken. Ik
zal volstaan met een toepassing van mijn bevindingen op de regels over het inhalen,
die als exemplariseh kunnen gelden. Aldus kan de analyse van de desbetreffende regels
in de opeenvolgende reglementen ineen worden geschoven en wordt een eneyclopedi-
sehe opeenstapeling van feitelijke veranderingen vermeden.

Ondanks het feit dat deze studie geen puur positiefrechtelijke besehouwing oplevert,
zal gebruik worden gemaakt van de heersende tenninologie en uitleg in het verkeers-
reeht. Op deze wijze kan een ontwikkeling worden weergegeven. Indien bijvoorbeeld
aan de hand van de reehtspraak de schake Is met het veri eden worden beschreven,
wordt duidelijk waarom een nieuwe bepaling nooit helemaal als nieuw kan worden
aangemerkt, maar als een voortgaande lijn in de ontwikkeling moet worden be-
sehouwd. Het onderzoek naar deze ontwikkeling zal daarom soms plaatsvinden aan
de hand van een besehrijving en analyse van de gehanteerde bestanddelen in de
opeenvolgende delietsomschrijvingen, aangezien zo duidelijk wordt of er een verande-
ring valt te bespeuren of dat moet worden gesproken van een voortzetting.

Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat in dit onderzoek de nieuwe algemene
bepaling in art. 5 WVW 1994 niet steeds zal worden voorzien van "ontwerp" enz.'

7 Zie Bijl. Hand. TK 1990-1991, no. 22030. Hetontwerp werd in maart 1991 bij hetparlementingediend.
Inmiddels - zomer 1993 - is het ontwerp goedgekeurd door de Tweede Karner.
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Inleiding

Alhoewel de nieuwe Wegenverkeerswet het Staatsblad nog niet heeft bereikt, is er
geen aanleiding te veronderstelLen dat door de opstelling van de Eerste Kamer nog
wijzigingen in de ontwerptekst van dit voorschrift zullen worden aangebracht.
Gemakshalve zal daarom de toevoeging 'ontwerpbepaling' worden weggelaten.

Tenslotte: het onderzoek is - op een kleine uitzondering daargelaten - afgesloten op
1 augustus 1993.
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Opkomst en groei van het stelsel van gedrags-
regels

4 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt allereerst de aanloop behandeld tot de eerste Iandelijke
verkeerswetgeving. Inde vorige eeuw hadden verkeersvoorschriften hoofdzakeIijk een
plaats in de decentrale regelingen. Daarin kwam verandering toen in 1905 het Motor-
en Rijwielreglement in werking trad. Sindsdien is het kader van de formele wetgeving
onveranderd gebleven; daarom kan worden volstaan met de hoofdlijnen van de
wetgeving.

Uit deze schets worden twee problemen gedestilleerd die in het tweede deel van
dit hoofdstuk uitvoeriger worden beschreven. Gekozen is voor die onderwerpen die
in het vervolg van de studie een belangrijke rol spelen en waarvoor in de Iatere
hoofdstukken wordt geprobeerd een oplossing te formuleren. Eerst zal worden
ingegaan op de parlementaire geschiedenis van de algemene gevaarsbepaling. Deze
is in dit onderzoek cruciaal vanwege de paraplufunctie die aan deze bepaling over de
overige gedragsregels wordt toegedicht. De beschrijving is hoofdzakeIijk gericht op
de opeenvolgende uitbreidingen van de reikwijdte van deze bepaling. Als tweede
onderwerp is gekozen voor de bespreking van de grondslag van de regelgeving in het
RVV. Het gaat hier om de vraag waar verkeersvoorschriften dienen te worden
geplaatst: in wet of reglement? Anders gezegd, wie kondigt deze regels af en op welk
niveau komen deze regels tot stand? Met de beschrijving van beide onderwerpen wordt
de basis gelegd voor het vervoIg van dit onderzoek.

5-10 Opkomst en groei van de verkeerswetgeving

5 'Verkeer' in de negentiende eeuw'

Het verkeersvraagstuk lijkt te zijn ontstaan in 1885 en 1886 toen Benz en Daimler
drie- en vierwielige voertuigen met gasmotoraandrijving op de weg brachten. Men
bleef vooralsnog vasthouden aan het idee dat de gefabriceerde voertuigen waren te

De bevindingen in deze paragraafzijn grotendeels ontleend aan 1.A. Leerink, De verkeers-veiligheid
op den weg, Alphen aan den Rijn 1938, p. 18-24.
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gebruiken als tractors die een vigilante (gesloten huurrijtuig) voorttrokken. Dat velen
zich geschikt zouden achten motorvoertuigen op de open bare weg met voor die tijd
duizelingwekkende snelheden te besturen, kon men nog niet voorzien: vooralsnog
werden die 'dingen' bestuurd door specialisten. Was aanvankelijk de toekomst aan
het vervoer over water, vervolgens aan het stoomvervoer over land, uiteindelijk zou
het technisch en economisch haalbaar zijn het wegverkeer te laten plaatsvinden door
middel van benzine en elektrische motoren.' Deze ontwikkeling baande de weg voor
een toenemend gebruik van de automobiel door particulieren. Ter illustratie kan bij
dit alles worden bedacht dat het begrip 'automobiel' in 1898 nog niet eens in de of-
ficiele woordenboeken voorkwam. In Frankrijk was er sprake van een 'voiture auto-
mobile', wat volgens Weersma en Polak in het Nederlands zijn vertaling yond in de
uitdrukking "zelfbewegend voertuig" ofautomobiel. In deze tijd waren automobielen
vreemde verschijnselen op de weg, werden zij beschouwd als een verstoring van het
bestaande verkeersbeeld en als een curiositeit, waarvan het bezit nog niet was
weggelegd voor de gemiddelde weggebruiker. Er was sprake van schrik, verwondering
of verbijstering, maar te oordelen naar de berichtgeving in die dagen waren er door
de aanwezigheid van motorvoertuigen nog geen reele gevaarssituaties ontstaan. Dit
is wellicht te verklaren uit de locale functie van het wegennet. Over grotere afstanden
werd gebruik gemaakt van trein en schip, terwijl de automobiel in het begin van zijn
ontwikkeling werd gebruikt voor het afleggen van zeer korte afstanden. De automobiel
leek met name - vanwege het wedstrijdelement - aantrekkelijk voor de sportwereld.

Het toenmalige Nederland bevatte een grotendeels onverhard wegennet, waarbij
het wegverkeer zich hoofdzakelijk beperkte tot voetgangers en voertuigen, voort-
bewogen door mens of dier. Dit wegverkeer had een plaatselijk karakter en de
mechanische ontwikkelingen hadden vooralsnog weinig invloed op deze situatie. Het
rijwiel betekende in deze constellatie reeds een inbreuk, laat staan dat schokkerige,
vreemde geluiden uitstotende rijtuig.

6 De verkeersregels in de vorige eeuw

In de vorige eeuw hadden wegen de status van rijksweg, provinciale of gemeentelijke
weg. De Rijkswegen vielen onder het Rijkswegenreglement van 1891 en het daarbij
behorende uitvoeringsbesluit van 1898. De politieverordeningen behelsden bepalingen
over de wegen binnen de bebouwde kom. De provinciale reglementen regelden de
verkeerssituatie op de provinciale wegen. De belangrijkste bepalingen waren te vinden
in laatstgenoemde reglementen. Hierin werd geregeld: het verlichten van rij- en
voertuigen, het uitwijken en voorbijrijden, het besturen of geleiden van paarden, het
drijven van vee en het rijden met hondekarren. Daarnaast kwamen er regels in voor
betreffende het uitvoeren van werken, het verrichten van handelingen of het hebben

2 In de achttiende eeuw vond het vervoer in Holland grotendeels plaats via de waterwegen, merendeels
met paard en trekschuit. Zie F. Braudel, Beschaving, economie en kapitalisme (l5de-18de eeuw), het
spel van de handel, Amsterdam 1989, p. 325-349, m.n. p. 327.
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van voorwerpen op of langs de wegen waardoor de veiligheid van het verkeer in
gevaar kon worden gebracht. Men kende bijvoorbeeld voorschriften over het hebben
van windmolens, bijenkorven ofvoor het verkeer gevaarlijke timmerwerken langs de
wegen, over het afschieten van vuurwapens of het ontsteken van vuurwerken en het
hangen van linnengoed en dergelijke.'

De toenmalige reglementen bevatten geen eisen over de vaardigheid van de
bestuurders van hondenkarren of over de technische kwalificaties van de rijtuigen op
de weg. Het ging eerder om het vermijden van gevaarssituaties die gelegen waren
buiten de direkte wegsituatie maar wei degelijk hun invloed konden hebben op het
verkeer (zoals het afschieten van vuurwapens nabij de weg). Er zijn verder bepalingen
te vinden die eveneens een gedragsregulerend karakter hadden, maar (toch) meer aan
de verkeersveiligheid als zodanig raakten. Zo bepaalde het "Besluit van Gedeputeerde
Staten van Zeeland, van den 7denjanuari 1887, no. 2, houdende het door den Kooning
goedgekeurde Reglement op de wegen en voetpaden in Zeeland", in hoofdstuk VII,
"handelende over de veiligheid en vrijheid van het verkeer", in art. 103 het volgende:
"dat geleiders van rij- of voertuigen bij ontmoeting van andere rij- of voertuigen de
linkerzijde van de rijbaan moeten vrijlaten door "van de hand te wijken", en voorts
dat men op kenbaar gemaakt verlangen, voor van achteren aankomende rij- of voertui-
gen naar rechts moet uitwijken en de linkerzijde van de rijbaan dient vrij te laten."
De verkeersregels in de verschillende reglementen konden uiteenlopen. De wegge-
bruiker was soms op grond van een provinciaal reglement gehouden anders te handelen
dan op grond van een gemeentelijke verordening. Toch lijkt er in die tijd geen sprake
te zijn van grote verkeersonveiligheid. Dit is te verklaren uit het lokale karakter van
het verkeer. Weggebruikers begaven zich veelal niet op de wegen buiten de hun
bekende regio en kwamen derhalve niet in aanraking met onbekende verkeersregels
die waren uitgevaardigd door een belendende gemeente of provincie. Vervoer over
de langere afstanden yond plaats via trein of schip, terwijl de gemiddelde burger zich
verplaatste met (hand)karren, rijtuigen - al dan niet bespannen met paarden ofhonden -
en weer iets later met fietsen.

Handkarren en fietsen vormden geen belasting voor de zachte, zanderige wegen,
in tegenstelling tot de zwaardere motorvoertuigen. Gegeven het feit dat de meeste
wegen onverhard waren, is het niet verwonderlijk dat de verschillende wegbeheerders
onder meer om die reden belangstelling gingen tonen voor de invloed van (motor)voer-
tuigen op de toestand van het wegdek. Bij wet van 28 februari 1891 (Stb. 69) werden
voorschriften vastgesteld betreffende de Rijkswaterstaatswerken, alsmede ter verzeker-
ing van het veilig en doelmatig gebruik van wegen en paden, onder beheer van het
Rijk en van de daartoe behorende glooiingen, berm en, sloten, bruggen, duikers,
beschoeiingen en andere werken. Ter uitvoering van dit voorschrift werden bij KB
van 19 januari 1898 (Stb. 25) vastgesteld "eenige bepalingen van politie betreffende
het gebruik van wegen enz. onder beheer van het Rijk". Dit Koninklijke Besluit bevatte
voor het eerst een bepaling over rij-of voertuigen, voortbewogen door een mechanische

3 E.1.N.M. Bogaerts, Wegenverkeersrecht, Alphen aan den Rijn 1955, p. 13-14.
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kracht. De regeling was beperkt tot de Rijkswegen. Voorzover het gewicht van een
voertuig 150 kg te boven ging werd het rijden krachtens artikel 9 afhankelijk gesteld
van een vergunning van de Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Deze
bepaling was vooral gericht op de bescherrning van het wegdek.

Gezien het geringe aantal auto's was de noodzaak van andere verkeerswetgeving
niet aanwezig. Toen het aantal en de snelheid van de voertuigen echter toenamen, viel
er een omslag te traceren in de teneur van de provinciale reglementen ten gunste van
de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de snelheidsbepalingen. De eerste
verkeersslachtoffers zullen aan deze omslag zeker hebben bijgedragen." Gelet op het
feit dat het voornoemde KB uit 1898 aIleen was gericht op de bescherrning van de
weg kon het gevaarzettende weggedrag met deze bepaling niet worden bestreken.

De belangstelling van de overheid werd door drie zaken getrokken. Allereerst
speelde de toename van het gemotoriseerde verkeer een ro\. Dit leek gevolgen te
hebben voor de verkeersveiligheid, aangezien de verschillende reglementen geen
uniforrne verkeersregels behelsden. Een andere faktor werd gevorrnd door de onverhar-
de wegen die het gewicht van de motorrijtuigen niet goed aankonden.' En tenslotte
bleken de bestaande bepalingen over de Rijkswegen niet meer te voldoen orndat een
groot aantal auto's niet onder de reikwijdte van de aan de vergunning verbonden
voorschriften vie\.

7 Het commune strafrecht

De in het begin van de negentiende eeuw in Nederland geldende Code Penal stelde
in artike1475, lid 3 en 4, straf op overtreding van een aantal plaatselijke en provinciale
regelingen op het terre in van het verkeersrecht."

4 Zo viel op 24 september 1901 te Valkenburg het eerste dodelijke verkeersslachtoffer. Over dit ongeluk
werd in de plaatselijke en landelijke pers veel geschreven. lie voor de weergave van een verslag in
het KNAC-orgaan 'de Auto', de Telegraaf, 14 augustus 1982.

5 Het probleem van de onverharde wegen werd, naarmate het aantal auto's toenam, opgelost omdat de
overheid in snel tempo wegen begon te bestraten. lie H. Schmal, 's Rijks groote wegen in de Jge
eeuw, in: Historische geografie in meervoud (red. A.P. de Klerk e.a.), Utrecht 1984, p. 78-94.

6 Lid 3:
de voerlieden van pakwagens, de karrelieden, of geleiders, drijvers of menners (conducteurs) van
welk soort voertuigen ook, of van lastbeesten, die zich vergrepen zouden mogen hebben tegen de regle-
menten, waarbij zij verpligt zijn om zich bestendig bij hunne paarden, wagen of lastbeesten en bij
hunne rijtuigen, bij de hand en in staat te houden om hen te besturen en te geleiden, om slechts eene
zijde der straaten of open bare wegen in te nernen; om voor aile rijtuigen uit den weg te gaan of op
zij te wijken, en bij ontrnoeting denzelven ten minste de halve straat of weg vrij te laten.
Lid 4:
degenen, die paarden, trek-, last-, of rijbeesten binnen eene bewoonde plaats hebben laten loopen,
of de reglementen tegen het overladen, het hard rijden, of kwalijk besturen der rijtuigen overtreden

hebben.
Overtreding van deze bepalingen werd bestraft met een geldboete.
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De geschiedenis van de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht laat zien dat
de "Staatscommissie voor de Zamenstelling van een Wetboek van Strafregt", genoemd
naar de voorzitter De Wal, heeft geprobeerd om de diversiteit van de wettelijke
verkeersregelingen op te heffen en uniforme bepalingen hierover als politieovertredin-
gen op te nemen in het nieuwe wetboek. Met name de voorzitter van deze commissie
was zich van de fricties tussen de verschillende regelingen goed bewust en wenste
hieraan een eind te maken. De discussie binnen de cornmissie had tot gevolg dat er
een afzonderlijk hoofdstuk in de voorstellen werd opgenomen, geheten: "overtredingen
betreffende de politie op den openbare weg". De commissie liet zich hierbij onder
meer leiden door de opvatting dat de Grondwet de codificatie van het gehele strafrecht
gebood.' In dat licht is het overigens opmerkelijk dat in de voorstellen de fiscale
delicten en het militaire strafrecht vanwege hun bijzonder karakter buiten het wetboek
werden geplaatst.

De voorstellen van de commissie De Wal werden voorgelegd aan de derde afdeling
van de Raad van State. Deze velde in een aantal opzichten een minder positief oordeel
over de voorstellen. De afdeling was van mening dat in praktisch opzicht de voorstel-
len op een aantal punten minder bruikbaar waren. Een belangrijk argument was dat
het tijdgebonden karakter van verkeersregels vaak aanleiding zou zijn tot herziening.
Het Wetboek van Strafrecht daarentegen werd als minder tijdgebonden beoordeeld.
Plaatsing van deze categorie bepalingen in het Wetboek van Strafrecht werd daarom
bezwaarlijk geacht." Het standpunt van de Raad van State zal ongetwijfeld mede van
invloed zijn geweest op de standpuntbepaling in het uiteindelijke regeringsontwerp.
De voorstellen van de commissie De Wal werden namelijk niet overgenomen in het
oorspronkelijke regeringsontwerp uit 1879.9 Dit betekende dat een belangrijk deel

7 Boek III, titel 8 "Notulen en Bijlagen van de Staatscommissie voor de zamenstelling van een Wetboek
van Strafregt "/8701/876", uitgave van de vakgroep Strafrecht en Criminologie, sectie Strafrecht,
Katholieke Hogeschool Tilburg 1976, Bijl. nrs. 108/134,257-260 (Tilburgse nummering). Zie het
volgende citaat: "Zal Nederland eindelijk in het bezit worden gesteld van een eigen strafwetboek, dan
moet dit ook bevatten eene nieuwe zelfstandige en volledige codificatie van het nederlandsche
strafrecht. Van niet minder gewigt voor het bijzondere deel is de strenge toepassing van het grondwettig
beginsel van codificatie, de oplossing van aile strafwetten, behalve de militaire, en van aile strafregtelij-
ke bepalingen voorkomende in andere wetten, be halve de fiscale, in het wetboek. Het ontwerp verkreeg
daardoor een grooten omvang en de zamenstelling eischte groote zorg en nauwkeurigheid en dus ook
veel tijd. Maar aileen tot dien prijs komt het beginsel van codificatie tot zijn regt. Eenheid van gedachte
in de strafwetgeving, een logisch verband tusschen al hare deelen is aileen dan mogelijk, wanneer
die deelen niet langer hier en ginds verspreid zijn, maar werkelijk in een zamenhangend geheel worden
bijeengebracht. Het spreekt van zelf dat bij het volgen van deze weg aan de bijzondere wetten ter
regeling blijft overgelaten wat eigenaardig tot haar gebied behoort, terwijl in het strafwetboek aileen
wordt opgenomen de strafregtelijke sanctie van haar geboden en verboden".

8 Deze bevindingen zijn ontleend aan A.G. Bosch, Het ontstaan van het Wetboek van Strafrecht, diss.,
Zwolle 1965, p. 221 e.v. Zie eveneens W.P.1. Pompe, Geschiedenis der Nederlandsche rechtsweten-
schap sinds de codificatie-beweging, Amsterdam 1956, p, 350 e.v.

9 Het is niet onwaarschijnlijk dat aan deze keus het standpunt van A.E.1. Modderman ten grondslag
ligt. Deze was de volgende opvatting toegedaan: "Men heeft slechts de keus tusschen eene kollektie
losse, op zich zelve staande wetten, en een hoofdwetboek, waarin behalve de meest gewone misdrijven
ook het z.g. "algerneen deel'' der strafwetgeving is opgenomen, aangevuld door zoo vele speciale wetten
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van het strafrecht buiten het wetboek tot stand zou komen. De reaktie van de
cornmissie De Wal laat zich eenvoudig samenvatten als afwijzend.

Bosch velt naar mijn mening een vrij stellig en hard oordeel over deze reaktie
van de comrnissie. Hij stelt dat de cornmissie met haar voorstellen dezelfde valkuilen
schept waarin de Code Penal is gevallen. Door aile bijzondere wetgeving in bet
commune strafrecht te willen incorporeren, zou bet nieuwe wetboek minder banteer-
baar worden wanneer wijzigingen moeten worden doorgevoerd. In zijn eindbescbou-
wing beziet hij de voorstellen van de commissie en concludeert dat deze in veel
opzicbten niet haalbaar zijn gebleken. Hij vindt de cornmissie te ver doorschieten in
baar standpunt dat aile bijzondere wetgeving opgenomen moet worden in bet nieuwe
wetboek."

Ik heb de indruk dat meer begrip voor de voorstellen van de comrnissie De Wal
kan worden opgebracht tegen de achtergrond van het toenmalige tijdsbestek. Het
tijdsbeeld werd gevormd door de grote verscheidenheid in wettelijke regelingen
waaraan men dacbt te ontkomen door een vergaring van wetten in een nieuw wetboek.
Wat hiervan ook zij, de weegschaal sloeg door naar de andere zijde: de verkeerswet-
geving zou worden ondergebracht in een bijzondere wet en kon om die reden niet
worden gerekend tot de harde kern van het Wetboek van Strafrecht." Niemand kon
toen bevroeden dat boek 3 van het Wetboek van Strafrecht in kwantitatief opzicbt zou
worden gepasseerd door de overtredingen uit de bijzondere wetgeving. Dit blijkt uit
de toenmalige gedachte dat de overtredingen uit de verkeerswetgeving speciaal en van
gering belang waren te acbten.

Het is niet mijn bedoeling om de toenrnalige uitgangspunten vanuit bedendaags
perspectief als een illusie te bestempelen. Het is daarentegen wei belangrijk om aan
te geven dat de toenmalige wetgever overtreding van verkeersvoorschriften als minder
laakbaar beeft opgevat. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het standpunt van minister Lely die
rond de eeuwwisseling opmerkte: "Bepalingen betreffende het uitwijken en voorbijrij-
den, het besturen of geleiden van paarden, enz. kunnen, boe nuttig zij ook zijn, niet
als zoo belangrijk of ingrijpend worden beschouwd. Het zijn eenvoudige politiebepalin-
gen. Die voorschriften kunnen, juist vanuit hun eenvoudige aard, veeleer uitgaan van
het uitvoerend gezag. De voorschriften bebben zicb in bun strekking te bepalen tot

als de behoefte vordert. Kiest men het eerste, dan is er, bij gebrek aan een centraal steunpunt, groote
omslag (in elke wet zal dan poging, recidieve, medeplichtigheid enz. afzonderlijk moeten geregeld
worden) en ontstaat er een chaos, zoo als die in Engeland heerscht. Kiest men het laatste, dan zal
daardoor voortdurende aanvulling en verbetering geenszins worden bemoeilijkt, zoo men slechts zorgt,
dathet hoofdwetboek op stevigen theoretischen grondslag rust en datde wijzigings- en aanvullingswet-
ten op dezelfde beginselen steunt" (De hervorming onzer strafwetgeving. Kritische beschouwing der
wet van 29 juni 1854 (Stb. no, 102) - houdende eenige veranderingen in de straffen op misdrijven
gesteld -, eerste gedeelte, diss., 's-Gravenhage 1863, p. 23; ontleend aan H.1.A. Nolte, Het strafrecht
in de aftonderlijke wetten, diss., Nijmegen 1949, p. 50).

10 A,G. Bosch, Het ontstaan van het Wetboek van Strafrecht, diss., Zwolle 1965, p. 225.
II Zie hiervoor onder meer Bijl. Hand. TK 1900-1901, no. IS.\., MvA, p. 3 en 4. En verder Th. W.

van Veen, Bijzondere wetten en bijzondere zaken, in: Strafrechtspleging onder spanning, Arnhem 19S1,
p. Ill; Strafrecht: minder elastisch dan men denkt, in: R.M. Themis 1978, p. 533.
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de verzekering van de veiligheid van het verkeer en hebben enkel betrekking op het
verkeer als zodanig" .12 Deze typering hangt waarschijolijk samen met het bij de
totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht gehanteerde onderscheid tussen
rechtsdelicten en wetsdelicten: "Nu eens wordt strafbedreigd tegen een feit (handeling
of verzuim) dat, ook al kon het toen nog niet door den regter gestraft worden, reeds
onregt was voordat de wetgever sprak, en waarvan wij het onregtvaardige zouden
beseffen ook al had de wetgever niet gesproken. In dit geval is er "rnisdrijf". Dan
weder geldt het een feit dat ook in den hoogeren, regtswijsgeerigen zin eerst onregt
wordt door de wet; - waarvan ons het onregtvaardige alJeen uit de wet bekend kan
zijn. In dit geval bestaat eene "overtreding"."

In het regeringsontwerp werden twee bevoegdheden onderscheiden: de bevoegdheid
van de centrale wetgever om overtredingen vast te stell en die onder de Rijkswet vielen
en de bevoegdheid van de decentrale wetgevers om overtredingen vast te stellen. De
decentrale wetgever kon op deze manier rekening houdenmet plaatselijke en regionale
verkeersomstandigheden. De minister schrijft: "dat men te vergeefs zal zoeken naar
eene stratbepaling tegen bovenmatig snel rijden in de bebouwde kom der gemeente
(art. 475 C.P.). In het algemeen moge dit overal te verbieden zijn, aileen de plaatselij-
ke wetgever kan de vereischte bijzondere aanwijzingen geven, zoonodig met aandui-
ding van bepaalde straten waar op bepaalde tijdstippen 'niet sneller dan stapvoets'
mag worden gereden. Ging de Rijkswet zich op dit gebied begeven, hare uit den aard
der zaak uiterst vage voorschriften zouden noodeloos den plaatselijke wetgever de
handen binden" .14 Dit standpunt van de minister geeft de discussie van de daaropvol-
gende vijftig jaar in de kern weer: uniform geldende verkeersregels zouden ontoerei-
kend zijn voor de verschillende plaatselijke omstandigheden. Uit dit standpunt valt
mijns inziens afte leiden dat men van mening was dat de plaatselijke verkeerssituatie
de regels diende te creeren en niet andersom. Het is in elk geval geen pleidooi voor
verkeersregels die in elke situatie gelden.

In schijnbare afwijking van deze keuze zijn in het in 1886 in werking getreden
Wetboek van Strafrecht enkele geheel zelfstandige voorschriften te vinden, die verband
houden met de instandhouding en bescherming, het gebruik van of het verkeer op de
wegen. Het gaat hier om art. 162, 163, 42615 en 427 Sr. Deze bepalingen beogen

12 Bijl. Hand. TK 1900-1901, no. 18.1., MvA, p. 3 en 4. Volgens de minister hadden deze bepalingen
in de provinciale en gemeentelijke reglementen een plaats naast bepalingen over het laten slepen van
eggen of ploegen over de wegen, het laten vallen van mest, het strooien van zand op de straten of
het schoon houden van deze, enz.

13 H.J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, Haarlem 1891, deel 1, p. 64.
14 Ontwerpen van een Wetboek van strafregt en daartoe behoorende wetten, mel toelichting, 's-

Gravenhage 1875, MvT, p. 349.
15 Art. 426 Sr lijkt de voorloper te zijn van het huidige art. 26 Wegenverkeerswet. Art. 426, lid 1 luidt:

"Hij die, terwijl hij in staat van dronkenschap verkeert, hetzij in het openbaar het verkeer belemmert
of de orde verstoort, hetzij eens anders veiligheid bedreigt, hetzij enige handeling verricht waarbij,
tot voorkoming van gevaar voor leven of gezondheid van derden, bijzondere omzichtigheid of
voorzorgen worden vereist, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van

13
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weI de veiligheid op de weg te waarborgen, maar het zijn geen bepalingen die
rechtstreeks zijn gericht op het gedrag van weggebruikers." Wat tenslotte bij deze
artikelen opvalt is de hoge strafbedreiging in artikel 162 Sr in vergelijking met de
andere aangehaalde artikelen. Dit is te verklaren doordat het opzet gericht client te
zijn op een handeling met een levensbedreigend karakter.'? Het gaat echter niet louter
om het gevolg, maar evenzeer om het gevaarzettende karakter van een bepaalde
handeling."

8 Het wetsontwerp: Verzekering van de veiligheid van bet verkeer op de open-
bare wegen 19

De toenrnalige minister van Verkeer, Handel en Nijverheid, Lely, diende op 11
februari 1899 het eerste wetsontwerp in dat zou gelden voor aile openbare wegen.
Hierrnee zou de zeggenschap van de decentrale besturen over de provinciale en
gemeentelijke wegen verdwijnen, aangezien aan deze wegen het plaatselijke karakter
werd ontnomen door de reikwijdte van het ontwerp dat was gericht op het verkeer
op aile openbare wegen?O

de eerste categorie". Art. 426 Sr is echter niet rechtstreeks gericht tegen de dronken bestuurder als
zodanig. De eisen die de delictsomschrijving stelt, zijn naar mijn mening als zwaar te kwalificeren.
De staat van dronkenschap moet immers worden bewezen en bovendien moeten de genoemde gevolgen
kunnen worden aangetoond. Op het eerste gezicht zou eveneens art. 453 Sr kunnen worden genoemd,
aangezien deze bepaling eveneens dronkenschap beoogt tegen te gaan. Dit artikel luidt: "Hij die zich
in kennelijke staat van dronkenschap op de open bare weg bevindt, wordt gestraft met geldboete van
de eerste categorie". Het grote verschil is evenwel dat art. 453 Sr zich niet primair richt op het verkeer,
maar op de invloed van dronkenschap op de zeden.

16 Zie A.G. Bosch, Honderdvijftig jaar rechtsleven in Belgie en Nederland, Leiden 1981, p. 421 ev.
17 Zie H.J. Smidt, Geschiedenis van her Wetboek van Strafrecht, Haarlem 1892, tweede druk, deel 11,

p. 143 ev.
18 Remmelink noemt het volgende voorbeeld: wanneer iemand een weg verspert en de wegversperring

wordt weggenomen voordat een ongeluk mogeIijk is, dan kan men misschien niet zeggen, dat het
verkeer onveilig is geworden, maar was van de handeling wei gevaar voor de verkeersveiligheid te
duchten (NoyonlLangemeyerfRemmelink, Wetboek van Strafrecht, losbladig commentaar, art. 162,
aant. II, suppl. 41).

19 Bijl. Hand. TK 1898-1900, no. 148.
20 Het wetsontwerp behelsde 5 artike1en.

Artikel 1
Bij algemeenen maatregel van bestuurworden bepalingen vastgesteld ter verzekering van de veiligheid
van het verkeer op de open bare wegen, voor zover daarin niet door eene wet of door Ons, krachtens
eene wet, is voorzien.
Artikel2
De besturen der provincien en gemeenten zijn bevoegd tot het vaststellen van bepalingen ter
verzekering van de veiligheid van het verkeer op de openbare wegen, voor zoveel betreft de pun ten,
waaromtrent in den, in artikel I bedoelden, algemeenen maatregel van bestuur niet is voorzien, of
hun daarbij de nadere regeling uitdrukkelijk wordt vrijgelaten, mits die bepalingen niet in strijd zijn
met de door Ons uitgevaardigde voorschriften.
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Een reden voor wetgeving was volgens de MvT gelegen in de toename van het aantal
automobielen en rijwielen op de weg." De MvT maakt melding van het feit dat er
in een jaar veertig vergunningen zijn verleend" en de MvA spreekt over honderdvijf-
tig vergunningen die ten behoeve van automobielen zijn verstrekt sinds 1899?J

Tot dat moment was er sprake geweest van een decentraal stelsel, waarbij de
provincies bevoegd waren om verschillende voorwaarden te verbinden aan vergun-
ningen. Deze voorwaarden bestonden uit naleving van verkeersregels, die in elke
provincie anders konden zijn. Dit decenlrale vergunningenstelsel diende te verdwijnen

Artikel3
Op de overtreding van de bepalingen van den a1gemeenen maatregel van bestuur, in artikel 1 bedoeld,
kan daarbij straf worden gesteld, doch geene andere of hoogere dan hechtenis van ten hoogste dertig
dagen of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.
Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verloopen, sedert eene vroegere
veroordeling van den sehuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan de rechter
heehtenis of geldboete tot het dub be Ie van het voor elk in den a1gemeenen maatregel van bestuur
bepaalde maximum uitspreken.
De strafbare feiten, hier bedoeld, worden besehouwd als overtredingen.
Artikel4
De door Ons aan te wijzen ambtenaren zijn bevoegd, desnoods bijgestaan door de arnbtenaren van
de Rijks- of gemeentepolitie en op kosten der overtreders te doen wegnemen, beletten, verrichten of
in den vorigen toestand, hetgeen in strijd met de door Ons kraehtens deze wet uitgevaardigde
voorsehriften wordt gemaakt of gesteld, ondernomen, nagelaten, besehadigd of weggenomen.
Spoedeischende gevallen uitgezonderd, gesehiedt dit niet dan nadat de belanghebbende schriftelijk
is gewaarschuwd.
ArtikelS
De eigenaren, houders en bestuurders van rij- of voertuigen, welke door eene mechanische kracht
worden voortbewogen, zijn verplicht te gedoogen, dat de daartoe door Ons bevoegd verklaarde
ambtenaren, ter verzekering der uitvoering en handhaving van de door Ons kraehtens deze wet
uitgevaardigde voorschriften, hunne rij- ofvoertuigen onderzoeken en beproeven, en daartoe aan die
arnbtenaren tot hunnen rij- of voertuigen toegang te verschaffen.
Het voorgestelde artikel 5 is de eerste landelijke strafvorderlijke bepaling in deze sector. Daarvoor
kenden de provinciale en gemeentelijke reglementen overigens wei bepalingen waarin opsporing en
eonstatering werd opgedragen aan daartoe aangewezen arnbtenaren.

21 Bijl. Hand. TK 1898-1899, no. 148.3., p. I.
22 In de MvTwordt deze ontwikkeling als voigt weergegeven: "Van zeer grooten invloed zal ongetwijfeld

zijn het gebruik der meer in zwang komende, door mechanisehe kraeht voortbewogen rij- en
voertuigen, de zoogenaarnde automobielen ofmotorwagens. Zoowel in hetbuitenland a1s hierte lande
worden deze rij- en voertuigen meer en meer in gebruik genomen. Zij hebben zich in de praetijk a1s
een zeer geschikt vervoermiddel doen kennen. Wei is hun meehanisme nog vrij ingewikkeld en eischt
dit een goede behandeling en nauwkeurige verzorging, maar het is te voorzien dat de steeds voortschrij-
dende teehniek middelen zal weten te vinden om hieraan te gemoet te komen. In het verkeer zijn zij
uiterst doelmatig; met bekwame hand en gepaste voorzichtigheid bestuurd, leveren zij voor hen, die
er van gebruik maken, niet meer gevaar op dan een gewoon rijtuig. Zooals zij tegenwoordig zijn
samengesteld bewegen zij zich met groot gemak op de wegen. Hunne snelheid kan met voldoende
zekerheid naar verkiezing worden geregeld. Zij draaien ook in de seherpste bochten even gemakkelijk
a1s gewone rijtuigen, zoo niet gemakkelijker, en kunnen spoediger dan deze tot stiIstand worden
gebraeht. Deze mechanisehe rij- en voertuigen hebben dan ook ongetwijfeld eene groote toekomst;
het laat zieh voorzien dat het gebruik er van over groote afstanden in steeds klimmende mate zal
toenemen" (Hand. TK 1898-1899, no. 148.3, MvT, p. I).

23 Bijl. Hand. TK 1900-1901, no. 18.1., MvA, p. I.
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en de noodzakelijk geachte inrichtingseisen van de motorvoertuigen dienden te worden
opgenomen in een algemene maatregel van bestuur. Ter wille van de veiligheid, aldus
de MvT, zullen aan het verkeer meerdere eisen moeten worden gesteld. Doch niet
aIleen ten aanzien van gedragingen in het verkeer, maar ook met betrekking tot het
voertuig zeJf. Aan voertuigen, door trekdieren voortbewogen, hoefden geen nadere
technische eisen te worden gesteld, maar bij de inrichting van de - gemotoriseerde -
voertuigen is de veiligheid van het verkeer rechtstreeks betrokken. Volgens de minister
diende er vervolgens een direkte samenhang te worden aangebracht met de benodigde
verkeersvoorschriften voor bestuurders van niet door mechanische kracht voortbewogen
voertuigen. De voorschriften voor deze groep weggebruikers dienden te worden
aangepast opdat van hen kon worden gevorderd met de aanwezigheid van motorvoer-
tuigen rekening te houden." Mijns inziens spreekt hieruit de voorloper van het veel
later geformuleerde vertrouwensbeginsel, namelijk de gedachte dat de wetgever ver-
plichtingen voor de ene categorie weggebruikers afstemde op de verkeersvoorschriften
voor andere weggebruikers, teneinde de verhoudingen tussen de verkeersdeelnemers
te optimaliseren.

Een andere reden om tot wetgeving te komen, was gelegen in de angst dat bij de
instandhouding van het decentrale vergunningenstelsel - met de daaraan verbonden
voorwaarden - op verschillende plaatsen de invoering van het gemotoriseerde verkeer
teveel zou worden tegengegaan. Deze angst was niet helemaal voorbarig. Zo behelsde
de gemeentelijke verordening uit Giessendam de volgende bepaling: "In de gemeente
mag niet sneller dan in een zeer gematigde draf worden gereden, en niet anders dan
stapvoets om den hoek van het huis, thans bewoond door Joost de Jong en van dat,
thans bewoond door Comelis van der Vlies Sr., zomede om den hoek van het huis,
thans bewoond door Dirk Brandwijk en van dat, thans bewoond door Jan Beuze-
kom"." Voorwaar niet een bepaling die bevorderlijk is voor een snelle ontwikkeling
van het verkeer. De reden om tot landelijke wetgeving over te willen gaan hing dus
samen met de beduchtheid voor negatieve gevolgen van de verstrekkende autonomie
van de decentrale overheden. Indien in bepaalde provincies geen vervoer met de auto
mogelijk was, betekende dat een rem op de economische toepassing van een steeds
belangrijker wordend, grensoverschrijdend vervoermiddel.

De parJementaire discussie werd voomamelijk gevoerd over het niveau waarop
verkeersvoorschriften mochten worden gegeven. Vee 1kamerleden maakten in de eerste
plaats bezwaar tegen het ontnemen van bevoegdheden aan de provincie en gemeente.
Het beeld van de centrale wetgever als nachtwaker was in het parlement nog volledig
aanwezig. Dit blijkt uit het feit dat de provincies en gemeenten de grote autonomie
op het gebied van de eigen huishouding wensten te behouden. Het beheer van de
wegen en het maken van voorschriften voor de gebruikers van die wegen viel onder
die autonomie. De centraliseringsgedachte van minister Lely druiste volledig tegen
deze gang van zaken in. Het tweede bezwaar in de parlementaire discussie was gericht

24 Bijl. Hand. TK 1898-1899, no. 148.3., MvT, p. 2.
25 In het parlementaire debat aangehaald door minister De Marez Oyens (Hand. TK 1904-1905, no. 10,

p. 162).
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tegen de doelstelling van het wetsontwerp. Volgens een groot aantal kamerleden zou
de verkeersveiligheid beter zijn gediend met plaatselijke regelingen, aangezien de
locale wetgever het meeste inzicht in de locale situatie zou bezitten. Het verkeer had
toen nog een grotendeels locaal karakter en velen waren ervan overtuigd dat het plaat-
selijk en provinciaal verkeer het verkeersbeeld zou blijven bepalen." Critici van dit
wetsontwerp stelden in navolging van de minister vast dat er een toename van het
autoverkeer viel te verwachten, maar in deze toename zagen zij geen verandering in
de onderscheidene verkeersstromen. De toename van het verkeer zou, zo dachten zij,
plaatsvinden op de Rijkswegen.

De minister hield onverkort vast aan zijn wetsvoorstel. Hij nam als voorbeeld de
technische eisen die gesteld dienden te worden aan auto's. Uit het stell en van deze
eisen zou dwingend voortvloeien dat aan aile voertuigen gelijke eisen moesten worden
gesteld. Die gelijkheidseis zou worden verstoord door met betrekking tot technische
eisen verschiIlen te laten bestaan in hogere en lagere regelingen." Voorts achtte hij
het niet mogelijk aan auto's afte lezen met welk doel deze aan het verkeer deelnamen.
Met andere woorden: bij een toename van het aantal auto's werd het steeds moeilijker
om aan die auto's een plaatselijk, provinciaal of niet-provinciaal karakter toe te
kennen.

De hiervoor weergegeven bezwaren waren in 1902 aanleiding tot het intrekken
van het ontwerp van minister Lely en het indienen van een nieuw wetsontwerp door
minister De Marez Oyens, waarbij, in afwachting van het ontwerpen van een algemene
verkeersregeling door de Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving," werd
gekozen voor een beperkte verkeersregeling, waarbij het zwaartepunt lag op een
centraal vergunningenstelsel voor motorrijtuigen op aile open bare wegen.

9 Het wetsonwerp: Bepalingen omtrent het berijden van wegen met motorrijtui-
gen. Een vergunningenstelsel"

Het wetsontwerp ging uit van drie voorwaarden, waaraan moest worden voldaan
voordat men met een motorvoertuig de weg mocht berijden:
1. De minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid diende een schriftelijke vergun-

ning te verstrekken voor het voertuig.
2. De bestuurder diende van diezelfde minister voor zichzelf een schriftelijke

vergunning te verkrijgen.
3. De bestuurder diende de bij Algemene Maatregel van Bestuur vast te stell en

voorschriften na te leven.

26 Bijl. Hand. TK 1898-1899, no. 148.4., voorlopig verslag, p. 5 en 6.
27 Bijl. Hand. TK 1900-1901, no. 18.1., p. 2.
28 Deze commissie was reeds ingesteld op 21 april 1892! Traagheid in he! wetgevingsproces is blijkbaar

van aile tijden.
29 Bijl. Hand. TK 1902-1903, no. 128.
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Het wetsontwerp behelsde aileen een regeling voormotorrijtuigen. Ondanks dringende
verzoeken uit de Tweede Karner was de minister van oordeel dat bepalingen betreffen-
de rijwielen niet pasten in het vergunningenstelsel. Het zou niet goed denkbaar zijn
om voor elk rijwiel een vergunning af te geven en bovendien was het rijwielverkeer
van plaatselijke aard. Een centrale rege\ing was derhalve niet noodzakelijk.'" Volgens
de MvA diende de centrale regeling te worden beperkt tot de zorg voor de vrijheid
en veiligheid van het verkeer. De decentrale bestuursorganen zouden te dien aanzien
slechts een beperkte aanvullende wetgevende bevoegdheid behouden." De ruime
bevoegdheid bleef daarentegen weI bestaan ten aanzien van de zorg voor de gesteld-
heid, de instandhouding en de bruikbaarheid van de wegen."

Met dit wetsontwerp werd derhalve wederom een vergunningenstelsel gemtrodu-
ceerd, maar nu van centrale aard. De geldboete die bij overtreding van de politiebe-
palingen kon worden opgelegd, werd door de minister te gering geacht om het
hoofddoel, de bescherming van de algemene veiligheid, te bereiken." Het vergun-
ningenstelsel zou daarentegen weI een doeltreffend middel zijn. Intrekking van de
vergunning zou het enige afdoende middel zijn om de nakoming van de vergun-
ningsvoorwaarden te verzekeren en roekeloosheid of onvoorzichtigheid bij het rijden
tegen te gaan.

De Tweede Karner had veel kritiek op deze voorstelling van zaken. Een eerste
belangrijk bezwaar was het gebrek aan controle op de procedure waarin een vergun-
ning kon worden ingetrokken. Teveel zou worden overgelaten aan "bet goedvinden,
om niet te zeggen de willekeur van het uitvoerend gezag"." Indien het al noodzake-
lijk zou zijn om aan de minister de schorsings- en intrekkingsbevoegdheid toe te
kennen dan diende toch op zijn minst, na toepassing van een administratieve procedure,
de belanghebbende de mogelijkbeid te hebben kennis te nemen van de tegen hem
ingebrachte bezwaren om zich daartegen te kunnen verdedigen. De beschikking diende
met redenen omkleed in de Staatscourant te worden geplaatst. In deze gedachtengang
paste de wens van sommige kamerleden om schorsing of intrekking van de vergunning
pas te laten plaatsvinden na een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis of
na recidive door de verdachte." Verder zou het intrekken van een vergunning als
administratieve sanctie voor sommige justitiabelen een gelijke uitwerking hebben als
een ontzetting uit het beroep, gelijk artikel 28 van het Wetboek van Strafrecht kent.
Een bijkomende straf van zo'n emstige aard kan aileen door de strafrechter worden
opgelegd, nadat de verdachte overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van
Strafvordering is gehoord en in de gelegenheid is gesteld zijn zaak te verdedigen. Op

30 Bijl. Hand. TK 1902-1903, no. 128.3., MvT, p. 3.
31 Anders dan Vellinga naar aanleiding van dit wetsontwerp van mening was (Gevaar en schuld op de

weg, Alphen aan den Rijn 1979, p. 19).
32 Bijl. Hand. TK 1902-1903, no. 128.3., MvT, p. 5. Zieeveneens W.1.M. WeersmaenNJ. Polak,De

wegenverkeerswet, GroningenJDjakarta 1950, p. 7.
33 Bijl. Hand. TK 1902-1903, no. 128.3, MvT., p. 4.
34 Bijl. Hand. TK 1902-1903, no. 128.4., voorlopig verslag, p. 9.
35 Bijl. Hand. TK 1902-1903, no. 128.4., voorlopig verslag, p. 15-18. De tweedeling in de te verstrekken

vergunning (voorwaarden 1 en 2) werd evenmin als positief ervaren.
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grond van het vergunningenstelsel zou het daarentegen mogeJijk worden dat een
vergunning zou worden geschorst of ingetrokken terzake van een feit dat aan het
openbaar ministerie niet strafwaardig voorkwam. Veel kamerleden zagen voldoende
beteugeling van de uitwassen van bepaald rijgedrag in de strafrechtelijke sanctie en
in de technische controle op de voertuigen. Voorts was er kritiek op de versplintering
van de verschillende stelsels. Want er mocht dan wei eenheid zijn voor wat betreft
de vergunningenstelsels, de provincies en gemeenten konden bij verordening toch nog
voorschriften geven die de eenheid weer verstoorden. Een groot aantal Kamerleden
achtte het tens lotte bedenkeJijk dat veel onderwerpen ter nadere regeling in een AM vB
werden overgelaten. Meer hoofdpunten dienden in de wet te worden vastgelegd. Met
name werd gewezen op de regeling van de maximumsnelheden. De Tweede Kamer
wilde over dit onderwerp volledige zeggenschap behouden, aangezien dit als de kern
van een verkeersregeling werd ervaren: snelheidsovertredingen werden als een van
de belangrijkste bedreigingen gezien van de verkeersorde." In het wetsvoorstel
werden geen criteria ontwikkeld op grond waarvan intrekking van de vergunning zou
kunnen plaatsvinden. Evenmin wordt duidelijk op welke wijze de bewindsman de
gevraagde bevoegdheid wenste uit te oefenen.

Het is enigszins wonderlijk en niet te achterhalen waarom de sfeer in de Tweede
Kamer over het ontwerp van De Marez Oyens zo anders was dan ten tijde van de
behandeling van het vorige wetsontwerp. Was er ten aanzien van het eerste ontwerp
een sterke atkeer van het beknotten van de autonomie van provincies en gemeenten,
ten aanzien van het tweede ontwerp een korte tijd later, is er een sterke voorkeur voor
een meer centrale regeling.

10 De Motor- en Rijwielwet 1905, de Wegenverkeerswet 1935 en 1994

De minister had acht maanden nodig om op het voorlopig verslag van het wetsontwerp
"bepalingen omtrent het berijden van wegen met motorrijtuigen" te antwoorden,
waarvan drie maanden voor een nader onderzoek en herziening van het wetsontwerp,
mede in verband met de snelle ontwikkeling van het verkeer met motorrijtuigen. Hij
diende ge/ijktijdig met de Memorie van Antwoord in 1903 een ontwerp van wet in
tot "Bevordering van de vrijheid en veiligheid der wegen in verband met het gebruik
van motorrijtuigen". In dit ontwerp werd gebroken met het vergunningenstelsel uit
het vorige wetsontwerp en werd het preventieve voorstel door een repressief stelsel
van controle vervangen. Het betrof een volledig nieuw ontwerp, dat uiteindelijk tot
wet zou worden verheven.

Het voorlopig verslag" behelsde opnieuw forse kritiek op de in het ontwerp
gemaakte uitzondering voor rijwielen. De considerans van de wet werd op grond van
deze sterke aandrang uit de Kamer uitgebreid tot rijwielen, omdat het rijwielverkeer
toch minder locaal van aard zou zijn dan tot dat moment was aangenomen en omdat

36 Bijl. Hand. TK 1902-1903, no. 128.4, voorlopig verslag, p. 1 e.v.
37 Bijl. Hand. TK 1903-1904, no. 14.5., voorlopig verslag, p. I, § 3.
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er maar weinig extra bepalingen met betrekking tot rijwielen nodig zouden zijn. De
wet zou daarom na haar totstandkoming worden aangehaald als de Motor- en
Rijwielwet."

Op 18 juli 1934 werd bij de Tweede Kamer het wetsontwerp "Regelen, in verband
met het gebruik van motorrijtuigen en rijwielen, nopens het verkeer op de wegen en
de rijwielpaden" aangeboden." Dit ontwerp diende de Motor- en Rijwielwet te
vervangen. Als reden voerde de minister aan dat het snelverkeer dusdanig was
toegenomen, dat het waarborgen van de veiligheid een wijziging van de verkeers-
wetgeving vereiste. Met behulp van de Motor- en Rijwielwet zou dat niet langer moge-
lijk zijn. In de eerste plaats zou de MRW te vee I regelen, waardoor aanpassing aan
de voortdurend wisselende verkeerseisen niet zou kunnen worden verkregen. In de
tweede plaats zou de toenmalige wetgeving onvoldoende mogelijkheden bieden om
verkeersgevaarlijk gedrag te bestrijden. Ais voorbeeld wees de bewindsman op de
behoefte aan een andere reglementering van het rijbewijs om een strengere bestraffmg
mogelijk te maken. In de Memorie van Toelichting werd dit verduidelijkt aan de hand
van de afgifte van een rijbewijs. Art. 15 MRW eiste een geneeskundige verklaring
voordat een rijbewijs mocht worden afgegeven. Er waren echter geen eisen waaraan
een toekomstige bestuurder moest voldoen. De MRW bood evenmin mogelijkheden
om nadere eisen te stellen. De enige toetsing bestond uit een door de potentiele be-
stuurder af te leggen proefrit. De Wegenverkeerswet diende hierin verandering aan
te brengen, zodat sneller en efficienter zou kunnen worden ingegrepen ten aanzien
van de rijbevoegdheid. Art. 16 WVW trachtte deze doelstelling te verwezenlijken.
De reglementering van het rijbewijs werd opgedragen aan de Minister van Waterstaat,
Handel en Nijverheid, zodat deze adequater zou kunnen inspelen op gewijzigde
omstandigheden dan het geval zou zijn bij opname van de eisen in de formele wet.
Deze bevoegdheid werd door het parlement niet beperkt of aan nadere eisen gebonden.
Overigens merk ik op dat de Wegenverkeerswet in tegenstelling tot de Motor- en
Rijwielwet uiteindelijk een algemene verkeerswet is geworden.

De voorgestelde wetgeving werd door het parlement instemmend ontvangen. Dit
blijkt onder meer uit het feit dat het wetsontwerp in de Tweede Kamer in korte tijd,
namelijk in 1935, zonder hoofdelijke stemming werd aangenomen. Hetzelfde gold een
aantal maanden later voor de Eerste Karner." Dat de inwerkingtreding pas 16 jaar
later zou plaatsvinden, had voomamelijk te maken met de voorbereiding van de ver-

38 Wet van 10 februari 1905, Stb. 1905,69. De twee wetsontwerpen die uiteindelijk hebben geleid tot
inwerkingtreding van de Motor- en Rijwielwet droegen als opschrift "Bevordering van de vrijheid
en veiligheid der wegen in verband met het gebruik van motorrijtuigen" (Bijl. Hand. TK 1903-1904,
no. 14) en "Regeling van het verkeer in verband met het gebruik van motorrijtuigen en rijwielen" (Bijl.
Hand. TK 1904-1905, no. 10). Zie uitgebreid over deze wet en de totstandkoming daarvan D.
Kooiman, De Motor- en Rijwielwet, Alphen aan den Rijn 1926; EJ.N.M. Bogaerts, Wegenverkeers-
recht, Alphen aan den Rijn 1955.

39 Bijl. Hand. TK 1933-1934, no. 484.1-484.4.
40 Wet van I3 september 1935, Stb. 1935, 554, Houdende regelen nopens het verkeer op de weg, aan

te halen als Wegenverkeerswet.
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keersreglementen en de ooriog 1940-1945. De Motor- en Rijwielwet werd in 1941
voor een groot deel door de Duitse Wegenverkeersregeling buiten werking gesteld
en in 1951 formeel vervangen door de Wegenverkeerswet.

Inmaart 1991 werd bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend voor een nieuwe
Wegenverkeerswet. Gezien het feit dat reeds in de jaren zestig een opvolger van de
WVW 1935 in het vooruitzicht werd gesteId, een wat Iaat ingeloste belofte. Mocht
de WVW 1935 een aigemene wet worden genoemd, de WVW 1992 is dat met meer
recht. Vele wegenverkeersrechtelijke voorschriften hadden in andere wetten onderdak
gevonden. Zo kan worden gedacht aan de Wet geIuidhinder (Stb. 1979,99) en de Wet
inzake de luchtverontreiniging (Stb. 1981, 411). Deze versnippering was voor de
commissie Geelhoed een van de redenen om te adviseren dat de verschillende
onderwerpen zouden worden gebundeld in de WVW. De regering onderschreef dit
advies en was eveneens van oordeel dat deze verbrokkeling geen gunstig effect had
op de kenbaarheid van de regels voor de weggebruiker, de handhaving van de
regelgeving en tensiotte aanzienlijke coordinatieproblemen meebracht tussen de
verschillende ministeries." De WVW 1992 heeft ais doeistelling orde in de regeIge-
ving te scheppen. Aldus zou tegemoet zijn gekomen aan het advies van de Commissie
Wetgevingsvraagstukken." De uitkomst van deze herziening is een omvangrijke
kaderwet waaronder talrijke AMvB's ressorteren die de verschillende onderwerpen
regelen. De wegenverkeersrechtelijke voorschriften zijn gestroomlijnd en opge-
schoond."

De aanloop tot de MR W overziende meen ik dat kan worden geconcIudeerd dar de
regering een consistente poging heeft ondemomen om de bevoegdheden (tot regeling
van het verkeer) te centraliseren. Deze tendens intregraal bespreken voor wat betreft
de MRW 1905, WVW 1935 en WVW 1994 zou te ver voeren. Daarom wordt de
hierboven aangestipte centralisering in de volgende paragrafen op twee deeithema's
nader uitgewerkt. Eerst komt de voortdurende uitbreiding van de reikwijdte van de
aigemene gevaarsbepaling aan de orde. De regulering van het verkeer blijkt in de loop
van de tijd steeds meer te zijn verschoven van de gedragsregeis in het RVV naar de
algemene gevaarsbepaling van de WVW. Tensiotte komt de plaats van de verkeers-
regels aan de orde. Dienen verkeersvoorschriften een plaats te krijgen in een formele
wet of in een AMvB? De argumenten die aan deze keuze ten grondslag Iiggen maken
de hierboven aangestipte centralisering zichtbaar. Zowel de argumenten voor de
verdergaande centralisering van bevoegdheden als de uitbreiding van de reikwijdte
van de aigemene gevaarsbepaling zullen in het vijfde hoofdstuk op hun waarde worden
onderzocht.

41 BijJ. Hand. TK 1985-1986, no. 16092, no. 5, p. 2-3.
42 BijJ. Hand. TK 1990-1991, no. 22030 (Vervanging van de Wegenverkeerswet), no. 3, p. 8-10.
43 Zie voor een bespreking van de overige veranderingen J.B.H.M. Simmelink, Nieuwe orde in de

wegenverkeerswetgeving, VR 1993, p. 1 e.v. en p. 33 e.v.
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11-14 De algemene gevaarsbepaling van de MRW en de WVW

11 Inleiding

Art. 15 resp. 22 sub a Motor- en Rijwielwet
Het is den bestuurder van een motorrijtuig of een rijwiel verboden daarmede over een
weg (of een rijwielpad") te rijden op zoodanige wijze of met zoodanige snelheid,
dat de vrijheid of de veiligheid van het verkeer (op dien weg") wordt belemrnerd
of in gevaar gebracht.

Art. 25 Wegenverkeerswet 1935
Het is verboden zich op een weg zodanig te gedragen, dat de vrijheid van het verkeer
zonder noodzaak wordt belemmerd of de veiligheid op de weg in gevaar wordt
gebracht of redelijkerwijze is aan te nemen, dat de veiligheid op de weg in gevaar
kan worden gebracht.

Art. 5 Wegenverkeerswet 1994
Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt
veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd
of kan worden gehinderd.

Een onderzoek naar verkeersregels is onvolledig indien geen aandacht wordt besteed
aan de algemene gevaarsbepaling van de Motor- en Rijwielwet en Wegenverkeerswet.
In het vervolg van dit onderzoek wordt de verhouding van de reglementsvoorschriften
tot de algemene gevaarsbepaling in de Wegenverkeerswet besproken, met name de
legitirniteit van deze bepaling in het licht van de reglementsvoorschriften. In dit
onderdeel staat de ontwikkeling van de algemene bepaling centraal. Overeenkomstig
de aard van dit onderzoek zal geen louter positiefrechtelijke beschouwing aan de
onderhavige bepaling worden gewijd. Daarvoor bestaan andere publikaties." Ik zal
voomamelijk aandacht besteden aan de uitbreiding die deze bepaling in de loop van
deze eeuw heeft ondergaan. Deze beperkte doelstelling komt overeen met de strekking
van dit onderzoek: het mechanisme van het stelsel van gedragsregels in het wegverkeer
zichtbaar maken en waarderen. Dit hoofdstuk vormt daarom een voorloper op de
volgende hoofdstukken. Wordt daar onder meer ingegaan op de vraag naar de onder-
vanging van de algemene bepaling, hieronder wordt de (parlementaire) geschiedenis
van de algemene bepaling beschreven waar het de uitbreiding van de opeenvolgende
algemene bepalingen betreft.

44 Toegevoegd bij wetswijziging in 1924.
45 Vervallen bij wetswijziging in 1924.
46 Vgl. W.J.M. WeersmaenN.J. Polak, De wegenverkeerswet, Groningen/Djakarta 1950; W.H. Vellinga,

Gevaar en schuld op de weg, Alphen aan den Rijn 1979, p. 13-95.
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12 De algemene gevaarsbepaling van de Motor- en Rijwielwet

Tijdens de parlementaire behandeling van de Motor- en Rijwielwetgeving was een
aantal kamerleden van oordeel dat ten aanzien van de snelheden van motorrijtuigen
een artikel moest worden gecreeerd, waarin zou worden verboden met een zodanige
snelheid te rijden dat het verkeer in gevaar zou worden gebracht. Daarom werd de
volgende wens uitgesproken: "dat ten aanzien van de snelheidsbepaling een denkbeeld
moet worden in toepassing gebracht, volgens hetwelk het verboden is, motorrijtuigen
met eene snelheid te doen rijden, welke het verkeer in gevaar zou brengen. Dit heeft
het groote voordeel dat met aIle omstandigheden kan worden rekening gehouden en
aan den bestuurder van een motorrijtuig gelegenheid wordt gegeven om zijn voertuig,
welks waarden en wezen in het ontwikkelen van groote snelheden bestaat, aan zijn
bestemming te doen beantwoorden, telkens wanneer dit kan geschieden zonder de
veiligheid van het verkeer in gevaar te brengen"." Aldus zou in de verkeerssituatie
van dat moment met aIle omstandigheden rekening kunnen worden gehouden." Aan
bestuurder en rechter zou het dan worden overgelaten te bepalen welke snelheid in
elk specifiek geval zou kunnen en mogen worden ontwikkeld.

Deze ideeen waren niet helemaal nieuw. Indien in het verleden een vergunning
werd verleend door de minister om met een motorvoertuig op rijkswegen te rijden,
was in de aan de vergunning verbonden voorwaarden bepaald dat de snelheid in
sommige gevallen niet hoger mocht zijn dan 8 km per uur. Verder werd bepaald dat,
afhankelijk van de omstandigheden, de snelheid moest worden verminderd, telkens
als de veiligheid van het verkeer dat vereiste. In de Tweede Kamer gingen stemmen
op om hierop voort te bouwen, waarbij de veiligheid op de weg de enige eis zou
worden ter bepaling van de snelheid. Andere kamerleden wensten de snelheidslimite-
ring niet geheel vrij te laten. Zij wensten de maximumsnelheid op 30 Ii 40 km per
uur te stellen, met vermelding dat, afhankelijk van de omstandigheden, de snelheid
zou moeten worden verminderd telkens als de veiligheid van het verkeer zulks
vorderde.

Deze relatie tussen de snelheid van auto's en mogelijke gevaarssituaties dient
begrepen te worden tegen de achtergrond van een tijd waarin nog zeer verschillende
plaatselijke verordeningen golden en waarin de maximumsnelheid soms werd bepaald
op 8 Ii 10 km per uur. Dat ooit een snelheid van 40 km per uur gewoon zou zijn, leek
ondenkbaar. De snelheden die de auto technisch kon bereiken vormde de grootste bron
van onrust. Dit knelde temeer nu de snelheid niet nader zou worden gelimiteerd,
terwijl dit voor critici de kern diende te vormen van het gehele wetsvoorstel.

De auto werd derhalve als een bron van potentieel gevaar gezien. Daarom diende ge-
vaarlijk rijden strafbaar te worden gesteld in een algemene gevaarsbepaling. Deze
bepaling diende te worden gerelateerd aan een snelheidsmaximum. Men achtte het
wenselijk dat de auto, voordat men daarmee de weg opging, aan een technische

47 Bijl. Hand. TK 1902-1903, no. 128.4., voorlopig verslag, p. II.
48 Bijl. Hand. TK 1902-1903, no. 128.4., p. II.
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controle zou worden onderworpen. Tevens diende de rijvaardigheid van de bestuurder
te worden getoetst. Door in deze nadere eisen te stellen, meende men dat gevaarssitu-
aties zoveel mogelijk zouden kunnen worden voorkomen. In de Memorie van
Antwoord honoreerde minister De Marez Oyens een aantal wensen en stelde hij de
volgende wettekst voor:
"Het is den bestuurder van een motorrijtuig verboden daarmede over een weg te rijden
op zoodanige wijze, dat de vrijheid of de veiligheid van dien weg wordt belemmerd
of in gevaar gebracht en onder aIle omstandigheden, met eene grootere snelheid dan
van veertig kilometer per uur."
Bij het wetsontwerp was als bijlage een aantal verkeerswetten uit andere landen
gevoegd. Twee artikelen daaruit werden door de minister geciteerd." Het eerste
artikel stamde uit de Engelse Motor Car Act uit 1903. Uit deze wet luidde section
1, subsection 1:
"If any person drives a motor car on a public highway recklessly or negligently, or
at a speed or in a manner which is dangerous to the public, having regard to all
circumstances of the case, including the nature, condition, and use of the highway,
and to the amount of traffic which actually is at the time, or which might reasonably
be expected to be, on the highway, that person shall be guilty of an offence under
this act".
Het tweede artikel stamde uit het Belgische Algemeen Reglement op de politie van
het vervoer en van het verkeer uit 1899, te weten art. 15, eerste lid:
"Het is verboden voertuigen en dieren met eene snelheid te doen rijden welke het
verkeer in gevaar zou brengen".
De toelichting van de minister luidde als voigt: "boven de noodeloos uitvoerige
formulering van section 1, subsection 1 der Engelsche wet van 1903, is de voorkeur
gegeven aan een eenvoudiger uitdrukking in den geest van art. 15, eerste lid, van het
8elgische politiereglement." In verb and met het onderwerp der wet moet het verbod
zich richten tegen belemmering van de vrijheid en in gevaar brengen van de veiligheid
der wegen. Behalve door onbehoorlijke snelheid, kunnen die belemmering en dat
gevaar op nog andere wijze worden te weeg gebracht. Zoo zou bijv. het haaks
oversteken van een drukke straat ook bij den langzaamsten gang gevaar veroorzaken.
Het is dus beter om algemeen te stell en: "op zoodanige wijze, dat enz". Aldus
geformuleerd, zal de bepaling zooveel mogelijk rekening doen houden met aIle
omstandigheden, en zal zij het voIledigst de nuttige werking kunnen erlangen, die
daarvan is verwacht"."
Tegen dit artikel werden twee bezwaren ingebracht.

49 In rechtspraak en literatuur is vaak verwezen naar met name de Engelse bepaling. Daarom is het zinnig
de tekst van beide artikelen hier op te nemen.

50 Later is wei gesteld dat bij het ontwerpen van de a1gemene bepaling vooral is gekeken naar de Engelse
Motor Car Act 1903. Zie onder meer HR \3 mei 1907, opgenomen in W 8548, en HR 23 juni 1930,
NJ 1930, p. 1662. Uit de Memorie van Toe1ichting b1ijkt dat is gekeken naar de Enge1se wetgeving,
maar dat de Belgische bepaling doors1aggevend is geweest bij de redactie van de onderhavige bepaling.
In gelijke zin J. Remrnelink, Jets over strafrechtsvergelijking, DD 1993, p. 430.

SI Bijl. Hand. TK 1903-1904, no. 14.1., p. 6.

24



Opkomst en groei van het stelsel van gedragsregels

1. Het snelheidsmaximum was te hoog. De Franse en de Belgische snelheidslimiet
bedroeg 30 km en de Engelse 20 mijl per uur (ongeveer 32 km per uur). Men riep
in herinnering dat de locaalspoortreinen niet sneller mochten rijden dan SO km
per uur.

2. Indien de sneJheidsbepaling van 40 km zou worden aanvaard, werd het wenselijk
geacht dat er twee snelheidsmaxima zouden worden gecreeerd, te weten een voor
de bebouwde kom en een voor de wegen buiten de bebouwde kom.

Twijfel rees eveneens over de kwestie welke gedragingen nu precies onder de
reikwijdte van dit artikel konden worden gebracht. Indien haaks oversteken op grond
van deze bepaling strafbaar was, zou eveneens het rijden met een technisch ondeugde-
lijke auto onder de reikwijdte van dit artikel kunnen worden gebracht. Het algemene
verbod om gevaarssituaties te scheppen, bestrijkt immers eveneens het rijden met een
technisch ondeugdelijke auto. In de Memorie van Antwoord merkte de minister
hierover op: "Daar het artikel ten opzichte van de oorzaken der onvrijheid ofveiligheid
niets uitzondert, zaI ondeugdelijkheid of onklaarheid van het motorrijtuig er in
begrepen zijn. Hierbij voor den eigenaar of houder eenige andere aansprakelijkheid
te scheppen dan naar algemeene regelen van strafrecht, komt niet noodig voor. Het
gestelde geval, technische onvolkomenheid als oorzaak van verkeersonveiligheid, kan
toch niet anders dan verre van waarschijnlijk geacht worden met het oog op hetgeen
de ervaring leert. lets anders is het, den eigenaar of houder verantwoordelijk te stellen
voor naleving van de technische eischen, die krachtens art. 2, tweede lid, sub 1, zullen
worden gesteld. Dit punt komt bij vaststelling van den algemeenen maatregel van
bestuur in overweging"."

In de uiteindelijke versie van het wetsvoorstel werd de snelheidsgrens van veertig
kilometer gehandhaafd, omdat, zoals de minister stelde, het niet ging om de snelheid
op zichzelf, maar om de snelheid in verband met de omstandigheden waaronder zou
worden gereden." Het ging om de stratbaarheid van hem die anders reed dan de
vrijheid of veiligheid van het verkeer gedoogde, ook al bedroeg de snelheid slechts
drie km per uur. Aan de suggestie om in art. IS, zoals sommige kamerleden voorston-
den, een onderscheid te maken tussen wegen binnen en buiten de bebouwde kom
wenste de minister geen gevolg te geven, omdat het karakter van deze bepaling
zodanig was dat daar een verplichting uit voorvloeide om ook binnen de bebouwde
kom de snelheid te matigen naar gelang de omstandigheden dat zouden eisen.

Toch zou de voorgestelde wettekst niet ongeschonden de beraadslagingen overle-
yen. Het kamerlid Drucker stelde het volgende amendement voor: "dat de woorden
vervallen: en onder aIle omstandigheden, met eene grootere snelheid dan van veertig
kilometer per uur". De reden voor het indienen van dit amen dement was tweeerlei.
In de eerste plaats richtte de voorgestelde wettekst zich op gevaarlijk rijgedrag. Maar,
zo werd door Drucker aangevoerd, er zijn omstandigheden denkbaar dat zestig
kilometer per uur niet als gevaarlijk rijden kan worden aangemerkt. Elk noemen van
een cijfer in de wet zou een strijd opleveren met het algemene beginsel dat in het

52 Bijl. Hand. TK 1904-1905, no. 10.1., p. II-J2.
53 Bijl. Hand. TK 1904-1905, no. 10.1., p. 9-10.
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eerste dee I van bet artikel was gefonnuleerd. Bovendien zou de redactie van het artikel
met zich meebrengen dat de weggebruiker de twee gedeelten niet als een eenheid zou
ervaren en de indruk zou krijgen dat het getal van 40 de nonnale snelheid op de weg
voorstelde. Op een gevaarlijke wijze rijden omvat eveneens het rijden met hoge
snelheden. Het zou dan aan de rechter moeten worden overgelaten te beoordelen of
in de gegeven omstandigheden voldoende was gelet op de veiligheid van bet ver-
keer."

Veel kamerleden bleven bezwaren koesteren tegen het voorgestelde amendement
en verzochten om een snelbeidslimiet in de wet op te nemen. Het zou voor Justitie
eenvoudiger zijn om te letten op de overtreding van een maximumsnelbeid dan op
de mate van gevaar die zou zijn veroorzaakt: "Men wil ongelukken voorkomen, men
moet dus het gevaar kunnen bewijzen, ook waar geen ongeluk is gebeurd, waar het
gevaar dus geen onmiddellijk gevolg heeft gehad. Daardoor is men tot het denkbeeld
gekomen een maximum snelheid voor te schrijven"." Minister De Marez Oyens
merkte naar aanleiding van dit amendement op dat het kamerlid Drucker de aard van
de voorgestelde algemene bepaling juist bad verstaan. Deze bepaling kon als een
generale snelheidsregeling worden aangemerkt. Desondanks hield hij vast aan het
voorgestelde snelheidsmaximum van 40 km per uur, omdat het in geen opzicbt
denkbaar zou zijn dat de bestuurder bij een hogere snelheid het voertuig nog in de
hand zou kunnen houden." Een belangrijke steun voor het voorstel van Drucker werd
gevonnd door de ornmezwaai van de cornmissie van rapporteurs. Die was na lang
beraad tot de bevinding gekomen dat bet vastleggen van een snelbeidslimiet strijdig
was met de eigen verantwoordelijkbeid van de weggebruiker. Na een lange discussie
werd het amen dement zo gewijzigd dat achter bet woord "wijze" werd ingevoegd "met
zodanige snelheid". Met 32 tegen 30 stemmen werd tenslotte dit amendement
aangenomen en kreeg het artikel zijn definitieve vorm.

Artikel 15 MRW was, gezien de considerans van de wet, niet van toepassing op
gedragingen van bestuurders van andere rij- of voertuigen of geleiders van rijdieren.
Gevaarzettende handelingen op de weg van ruiters, koetsiers, zogeheten karrevoerders
en voetgangers konden niet onder de reikwijdte van dit artikel worden gebracht. Bij
de behandeling van de voorgestelde wetswijziging in 1924 wensten sornmige kamerle-
den dat art. 15 MR W eveneens van toepassing zou worden op de genoemde catego-
rieen verkeersdeelnemers. Zij betoogden dat ook ruiters, koetsiers en karrevoerders
de veiligbeid van het verkeer in gevaar konden brengen." In de Memorie van
Antwoord werd dit door de minister onderscbreven. Maar hij meende dat een regeling
op dit punt niet zodanig verband hield met het motor- en rijwielverkeer, dat met het
oog daarop een wetswijziging zou zijn gerechtvaardigd. De decentrale besturen dienden

54 Hand. TK 1904-1905, no. 10., p. 156 ev.
55 Hand. TK 1904-1905, p. 159.
56 Hand. TK 1904-1905, p. 161-162.
57 Bijl. Hand. TK 1922-1923, no. 97.4., p. 29.
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daarin - indien nodig - te voorzien." Artikel 15 MRW werd bij deze wetswijziging
vemummerd tot art. 22 sub a MRW.

13 De algemene gevaarsbepaling van de Wegenverkeerswet 1935

in overeenstemming met de in het parlement uitgesproken wens om strenger op te
treden tegen verkeersgevaarlijk gedrag, werd in het wetsontwerp WVW 1935 een
nieuwe algemene bepaling voorgesteld. Deze bepaling zou zich niet aIleen richten op
het gedrag van gemotoriseerd en fietsend verkeer, maar ook op het gedrag van
bestuurders van andere rij- of voertuigen. Het voorstel luidde aldus:
"Het is den bestuurder van een motorrijtuig, een rijwiel of een ander rij- of voertuig
verboden daarmede te rijden over een weg of een rijwielpad op zoodanige wijze of
met zoodanige snelheid, dat de vrijheid van het verkeer wordt belemmerd of de
veiligheid op den weg in gevaar wordt gebracht of redelijkerwijze is aan te nemen,
dat de veiligheid op den weg of het rijwielpad in gevaar kan worden gebracht."
Vergeleken met art. 22 sub a MR W is de belangrijkste verandering de uitbreiding van
de reikwijdte tot aIle bestuurders en de toevoeging dat het rijgedrag verboden is
waarbij het verkeer in gevaar kan worden gebracht. De eerste toevoeging werd
eenvoudig verklaard door te wijzen op de toenemende intensiteit van het verkeer,
waardoor de kans zou toenemen dat ook andere bestuurders gevaar veroorzaken."
Voor de tweede toevoeging werd de volgende verklaring gegeven: "De toevoeging
aan het slot van het artikel is aangebracht om duidelijker te doen uitkomen dat niet
aIleen strafbaar is het belemmeren van de vrijheid of het in gevaar brengen van de
veiligheid van het verkeer, dat juist ten tijde en ter plaatse aanwezig is, maar ook
zoodanig rij den, hetwelk, aIle omstandigheden in aanmerking genom en, door de wijze,
waarop of de snelheid, waarmede het geschiedt, het verkeer op den weg onveilig kan
maken. Gedacht wordt bijv. aan de gevallen, dat men redelijkerwijze er op bedacht
moet zijn ergens verkeer aan te treffen (zooals op hoeken van wegen) al bevinden
zich precies op het oogenblik dat, en juist ter plaatse, waar het rijden plaats vindt,
zonder dat men zich daaromtrent vooraf zekerheid kan verschaffen, geen andere
voertuigen of personen".

Bij de algemene beschouwingen werd vrij instemmend op het wetsvoorstel
gereageerd. Zonder uitzondering was men de mening toegedaan dat de verkeers-
onveiligheid was vergroot en dat daartegen door strengere bepalingen en handhaving
daarvan een dam diende te worden opgeworpen. Men yond de voorgestelde bepaling
echter niet ver genoeg gaan. De wens werd uitgesproken dat in art. 25 eveneens het
rijden met slecht aangebrachte belading zou worden verboden. Daamaast diende in
dit artikel niet aIleen gevaarlijk rijden maar ook gevaarlijk stilstaan te worden tegen-
gegaan." Voorts werd het onwenselijk gevonden dat de voorgestelde wettekst niet

58 Bijl. Hand. TK 1923-1924, no. 52.\', MvA, p. 7.
59 Bijl. Hand. TK 1933-1934, no. 484.3, MvT, p. 12.
60 Bijl. Hand. TK 1933-1934, no. 80.1, p. 23.
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het gedrag van voetgangers omvatte, aangezien deze grote groep verkeersdeelnemers
immers ook een bijdrage leverde aan de groei van de verkeersonveiligheid."

De enige kanttekening die werd gehonoreerd, betrof de slecht aangebrachte
belading. De bewindsman zegde voorts toe dat de kritiek in de toekomst zou worden
meegenomen en dat met name het punt van het gevaarlijke stilstaan in het reglement
zou worden geregeld. Na aanvaarding luidde de bepaling als voigt:
"Het is den bestuurder van een motorrijtuig, een rijwiel of een ander rij- of voertuig
verboden daarrnede te rijden over een weg op zoodanige wijze, met zoodanige snelheid
of zoodanig beladen, dat de vrijheid van het verkeer wordt belemmerd of de veiligheid
op den weg in gevaar wordt gebracht, of redelijkerwijze is aan te nemen dat de vei-
ligheid op den weg in gevaar kan worden gebracht."

In 1948 werd de invoering van de WVW 1935 weer opgepakt. Dertien jaar na de
totstandkoming werd de wet op vrijwel aile onderdelen nog adequaat bevonden. Een
van de uitzonderingen was art. 25 WVW 1935. De commissie van rapporteurs huldigde
het volgende standpunt:
"Als zodanig beschouwt de Commissie in de eerste plaats het beginsel, dat niet aileen
de bestuurders van motorrijtuigen, rijwielen en andere rij- en voertuigen aan de
verkeersregeling onderworpen zijn, maar aile weggebruikers, ook de voetgangers. Er
is geen twijfel aan, dat niet zelden voetgangers de oorzaak zijn van emstige ongeluk-
ken. Zij steken onverwacht de weg over, blijven soms midden op de weg staan, als
het kinderen zijn, spelen zij op de rijweg, kortom er is een reeks van fouten, waardoor
zij voor andere weggebruikers gevaar kunnen doen ontstaan. Dit beginsel, neergelegd
in de Wegenverkeersregeling, behoort naar het oordeel der Commissie te worden
overgebracht naar art. 25 van de Wegenverkeerswet"."
De minister van Verkeer en Waterstaat, Spitzen, onderschreef in de Memorie van
Antwoord het commissiestandpunt als voigt: "Het valt niet te ontkennen, dat in het
steeds drukker wordend verkeer de gevaarsbron niet meer in hoofdzaak ligt bij degene,
die op de weg verschijnt met een verkeersmiddel, dat aileen reeds door zijn kracht
en snelheid gevaren kan opleveren. Er is ook een gevaar gelegen in het zich op de
weg te vertrouwd gevoelen van hen, die niet over die kracht en snelheid kunnen
beschikken, met name de voetgangers. Hoezeer dezen, ook al noemt artikel 25 hen
niet, toch in de algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de weg gedragsre-
gels voorgeschreven kunnen worden, komt het de ondergetekende niet onjuist voor,
hen in de gemeenschap, die algemene verantwoordelijkheid draagt voor het verkeer,
met zoveel woorden op te nemen. Een gewijzigde redactie wordt dan ook voorge-
steld"." Het vervolgens ingediende Gewijzigd Ontwerp van Wet werd in beide
Kamers van het parlement zonder discussie of hoofdelijke stemming aanvaard (Stb.
1948, 562). Artikel 25 WVW kreeg na deze wijziging de redactie, zoals die aan het
begin van paragraaf 11 is weergegeven.

61 Hand. EK 1934-1935, p. 784.
62 Bijl. Hand, TK 1948-1949, no, 800.4, p. 3.
63 Bijl. Hand. TK 1948-1949, no. 800.5, MvA, p. 5,
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Deze tot op heden ongewijzigde bepaling is in een aantal opzichten verschillend van
de eerder besproken (voorgestelde) bepalingen uit 1905 en 1934. In de eerste plaats
bezit art. 25 WVW 1935 een ruimere strekking. Zij richt zich tot aile weggebmikers,
waaronder de voetgangers. In de tweede plaats wordt niet alleen meer de wijze van
rijden of de snelheid bestreken, maar aile verkeersgedragingen op de weg. Hieronder
worden zowel bijvoorbeeld het gedrag van stilstaande bestuurders als de wijze van
belading begrepen, maar eveneens het gedrag van passagiers. Inde derde plaats wordt
in art. 25 WVW 1935 gesproken over het zonder noodzaak belemmeren van de vrij-
heid van het verkeer. Dit wijst naar mijn mening op de erkenning van het feit dat
hinder eigen is aan elke verkeersdeelname. Om te voorkomen dat de noodzakelijke
hinder tot verwarring leidt in de begripsvorming, is door de wetgever gekozen voor
de toevoeging "zonder noodzaak"."

14 De algemene gevaarsbepaling van de Wegenverkeerswet 1994: uitbreiding
tot in het kwadraat"

In de jaren tachtig waren de bevindingen van de cornmissies Geelhoed en Roethof
voor de Minister van Verkeer en Waterstaat aanleiding om op 17 juni 1985 over te
gaan tot het instellen van een departementale werkgroep "Projectgroep nieuw RVV"
onder leiding van F. Salomon." Deze commissie heeft tot 1990 de herziening van
het RVV 1966 ter hand genomen en geprobeerd het nieuwe reglement te schoeien op
de aanbevelingen van de genoemde commissies. De veranderingen in het RVV die
door de projectgroep werden voorgesteld - en inmiddels zijn ingevoerd - hebben
directe consequenties voor de reikwijdte van het nieuwe gevaarsartikel. Daarom is
een aanduiding van die veranderingen van belang.

I. Een belangrijk uitgangspunt voor het nieuwe reglement was dat het regel- en
tekenbestand te fors was uitgedijd. Dit zou onder meer hebben geleid tot een groter
aantal verkeersovertredingen dan het geval zou zijn geweest met een kleiner aantal
strafbaarstellingen. De weggebmiker zou zich namelijk door een te groot patemalisme
van de wetgever ontslagen weten van zijn inschattingsmogelijkheden c.q. verantwoor-
delijkheden. Deze conclusie was aanleiding aIleen 'basisregels' in het reglement op
te nemen, waardoor de verkeersdeelname meer verantwoord zou kunnen worden
ingevuld. Een logisch gevolg van deze gedachte is dat niet in aIle gevallen behoeft
te worden gewerkt met geboden en verboden, tenzij door een gedraging gevaar of

64 Zie hierover uitgebreider W.J.M. Weersma en N.J. Polak, De Wegenverkeerswet, Groningen/Djakarta
1951, p. 106; W.H. Vellinga, Gevaar en schuld op de weg, Alphen aan den Rijn 1979, p. 32-35; J.
Remmelink, Hoofdwegen door het verkeersrecht, Zwolle 1992, p. 37-38.

65 Ontleend aan J.B.H.M. Simrnelink, Het RVV 1990, niet iedere verandering is oak een verbetering,
in: Het RVV 1990 en he! BABW (red. C.J.G. Bleichrodt en J.P. Scheffer), Lochem 1991, p. 44, noot
1.

66 De herziening van he! RVV was reeds aangekondigd in hetbeleidsplan "Samenleving en Criminaliteit"
(Bijl. Hand. TK 1984-1985, no. 18995, no. 2, p. 75).
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hinder wordt veroorzaakt. In dat geval is men strafbaar op grond van de algemene
gevaarsbepaling. In deze analyse van het verkeersbeeld vervult art. 5 WVW 1994 een
cruciale rol als grondnorm." In het veri eden was het niet ongebruikelijk dat het
ondervangen van een niet-uitputtende verkeersregeling door de aigemene bepaiing werd
aangemerkt als onmacht van de wetgever. Anno 1990 is de wetgever daarentegen van
oordeel dat bet streven naar zo precies mogelijke regelgeving tot ongewenste regelver-
dichting leidt: "Te ver afdalen in verfijningen door voor iedere situatie een regel te
willen voorschrijven is een onderschatting van de complexiteit van bet hedendaagse
verkeer en een miskenning van de creativiteit en verantwoordelijkheid die iedere
weggebruiker moet bezitten en als regel ook bezit. Die creativiteit en verantwoorde-
lijkheid vormen tegeJijkertijd de andere kant van de medaille. Het bandelen naar eigen
inzicbt en verantwoordelijkheid draagt ertoe bij, zo is de laatste jaren wei gebleken,
dat daar waar de regelgeving te ver is doorgescboten, zij massaal wordt genegeerd.
De geloofwaardigheid van de voorschriften, ook die welke voor de verkeersveiligheid
van het grootste belang zijn, neemt daardoor sterk af'.68 Op dezelfde plaats wordt
opgemerkt dat de algemene bepaJing daarom niet voortkomt uit legislatieve onmacbt,
maar een noodzakelijk middel vormt als aanvulling op de basisregels uit bet RVV:
"Daar waar de eigen verantwoordelijkheid van de weggebruiker te kort schiet, zal de
algemene bepaling als vangnet voor ongewenst gedrag uitkomst moeten bieden. Dit
in aanvulling op de concrete normen, de basisregels voor het gedrag van de verkeers-
deelnemer, zoals die in met name het RVV 1990 zijn vervat". Kortom, de algemene
bepaling wordt niet langer gezien als een noodzakeJijk kwaad, maar als een welkome
regulator van de concrete normen uit het RVV.

2. Onder meer ten behoeve van de concretisering van het bovenstaande standpunt heeft
de regelgever de verhouding geschetst tussen wat voorgeschreven moet worden in
concrete normen en wat aan het inzicht van de verkeersdeelnemers moet worden
overgelaten maar onder de regulerende paraplu van de algemene bepaling.

De algemene bepaling geldt volgens de regelgever altijd. Ieder handelen, al dan
niet bestreken door concrete normen, mag niet in strijd zijn met de verkeersveiligheid
of de doorstroming van het verkeer. Daarmee is niets nieuws gezegd, want dat is onder
het huidige verkeersrechtelijke regiem eveneens een vrijwel algemeen aanvaard
uitgangspunt. Een belangrijke rol is echter weggelegd voor het flankerend beleid,
waaronder moet worden verstaan verkeerseducatie en voorlichting in zijn algemeen-
heid. Hier komt het schrappen van de vele bepaJingen uit het RVV 1966 om de hoek
kijken. Iemand die een gedecriminaiiseerde gedraging verricht, is in beginsel niet
langer strafbaar, tenzij dit gedrag gevaar of hinder oplevert of kan opleveren. Indien
de weggebruiker door voorlichting voldoende kennis en inzicht had kunnen vergaren

67 Zie voor deze gedachte reeds Bijl. Hand. TK 1985-1986, no. 16092, no. 8, p. 3. Voorts NvT RVV
1990, SIb. 1990,459, p. 69-73; Bijl. Hand. TK 1990-1991, no. 22030 (vervanging Wegenverkeerswet),
MvT, no. 3, p. 65-67.

68 Bijl. Hand. TK 1990-1991, no. 22030 (vervanging Wegenverkeerswet), MvT, no. 3, p. 66; NvT RVV
1966, SIb. 1966,459, p. 66.
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over wat verkeersonveilig gedrag is, wordt sneller de geest van de algemene bepaIing
uit de fles geroepen. De projectleider van de werkgroep RVV 1990 omschrijft het als
voigt: "En dan gaat het mij niet zozeer om het adagium dat een ieder geacht wordt
de wet te kennen - ik leg dit zo uit dat overtreders zich in beginsel niet op de
onbekendheid van de regel kunnen beroepen - maar dat iedere weggebruiker op grond
van het feit dat hij aan het verkeer deelneemt zich regelmatig op de hoogte moet
stellen van mogelijke wijzigingen van de spelregels, zoals van volleyballers en bridgers
mag worden verwacht dat zij kennis nemen van wijzigingen van hun spelregels. Het
spel is niet te spelen als je de regels niet kent. Met het wegverkeer is het precies
hetzelfde. Welnu: als dit opgaat voor de regels, dan geldt hetzelfde voor de educatieve
maatregelen. Het deelnemen aan het verkeer betekent dat je dat op een bewuste wijze
doet. Daar past het kennisnemen van educatieve programma's bij".69

We komen nu bij de kern van de aangekondigde verhouding. Door de invoering
van basisregels wordt meer een appel gedaan op de verantwoordelijkheid van
weggebruikers om de niet langer geregelde verkeerssituaties veilig af te wikkelen.
Veelvuldig wordt gewezen op het schuin oversteken. Was dat onder het RVV 1966
strafbaar, onder het RVV 1990 is het aan het inzicht van de weggebruiker overgelaten
te bepalen hoe hij wenst over te steken. Pas wanneer hij deze verantwoordelijkheid
evident verkeersonveilig aanwendt en daardoor concreet gevaar of hinder veroorzaakt,
is hij strafbaar op grond van de algemene bepaling. Bij de verkeersdeelnemer wordt
op grond van de hiervoor aangeven functie van voorlichting bewustheid van zijn
handelen aanwezig geacht." Het referentiekader voor het weggedrag wordt aldus
in verminderde mate vormgegeven door het regel- en tekenbestand uit het RVV maar
in versterkte mate door ongeschreven zorgplichten waarvan de inhoud mede wordt
bepaald door flankerend beleid,

3. Om de algemene bepaling op grond van deze nieuwe visie op regelgeving vorm
te geven, meende de wetgever dat de wettekst eveneens een verandering diende te
ondergaan. Stelde art. 25 WVW 1935 weggedrag strafbaar, art. 5 WVW 1994 ziet
op ieder gedrag dat gevaar of hinder op de weg veroorzaakt of kan veroorzaken.
Daardoor kan volgens de regelgever gedrag buiten de weg - zoals het verbranden van
hooi" - waarvan men kan weten dat dit tot gevaarlijke situaties op de weg leidt of
kan leiden, met succes worden vervolgd.

Voorts zou de aanvullende functie van de algemene bepaling vereisen dat oak
tegen minder vergaande inbreuken op de doorstroming van het verkeer of de kans
daarop, moet kunnen worden opgetreden. Dit zou dienen te verklaren waarom is
gekozen voor het strafbaar stellen van gedrag dat andere weggebruikers leanhinderen.
Het belemmeren, waar art. 25 WVW 1935 op is gericht, zou te vee I doen denken aan

69 F. Salomon, Flankerend beleid, in: Het RVV 1990 en het BABW (red. C.J.G. Bleichrodt en J.P.
Scheffer), Lochem 1991, p. 104.

70 NvT RVV 1990, Stb. 1990,459, p. 72.
71 HR 28 april 1981, NJ 1981, 461. Oit voorbeeld is opmerkelijk, omdat verkeerseducatie vrijwel zeker

n iet zal zijn gericht tot hooiverbranders!
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het (vrijwel) blokkeren van het verkeer. De wetgever: "Om te voorkomen dat bij een
eventuele vervolging een discussie ontstaat over de vraag of in dat concrete geval wei
sprake was van "belemmeren" en niet van "hinderen", een minder emstige vorm van
belemmeren, is gekozen voor het begrip "hinder". Naar verwachting kunnen daarmee
bewijsrechtelijke problemen worden voorkomen. Overigens wordt met deze uitbreiding
niet beoogd op te treden tegen lichte vormen van hinder of de kans daarop. Lichte
vonnen van hinder zijn in het bedendaagse verkeer niet te voorkomen. De bepaling
strekt er slechts toe de voor het verkeer evident onaanvaardbare vormen van hinder
of de kans daarop aan te kunnen pakken"." Ais voorbeeld wordt gewezen op het
zodanig laten stilstaan van een voertuig dat de doorgang voor andere weggebruikers
kan worden belemmerd. Wanneer daardoor bij enig verkeersaanbod hinder ontstaat
ofkan ontstaan, zou optreden mogelijk moeten zijn voordat de doorstroming daadwer-
kelijk wordt belemmerd.

In het parlement zijn tot op heden geen indringende vragen gesteld over deze nieuwe
visie of over de voorgenomen veranderingen." De eerdere verruimingen van de
algemene bepaling kwamen tot stand op verzoek van het parlement, terwijl de huidige
verruiming wordt voorgestaan door de regering zonder dat het parlement bezwaar
maakt.

15-16 Verkeersregels en het niveau van wetgeving

15 lnleiding

In paragraaf7 is beschreven dat de verkeerswetgeving in tegenstelling tot de voorstel-
len van de Commissie De Wal, niet is ondergebracht in het Wetboek van Strafrecht.
De red en hiervoor was dat verkeersvoorschriften speciaal en van gering belang zouden
zijn. Het is thans een eenvoudige constatering dat het bijzondere strafrecht in omvang
het commune strafrecht ver heeft overtroffen. De vooronderstell ingen bij de totstandko-
ming van het Wetboek van Strafrecht lijken daarmee weerlegd. De verkeerswetgeving
moet in velerlei opzichten worden aangemerkt als uiterst omvangrijke en belangrijke
wetgeving. Er heeft zich dus een volwaardig tweesporentraject ontwikkeld. Binnen
het traject van de bijzondere wetten zijn vervolgens meerdere sporen afgesplitst, Veel
bepal ingen - zoals de gedragsvoorschriften - zijn opgenomen in een AMvB en ministe-
riele beschikkingen. Daarnaast zijn er nog talloze gedragsvoorschriften in gemeentelijke

72 NvT RYY 1990, Stb. 1990,459, p. 68.
73 De enige schriftelijke vraag was gericht op de zwaardere bewijs1ast die art. 5 WVW 1994 zou

meebrengen, wat bezwaarlijk zou zijn voor de werklast van Justitie (Bijl. Hand. TK 1990-1991, no.
20935 (schriftelijk overleg Yerkeersregels en Yerkeerstekens 1990), no. 8, p. 2). In het mondeling
overleg stelde het kamerlid Jorritsma-Lebbink (VVD) de enige vraag over de bewijs1ast van art. 5
WYW 1994 die door de nieuwe wetsredactie zou zijn verzwaard. Yoor het overige geeft zij de
opvatting van de wetgeverweer (Bijl. Hand. TK 1990-1991, no. 20935 (mondeling overleg Yerkeersre-
gels en Yerkeerstekens 1990), no. 10, p. 6).
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en provinciale verordeningen. Hieronder zal het feit dat de verkeersvoorschriften in
het bijzondere strafrecht en niet in het commune strafrecht zijn ondergebracht, als
uitgangspunt functioneren.

Aan de verkeerswetgeving Jigt een ordeningskarakter ten grondslag. Vanuit het
gegeven dat het hier bijzonder strafrecht betreft, is dat niet zo verwonderlijk. Om de
contouren zichtbaar te maken van het raarnwerk van verkeersregels, dient helderheid
te worden verschaft over het wetgevings- respectievelijk regelniveau waarop verkeers-
regels tot stand komen. Daarom zal in dit onderdeel aandacht worden besteed aan de
plaats van de verkeersvoorschriften: dienen deze in een formele of in een materiele
wet vorm te worden gegeven? Zoals reeds aangegeven in de inleiding van dit
hoofdstuk zal worden volstaan met de parlementaire geschiedenis van de gemaakte
keuze.

16 De plaatsing van verkeersregels: wet of reglement?

Veel verkeersregels zijn ondergebracht in een algemene maatregel van bestuur. Art.
89, lid 2, Grondwet machtigt het uitvoerende gezag tot het uitvaardigen daarvan. Hier-
onder gaat het om de verhouding tussen wet en AMvB. Mijn aandacht gaat uit naar
het motief om verkeersvoorschriften in een AMvB te plaatsen. Gelet op de wens van
het parlement om invoering van een algemene verkeerswet was het immers ook
mogelijk geweest de gedragsvoorschriften in de wet zelfte plaatsen." Deze behoefte
was aan het eind van de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw te
herleiden tot de wens niet teveel bevoegdheden naar de Kroon over te hevelen. Vanuit
de regering valt daarentegen een consistente poging waar te nemen om de regelings-
bevoegdheid van de Kroon niet teveel te laten beperken. Hierdoor zou, sneller dan
met een forme Ie wet, beter kunnen worden ingespeeld op de wisselende verkeersom-
standigheden." Het "pleit is gewonnen" voor de AMvB. Hierbij moet weI worden
aangetekend dat het parlement een aantal malen een formele (algemene) wet waarin
ook het steisel van gedragsregels voor het wegverkeer zou zijn opgenomen is voorge-
spiegeld. lnlossing van deze belofte werd echter door de minister om allerlei redenen
nooit opportuun bevonden."

Deze stellingname vertoont grote overeenkomst met het standpunt van de regering
in 1886 inzake de aanbevelingen van de commissie De Wal. Waar de commissie van
mening was dat vrijwel aIle strafrecht gecodificeerd diende te worden, wilde de
regering vanwege de gewenste mogelijkheid tot snelle aanpassing afzien van opname
in een formele wet. De analogie is dat terzake van de bijzondere wetgeving op grond

74 Zie ondermeer Bijl. Hand. TK 1902-1903, no. 128.4., voorlopig vers1agen Bijl. Hand. TK 1903-1904,
no. 14.5., voorlopig vers1ag.

75 Vgl. Bijl. Hand. TK 1902-1903, no. 128.3., MvT en Sijl. Hand. TK 1903-1904, no. 14.1., MvA.
76 Zie hierover ondermeerBijl. Hand. TK 1902-1903, no. 128.3., MvT, p. 3; Bijl. Hand. TK 1922-1923,

no. 97.4., p. 1; Bijl. Hand. TK 1923-1924, no. 52.1., MvA, p. I; Bijl. Hand. TK 1933-1934, no. 484.3.,
MvT, p. 8.
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van dit argument het parlement eindverantwoordelijkheid wordt onthouden. Overigens
is het parlement met slechts het uiten van bezwaren voortdurend akkoord gegaan.

Zoals gezegd, het "pleit is gewonnen" voor de AMvB. Bij de totstandkoming van
de MRW behield het parlement evenwel enige zeggenschap door in art. 2 MRW te
bepalen welke onderwerpen in de AMvB moesten worden geregeld." In de algemene
maatregel van bestuur dienden voorschriften te worden opgenomen met betrekking
tot onderwerpen waarin de wet niet had voorzien. De punten waarover volgens art.
2 MR W voorschriften dienden te worden gegeven, beoogden samen te vatten wat naar
de toen bekende verkeersbehoeften in aanmerking kwam.

In paragraaf8 is uiteengezet dat in het wetsvoorstel "Verzekering van de veiligheid
van het verkeer op de open bare wegen" van minister LeJy niet veel ruimte werd
gelaten voor de bevoegdheden van de plaatselijke wetgever doordat een regeling werd
voorgestaan die aile openbare wegen omvatte. Indien dat voorstel tot wet zou zijn
verheven, zou de machtsafbakening tussen het centrale gezag en de decentrale besturen
geen probleem meer zijn geweest. De latere ontwikkelingen hebben geleerd dat de
belangen van de decentrale besturen zijn ontzien. Dientengevolge werd erkend dat
deze besturen bevoegd moesten zijn om in een aantal opzichten de plaatselijke ver-
keersbelangen te regelen. De mate waarin dat mocht geschieden, is later meer en meer
beperkt. Anders gezegd, in het verloop van deze eeuw wordt een steeds verdergaande
centralisering zichtbaar.

Aan art. 2 MRW ligt de gedachte ten grondslag dat inhet reglement minimumeisen
worden gesteld, waarvan de wetgever aannam dat deze afdoende zouden zijn voor
de landeJijke situatie." De bedoeling van art. 2 MRW was om aJgemene regeJs te
creeren en de uitwerking daarvan aan de Kroon over te laten om zo de verkeers-
voorschriften eenvoudiger en sneller aan de veranderende praktijkte kunnen aanpassen.

77 Door Ons worden bij algemeenen rnaatregel van bestuur, de Gedeputeerde Staten der provincieen
gehoord, voorschriften vastgesteld ter bevordering van de vrijheid en veiligheid van het verkeer op
de wegen in verband met he! gebruik van motorrijtuigen en rijwielen, alsmede ter regeling van het
verkeer op rijwielpaden.
In dezen algemeenen maatregel van bestuur mogen niet ontbreken voorschriften betreffende:
I. stuurtoestel, remtoestel en geluidsignaal van motorrijtuigen en rijwielen;
2. he! voeren van lichten aan motorrijtuigen, rijwielen en andere rij- en voertuigen;
3. het uitwijken door en voor motorrijtuigen en rijwielen;
4. het doen stilhouden van motorrijtuigen en rijwielen en, voor zooveel motorrijtuigen betreft, het in
rust brengen van den motor;
5. het doen trekken door motorrijtuigen van andere rij- en voertuigen;
6. het gebruik van rijwielpaden.

78 Art. 7 MRW Iiet de bevoegdheid van het lagere gezag onverlet om aanvullende regels te stellen voor
de plaatselijke omstandigheden. Dit standpunt komt overeen met wat de regering ten aanzien van art.
427 Sr had vastgesteld. Zie H.J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strajrecht, Haarlem 1891,
tweede druk, deel Ill, p. 195. VgL voorts de Nota van Toelichting op het MRR (1905), Stcrt. 1905,
472.
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In 1924 werd art. 2 gewijzigd. Diende op grond van art. 2 MR W 1905 het verkeer
te worden geregeld in een AMvB, waarbij de beperking was gelegen in de bevordering
van de vrijheid en veiligbeid van het verkeer, de herziene bepaling regelde de
bevoegdheid tot het stell en van regels "nopens bet verkeer op de wegen''."

Gelet op de lang slepende discussie over de bevoegdheden van de verschillende
wetgevers, lijkt het aannemelijk te veronderstellen dat de strikte opsomming van
onderwerpen in artikel 2 MR W en WVW ertoe moest bijdragen dat de Kroon en de
overige decentrale regelgevers geen voorschriften zouden uitvaardigen met betrekking
tot de in wet en reglement geregelde onderwerpen."

Deze beginperiode uit de verkeerswetgeving maakt twee zaken zichtbaar. Enerzijds
wenste men de autonomie van de decentrale regelgever te behouden. Deze wens kwam
voort uit verscbillende overwegingen, waaronder de gevoelde noodzaak om voor de
decentrale wetgever de rnogelijkheid open te laten regels te geven die waren toegespitst
op de locale situatie. Anderzijds wilde men vanuit een bepaalde nachtwakersrol die
men aan de centrale overheid toedichtte niet teveel aan de Kroon delegeren: de
totstandkoming van de AMvB werd met argusogen gade geslagen. De vraag om een
algemene verkeerswet keerde regelmatig terug. Met andere woorden: vanuit het
wantrouwen tegen een te grote regelingsvrijheid van bet centrale bestuur diende zoveel

79 Artikel 2 MRW (1924): Door Ons worden bij algemeenen maatregel van bestuur, de Gedeputeerde
Staten der provincieen gehoord, regelen gesteld nopens het verkeer op de wegen en de rijwielpaden
in verband met het gebruik van motorrijtuigen en rijwielen.
In dien algemeenen maatregel van bestuur mogen niet ontbreken voorschriften betreffende:
I. samenstelling, inrichting en uitrusting van motorrijtuigen, van rijwielen en van rij- of voertuigen,
welke door een motorrijtuig worden voortbewogen;
2. het geheel of gedeeltelijk gesloten verklaren van wegen of rijwielpaden voor het berijden in eene
of in beide richtingen, hetzij met aile, hetzij met een of meer categorieen van motorrijtuigen en rijwie-
len;
3. het voeren van lichten aan motorrijtuigen, rijwielen en andere rij- en voertuigen;
4. het geven van seinen door bestuurders van motorrijtuigen, rijwielen en andere rij- en voertuigen;
5. het uitwijken door en voor motorrijtuigen, rijwielen, andere rij- en voertuigen, rij- en trekdieren,
ander vee en voetgangers;
6. het doen stilhouden van motorrijtuigen en rijwielen en, voorzooveel motorrijtuigen betreft, het in
rust brengen van den motor;
7. het doen voortbewegen van rij- en voertuigen door motorrijtuigen.
Bij dien algemeenen maatregel van bestuur kan door Ons voor motorrijtuigen in verband met hunne
samenstelling, hun gewicht, hunnen as- ofwielbelasting ofhunne afmetingen in beladen en onbeladen
staat of in verband met de omstandigheid, dat rij- of voertuigen door die motorrijtuigen worden
voortbewogen, het inachtnemen van een maximumsnelheid worden voorgeschreven.

80 Bij de parlementaire behandeling ging enerzijds de voorkeur uit naar een enuntiatieve opsomming,
aangezien de creatie van een AMvB reeds plaatsvond op grond van de snel wijzigende omstandigheden
in het verkeer. Op grond daarvan werd het als een vereiste gezien dat de wetgever zich niet zou
vastleggen op een limitatieve opsomming. Anderen waren om redenen, besloten Iiggende in de
Grondwet, van mening dat de wetgever zich juist weI diende vast te leggen. Zie Bijl. Hand. TK 1903-
1904, no. 14.1., MvA, p. 3; no. 14.5., voorlopig verslag, p. 31. In de MvA stelt de minister dat het
tweede lid van art. 2 'uiteraard' Iimitatief van aard is: Bijl. Hand. TK 1904-1905, no. 10.1., Mv A,
p. 2. Zie in gelijke zin, W.J.M. Weersma en N.J. Polak, De wegerrverkeerswet, Groningen/Djakarta
1950, p. 47 en 54.
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mogelijk te worden geregeld in de formele wet en dienden de bevoegdheden van het
decentrale gezag zoveel mogelijk intakt te worden gelaten.

Bij de totstandkoming van de WVW 1935 speelde opnieuw de vraag naar een
algemene formele verkeerswet," waarin aile met het verkeer samenhangende onder-
werpen zouden kunnen worden geregeld. lndien hieraan geen gehoor zou worden
gegeven wenste het parlement meer zeggenschap over de onderwerpen die in een
AMvB zouden worden geregeld. De formele wetgever zou hierdoor inhoudelijk meer
greep houden op het wetgevingsproces. Ook nu werd deze wens door de regering niet
gehonoreerd. Hiervoor werden twee redenen aangevoerd." De eerste was gericht op
het verzoek om een allesomvattende wet en luidde dat inwilliging zou leiden tot vertra-
ging, terwijl de ontwikkelingen een snelle invoering van nieuwe verkeerswetgeving
noodzakelijk maakten. Gezien het feit dat de invoering van de nieuwe verkeerswet-
geving nog 16 jaar op zich zou laten wachten, staat dit argument - achteraf bezien -
in een enigszins wonderlijk licht. Bovendien is het opmerkelijk dat de wenselijke

eenheid en overzichtelijkheid in de regelgeving dienden te wijken voor de vooronder-
stelde noodzakelijke haast. De tweede reden voor het afwijzen van een algemene
verkeerswet was dat het wetsontwerp, in veel ruimere zin dan de MRW, gelegenheid
bood om voorschriften te ontwerpen die aile verkeer zouden bestrijken. De MR W was
aIleen gericht op het motor- en rijwielverkeer. Een en ander verhult niet dat de verde-
ling in bevoegdheden dezelfde was als voorheen onder de MRW.

Dat de regering opname van de specifieke verkeersvoorschriften in de formele
wet nooit heeft overwogen, blijkt uit het volgende citaat: "De wet zelf zal een
vol\edige regeling van het verkeerniet kunnen inhouden, hetgeen ook niet noodzakelijk
is. Zij regelt de voomaamste deelen van het verkeer, waaronder uiteraard in de eerste
plaats het motor- en rijwielverkeer moet worden verstaan. De overige voorschriften,
welke zich moeten kunnen voegen naar wisselende verkeerstoestanden, zullen in den
algemeenen maatregel van bestuur een plaats moeten vinden, voor zoover niet plaatse-
Jijke behoeften het onvermijdelijk maken, dat, krachtens de artikelen 5 en 6 van het
ontwerp, vaststelling aan de provinciale en gemeentebesturen wordt gelaten. Zoodra,
wat deze laatste betreft, algemeene regeling mogelijk en noodig blijkt, kunnen de
voorschriften in den algemeenen maatregel van bestuur worden opgenomen. De
gevraagde regelingsbevoegdheid voor de Kroon en voor den Minister is noodig, omdat
de snelle ontwikkeling van het verkeer steeds nieuwe gezichtspunten geeft, waarmede
bij de regelingen rekening moet kunnen worden gehouden. Snelle verandering van
regelingen ingevolge de eischen der practijk moet mogelijk zijn. Zoo zal de aangege-
yen wijziging van het ontwerp weder aanleiding geven tot een andere uitwerking bij
algemeenen maatregel van bestuur dan eerst gedacht. Uitwerking van de bij de wet
gegeven bevoegdheid zal eerst na het tot stand komen van de wet volledig kunnen
geschieden"." De minister sloot zich daarnaast aan bij het standpunt van de door

81 Bijl. Hand. TK 1934-1935, no. 80.1., p. 2.
82 Bijl. Hand. TK 1933-1934, no. 4843, MvT, p. I.
83 Bijl. Hand. TK 1934-1935, no. 80.1., p. 2 en 3.
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hem ingestelde commissie van rapporteurs over herziening van de verkeerswetgeving,
dat een aantal voorschriften zou moeten worden vastgesteld bij algemene maatregel
van bestuur om rekening te kunnen houden met wisselende verkeerstoestanden, en
dat plaatsel ijke behoeften in het algemeen het best gediend zouden zijn door provincia-
Ie en gemeentelijke regelingen, althans mits deze zich beperkten tot behoeften en
omstandigheden van strikt plaatselijke aard."

In de Eerste Kamer viel instemming te bespeuren met het behoud van een
verkeersreglement, om aldus snel te kunnen inspelen op de veranderende omstandig-
heden in het verkeer. Een van de oorzaken van het grote aantal verkeersongevallen
werd gevonden in de verouderde bepalingen: "daarom is het verheugend dat deze
nieuwe wet en een nieuw reglement op het verkeer op de wegen in dezen verbetering
staan te brengen; vooral ook, dat het vooruitzicht wordt geopend, dat de bepalingen
nopens het verkeer, door veel aan den algemeenen maatregel van bestuur over te laten,
steeds gemakkelijk en vlug aan de veranderende omstandigheden en inzichten zullen
worden aangepast, en datgene wat rijp is voor uniforme, centrale regeling, ook zonder
dralen aan de plaatselijke en provinciale wetgevers met hun onderling van elkaar
afwijkende en daardoor verwarring stichtende en gevaar opleverende voorschriften
worde onttrokken''." Aldus kwam art. 2 WVW 1935 tot stand:
Door Ons worden, met inachtneming van de voorschriften van deze wet, bij alge-
meenen maatregel van bestuur, de Gedeputeerde Staten der provincieen gehoord,
nadere regelen gesteld nopens het verkeer op de wegen. Daarin kunnen ook worden
opgenomen bepalingen omtrent punten, in de volgende artikelen ter uitvoering aan
Onze Minister voorbehouden, op welke punten de bevoegdheid van Onze Minister
alsdan vervalt.

Vanaf 1980 is gewerkt aan een nieuwe Wegenverkeerswet. Het debat overziende, kan
worden geconstateerd dat het parlement de gegroeide verhouding niet opnieuw aan
de orde wenste te stell en dan weI geen problemen meer zag.

Vooruitlopend op de algehele herziening van de Wegenverkeerswet uit 1935 is
in 1989 art. 2 gewijzigd, in die zin dat een verruiming heeft plaatsgevonden van de
reikwijdte van de Wegenverkeerswet (wet van 25 mei 1989, Stb. 1989,225).86187

84 Bijl. Hand. TK 1934-1935, no. 80.1., p. 6.
85 Hand. EK 1934-1935, p. 782.
86 Artikel 2 WVW luidt nu:

I. Bij ofkrachtens algemene maatregel van bestuurworden nadere regels vastgesteld inzake hetverkeer
op de weg. Deze regels kunnen ook onderwerpen betreffen waarvan deze wet de uitvoering aan Onze
Minister opdraagt.
2. De in het eerste lid bedoelde regels kunnen strekken tot:
a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;
b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;
c. het instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.
3. De in het eerste lid bedoelde regels kunnen voorts strekken tot
a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;
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Volgens de Memorie van Toelichting was wijziging van art. 2 nodig omdat de snel
wijzigende verkeersomstandigheden het noodzakelijk maakten dat in de wet en de
daarop berustende uitvoeringsvoorschriften eveneens andere belangen zouden kunnen
worden behartigd dan aileen de klassieke verkeersbelangen als de bevordering van
de vrijheid en veiligheid van het verkeer. De WVW, zoals vastgesteld in 1935, zou
die mogelijkbeid Diet bieden."

Deze wetswijziging is onder meer gemitieerd door het Schierrnonnikoogarrest.
In dit arrest ging het om de gemeente Schierrnonnikoog die wei gesteld was op de
inkomsten uit het toerisme, maar niet op de gemotoriseerde overlast die dit meebracht
en waardoor het aanzien van het eiland zou worden geschaad. Daarom verbood zij
in de APV, onder het hoofdstuk "bescherrning van het milieu", het zich bevinden met
een motorvoertuig ofbromfiets binnen de grenzen van de gemeente. Het was overigens
wei mogelijk een ontheffing van het verbod te verkrijgen. De Hoge Raad verklaarde
de desbetreffende bepaling onverbindend. Het stelsel en de ter uitvoering daarvan
gegeven voorschriften brengen volgens de Hoge Raad mee dat, met inachtneming van
de daarin gestelde voorwaarden, geboden en verboden, een ieder vrij is aan het verkeer
deel te nemen met onder andere motorvoertuigen en bromfietsen. Een gemeentelijk
verbod dat zo algemeen en diep in het normale verkeer ingrijpt, is daarom strijdig
met de WVW. De regering zag zich door deze uitspraak genoodzaakt tot het uitvaardi-
gen van een noodwet die het alsnog mogelijk maakte het gemotoriseerde verkeer te
weren van het eiland. Men werd hier geconfronteerd met de verrneende beperkingen
van de Wegenverkeerswetgeving."

b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van
de functie van objecten of gebieden.
4. De in het eerste lid bedoelde regels kunnen voorts strekken tot het bevorderen van een doelmatig
of zuinig energiegebruik.
5. De vaststelling van regels door Onze Minister ter uitvoering van het bij of krachtens deze wet
bepaalde geschiedt in overeenstemming met Onze bij algemene maatregel van bestuur aangewezen
ministers, indien deze regels strekken tot behartiging van de belangen, bedoeld in het derde dan weI
het vierde lid.
6. Een krachtens het eerste lid vastgestelde algemene maatregel aan bestuur wordt aan de beide kamers
der Staten-Generaal overgelegd, De maatregel kan nadat 30 dagen na de overlegging zijn verstreken,
in werking treden, tenzij binnen die terrnijn door een der kamers de wens te kennen wordt gegeven
dat het in de maatregel geregelde onderwerp bij wet wordt geregeld. Alsdan wordt een daartoe
strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend.

87 Aan deze wetswijziging zijn vele consequenties verbonden die uitvoerig in kaart zijn gebracht door
W.H. Vellinga, Schiermonnikoog en de reikwijdte van de Wegenverkeerswet, NJB 1981, p. 385 e.v.
Gezien het feit dat voor dit onderzoek kan worden volstaan met het zichtbaar maken van het forrnele
kader waarin de eigenlijke gedragsregels zijn ingebed, zal deze herziene bepaling vrij summierworden
besproken.

88 Bijl. Hand. TK 1979-1980, no. 16092, no. 3, p. l.
89 W.H. Vellinga wijster in een uitvoerig artikel op dat men reeds in 1924 tot uitbreiding van de bestaan-

de artikelen is gekomen om die andersoortige belangen beter te kunnen behartigen (Schiermonnikoog
en de reikwijdte van de Wegenverkeerswet, NJB 1981, p. 386). Zo citeert hij uit de Memorie van
Toelichting op de Motor- en Rijwielwetgeving de volgende passage: "Nog moge worden aangetekend,
dat de nieuwe redactie toelaat, dat ook andere belangen, welke betrokken zijn bij het verkeer over
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Nu is deze wetswijziging in meerdere opzichten opmerkelijk. Bij de hiervoor beschre-
yen totstandkoming van de WVW 1935 werd de opsomming van de te regelen
onderwerpen in art. 2 MRW als schadelijk en overbodig van de hand gewezen. De
open structuur van art. 2 WVW verdi ende de voorkeur vanwege de gewenste armslag.
Een limitatieve opsomming van de te regelen onderwerpen zoals in art. 2 MR W zou
immers de mogelijkheden verkleinen om slagvaardig te reageren op gewijzigde
omstandigheden in het verkeer. In het licht van het standpunt van de regering bij de
totstandkoming van de WVW moet worden geconcIudeerd dat de limitatieve opsom-
ming in het herziene artikel 2 WVW eerder een beperkte armslag oplevert dan een
verruiming. In detoekomst kunnen onvoorziene omstandigheden plaatsvinden die door
het herziene art. 2 niet worden omvat. lk concIudeer met Vellinga dat de WVW reeds
als grondslag heeft gefungeerd voor overige regelgeving. De open structuur van art.
2 WVW en de reden daartoe tonen naar mijn mening afdoende aan dat ook milieube-
langen, anders dan het geval was onder de MRW, in de WVW 1935 hadden kunnen
worden behartigd. De wettelijke uitbreiding van de WVW komt mij dan ook als
overbodig voor.

Ten overvloede merk ik nog op dat elke vergelijking tussen de Iimitatieve
opsomming in art. 2 MR Wen in het herziene art. 2 WVW 1935 mank gaat. Het grote

den weg, in bescherming worden genomen, zooals, om slechts een enkel voorbeeld te noemen, het
belang der aanwonenden om gevrijwaard te zijn tegen hinderlijke of schadelijke trill ing hunner huizen"
(Bijl. Hand. TK 1922-1923, no. 97.1., MvT. p. 7. Zie in gelijke zin D. Kooiman, De Motor- en
Rijwielwet, Alphen aan den Rijn 1926, p. 64). Het lijktplausibel dat de wetgever in 1924 reeds andere
dan de gebruikelijke belangen van vrijheid en veiligheid beoogde te behartigen. Het is echter de vraag
ofVellinga de MvT niet te ruim interpreteert. De toenrnalige bewindsman benadrukte voomamelijk
het belang van een verdergaande centralisering van bevoegdhedenen de dienovereenkomstig ingeperkte
mogelijkheden voor de lagere bestuursorganen. Ais voorbeeld werd het zware verkeer ten tonele ge-
voerd, dat een te grote belasting zou betekenen voor het wegennet. Aangezien gemeenten een divers
beleid voerden ten aanzien van geslotenverklaring van wegen en ontheffingen voor de betrokken
bestuurders, achtte de bewindsman het wenselijk eenheid aan te brengen. Dit kon aileen worden
bewerkstelligd door het uitbreiden van art. 2 MRW. Dat het hier een kwestie van accenten betreft blijkt
uit de opvatting van Niemeijer die opmerkt dat het begrip verkeersleefbaarheid toen nog een onbekend
begrip was iReikwijdte wegenverkeerswet, in: Liber Arnicorum Th.W. van Veen, Amhem 1985, p.
275). Het lijkt mij daarom niet onwaarschijnlijk dat deze herziening mede strekte tot verdere inperking
van de bevoegdheid van de decentrale regelgever: tot de wetswijziging werden de genoemde andere
belangen immers voor een belangrijk dee 1 behartigd in de decentrale regelgeving. De toenmalige
inzichten even buiten beschouwing latend ben ik het evenwel met Vellinga eens dat uit de considerans
van de WVW en de daarbij behorende toelichting mag worden afgeleid dat binnen de door de wetgever
gekozen reikwijdte eveneens andere belangen hadden kunnen worden behartigd. Hierbij kan worden
gedacht aan de parkeerexcesverordeningen, het invoeren van de verplichting tot het dragen van de
bromfietshelm en de autogordel. Daamaast wijst Vellinga, naar ik meen terecht, op het onderdak dat
de WVW heeft geboden aan art. 30 WVW (wegrijden na ongeval) en art. 31 WVW. Is het eerste
artikel bedoeld om de identiteit van de aanrijder vast te stellen om a1dus tot afwikke1ing van de civiel-
rechtelijke aansprakelijkheid te geraken, hettweede artikel betreftde civielrechtelijke aansprakelijkheid
voor ongevallen met motorrijtuigen als zodanig. Beide bepalingen hebben niets van doen met de
verkeersveiligheid. Het komt mij overigens voor dat de door Vellinga genoemde woonerfregeling
eveneens is ontworpen ten behoeve van de veiligheid van kinderen en voetgangers in hun eigen
woonomgeving (wat natuurlijk ook tot een beter leefrnilieu leidt).
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onderscheid is dat art. 2 MR Ween opsomming geeft van onderwerpen die moeten
worden geregeld. Art. 2 WVW daarentegen geeft een opsomming van motieven
waarmee lagere regels kunnen worden gegeven.

Aan het debat over de nieuwe Wegenverkeerswet was een aantal jaren daarvoor het
eindrapport van de Commissie Wetgevingsvraagstukken voorafgegaan, getiteld "Orde
in de Regelgeving"." Wat betreft delegatie van wetgeving wordt in dit rapport de
stelling betrokken dat de algemene maatregel van bestuur de voorkeur verdient, in
het bijzonder als het gaat om wat zwaardere regels. Ter onderbouwing van dit
standpunt wordt opgemerkt dat de totstandkoming van een AMvB met meer waarbor-
gen is ornkleed dan die voor de totstandkoming van een ministeriele regeling. Het
belangrijkste verschilligt in de verplicbting de Raad van State te horen. Yoorts wordt
een algemene maatregel van bestuur geagendeerd voor de ministerraad. Tenslotte zijn
AMvB's form eel onderworpen aan de Aanwijzingen inzake de regelgeving. De
regering neemt in een reactie op dit rapport bet stand punt in dat de taak van de
wetgever is het entameren van beleid, het attribueren van bevoegdbeden en bet bieden
van een kader waarbinnen de decentrale wetgever zicb moet bewegen. Delegeren is
in dit licbt niet een noodzakelijk kwaad - veroorzaakt door de fysieke onrnogelijkbeid
voor de wetgever alles zelf te regelen - dat (eigenlijk) afbreuk doet aan het primaat
van de wetgever. Delegeren is in de visie van de regering, met instandbouding van
het primaat van de wetgever, bet op juiste wijze toedelen van bevoegdbeden aan een
bestuursorgaan ten aanzien van taken die niet des wetgevers zijn."

Wellicht onder invloed van dit rapport en de reactie daarop is door het parlement
een geslaagde poging ondemomen om meer te worden betrokken bij lagere regelgeving
krachtens gedelegeerde bevoegdbeid. In art. 2, lid 6, WVW is bepaald dat een
vastgestelde AMvB aan het parlement dient te worden overgelegd, waama het
parlement de wens te kennen kan geven het in de AMvB geregelde onderwerp bij wet
te willen regelen. lndien van deze beboefte niet blijkt, treedt de AMvB binnen 30
dagen na overlegging in werking. Dit lid is tot stand gekomen na amen dement van
de tweede kamerleden Rienks (PvdA) en Jorritsma-Lebbink (YYD) en met grote
instemming van de overige led en aanvaard." Deze toevoeging was volgens de indie-
ners bedoeld om de parlementaire betrokkenheid bij AMvB's als bedoeld in art. 2
WVW zeker te stellen. Het gaat hier om een delegatievorm, waarin aan het parlement
de bevoegdbeid wordt verleend te bepalen dat in het onderwerp van de (concept)
AMvB alsnog bij wet moet worden voorzien. Ondanks de aantrekkingskracht die van
deze potentiele inrnenging uitgaat, is bet echter onwaarschijnlijk dat het parlement
een element, bijvoorbeeld de voorrangsregeling, uit de voorgestelde AMvB zou willen
lichten teneinde dit bij wet vastgesteld te krijgen. Het is een kwestie van alles ofniets.
Daamaast beoogde het parlement met dit amen dement hoofdzakelijk de woelingen

90 Zie Bijl. Hand. TK 1985-1986, no. 19200-111,no. 14.
91 Bijl. Hand. TK 1986-1987, no. 20038 (Regeling centrale overheid (wetgevingsvraagstukkenl), no.

2, p. 6.
92 Bijl. Hand. TK 1988-1989, no. 16092, no.18.
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rond de overgangsperiode tussen de WVW 1935 en 1992 te regelen. Voor deze
bespreking is daarom alleen relevant dat lid 6 van art. 2 WVW de scheiding tussen
wet en AMvB niet materieel Iijkt te overschrijden.

De parlementaire geschiedenis van het onderhavige onderwerp overziende lijkt mij
de conclusie gerechtvaardigd dat er sprake is van een continu streven van de regering
naar centralisering van haar bevoegdheden.

17 Conclusie en uitleiding

Hiervoor is de aanloop naar en de contouren van de landelijke verkeerswetgeving
besproken. Met name in het eerste deel van dit hoofdstuk is duidelijk gemaakt waarom
men meende dat dit deel van het maatschappelijk leven niet kon worden gereguleerd
binnen de commune strafwetgeving. Het antwoord ligt besloten in het woord regule-
ring: de wetgever wilde in deze - in letterlijke en figuurlijke zin mobiele - sector
ordenend optreden en voor een voortdurende aanpassing van deze regelgeving leek
de bijzondere wetgeving meer voor de hand te liggen. Derhalve zijn de eerste
wetsontwerpen besproken die zichtbaar maakten hoe geprobeerd is om de overgang
vormt te geven van 'oude' regelingen uit de negentiende eeuw naar 'nieuwe' regelge-
ving in de twintigste eeuw. De leidende gedachte daarbij was de vraag: hoe kan de
ruimte op de weg zo veilig mogelijk worden verdeeld. Een - zeker voor die tijd -
moeilijk punt was het vinden van een compromis tussen de groeiende rol van de
centrale overheid en de positie van de decentrale overheden die dit onderwerp
voorheen altijd hadden geregeld. Aan het eind van deze beschrijving is een aantal
summiere opmerkingen gemaakt over de drie formele verkeerswetten. De peri ode
1905-1951 kan worden gezien als de tijd waarin de verhouding tussen het centrale
gezag en het decentrale bestuur haar beslag kreeg. Deze verhouding is onder de
werking van de Wegenverkeerswetgeving versterkt ten gunste van het centrale en het
uitvoerende bestuur. Deze beschrijving is voor dit onderzoek van belang vanwege de
grondslagen waarop het stelsel van gedragsregels is gestoeld. Bij uitstek in deze eeuw
heeft er een inperking van de vrijheid op de weg plaatsgevonden. Het stond iedereen
in vroeger tijden vrij om binnen ruime marges naar eigen voorkeur van de weg gebruik
te maken. Onder de Motor- en Rijwielwetgeving werd daaraan al snel een einde
gemaakt. In de discussie over het vergunningenstelsel werd het naar mijn mening goed
gezien: het gebruik maken van de weg is geen oneindig recht dat is voorbehouden
aan iedereen die zich de vrijheid van het rijden aanmeet." De vrijheid om het
rijgedrag naar eigen inzicht te bepalen, lijkt in deze peri ode geleidelijk aan steeds meer
te zijn ingeperkt. De noodzakelijke consequentie is dat de wetgever de lijnen waarbin-
nen het rijgedrag vrijelijk mag worden bepaald, strakker heeft aangetrokken. Dit is
de optiek van waaruit een aantal ontwikkelingen in kaart is gebracht. Deze wetgeving

93 AI lijkt het soms dat verschillende deelnemers aan de discussie over de rol van het verkeer in de
eenentwintigste eeuw nog steeds die mening zijn toegedaan.
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an daarom in verregaande mate worden vergeleken met bijzondere wetgeving die
andere delen van het maatschappelijk bestel ingrijpend beoogt te reguleren. Vrijwel
nergens is deze inbreuk zo zichtbaar als bij de regeling van het verkeer.

In de paragrafen II tot en met 14 is beschreven hoe de wetgever in deze eeuw
de algemene gevaarsbepaling verschillende mal en heeft verruimd. Daardoor is de
arrnslag van de rechterlijke macht fors vergroot.

In de paragrafen 15 en 16 is de formele verhouding tussen wet en reglement
beschreven. Uitvoerig is stilgestaan bij de argumenten om de bevoegdheden van het
uitvoerende - centrale - gezag uit te breiden ten koste van de forrnele wetgever. Het
reglement is meer dan ooit tevoren tot het domein van de Kroon verworden.

De rode draad in dit hoofdstuk is dat de wetgever in deze eeuw voortdurend - niet
wezenlijk gehinderd door het parlement - geslaagde pogingen heeft ondemomen zich
van knell ende banden in de forrnele wet te ontdoen om de armslag van zowel de
uitvoerende als de rechterlijke macht zo groot mogelijk te maken.
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Beginselen in bet verkeers(straf)recbt

18 Inleiding

Het verkeer eist veel van degenen die daaraan deelnemen. De verkeersdeeInemers
worden geacbt in permanent wisselende omstandigheden en bij een veelvoud aan
keuzemomenten, waarbij veelal in een seconde moet worden beslist en gebandeld, het
gewenste verkeersgedrag te kunnen ontwikkelen. Het bepalen van dat wenselijke ver-
keersgedrag is dan ook onderhevig aan een voortdurende spanning. In dat spannings-
veld worden in het algemeen drie ijkpunten aanwezig geacht die het verkeersrecht
en het gedrag van de verkeersdeelnemers behoren te beheersen: veiligheid, vlotbeid
(of doorstroming) en vertrouwen. Deze begrippen worden algemeen aangemerkt als
beginselen die tot de bronnen van het verkeersrecbt beboren. Mede door bun onderling
aanvullende werking verschaffen de door mij te onderkennen verkeersrechtelijke
beginselen een samenhangend beeld van de structuren van het recht met betrekking
tot gedrag in het verkeer. In dit hoofdstuk dienen deze begrippen daarom uitgebreid
te worden bezien. Aldus kan beter zicht worden verkregen op het karakter van ver-
keersregels, aangezien beginselen als kader voor de regelgeving fungeren.' Vooraf
moet worden opgemerkt dat dit betoog zich voomamelijk zal ricbten op de gedragin-
gen, zoals die zijn omschreven in het RVV.

Het is niet ongebruikelijk dat veiligbeid, vlotheiden vertrouwen worden aangeduid
als regel dan wei als beginsel.' Toch is het de vraag, of zo eenvoudig met deze
etiketten kan worden omgesprongen.' Hierop dient eerst te worden ingegaan, voordat
kan worden overgegaan op de vraag door welke centrale begrippen het verkeersrecht
wordt gekenmerkt en vervolgens hoe deze begrippen zich onderling verhouden. De
verhouding tussen beginselen en regels behoeft daarom in de volgende paragraaf
slechts in zoverre bespreking dat duidelijkbeid wordt verscbaft over een mogelijk
onderscheid en de voordelen daarvan.

1 K. Raes, Rechtsbeginselen en de morele eenheid van het recht, AA 1991, p. 773.
2 A.J. Colijn achtte de grens tussen be ide begrippen te vaag acht om tot een onderscheiding te komen

(De vertrouwensregel in het wegenverkeersrecht, diss. Delft 1971, p. 2). W.H. Vellinga kwam
daarentegen wei tot een onderscheiding, maar in zeer summiere zin (Verkeersstrafrecht, in: Advocaat
en praktijk, Alphen aan den Rijn, losbladig, supplement april 1988, A 1600-20).

3 Zie bijvoorbeeld over de meerduidige betekenis van het begrip 'beginsel' G.A.M. Strijards, Uitle-
vering, Zwolle 1988, p. 72 e.v.
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19 Rechtsbeginselen en rechtsregels

In dit onderzoek wordt een beginsel opgevat als een normatieve leidraad van waaruit
een bepaald onderwerp is gestructureerd met regels. Deze definitie is vrij blij vend noch
absoluut. Aan de juridische inrichting van een onderwerp als het verkeer, vallen
enerzijds bepaalde structuren te onderkennen die ontstaan of worden ontworpen vanuit
een bepaalde leidende gedachte; anderzijds vormt die gedachte geen grondslag of gege-
yen, waarvan niet mag worden afgeweken. Wat naar mijn mening moet worden
vermeden, is aan een beginsel een absoluut karakter toe te kennen dat de fase van
concretisering volledig verlamt of volledig open laat.'

Een beginsel kan voorts worden gezien als de (voedings)bodem voor regels. Uit
welke (grond)soort die bodem bestaat is van groot belang bij de voortdurende bezin-
ning op de vraag of na verloop van tijd geen uitbreiding of inperking van bet aantal
regels (gewassen) nodig is, of dat wellicbt een volledig nieuwe (grond)structuur nodig
is waardoor bet regelniveau op een andere wijze wordt ontsloten (waardoor een nieuwe
bebouwing van het gewas tot stand komt). Naast die voortdurende herorientatie is de
bestaande bodem - naast andere beginselen - van groot belang voor het toetsen van
de regels. Nu kan een stap verder worden gezet.

Het definieren van een beginsel als een normatieve leidraad impliceert een sturen-
de invloed op regels, zonder dat van een monocausaal verband kan worden gesproken.
Depraktiscbe betekenis van een normatiefuitgangspuntomtrent een beginsel openbaart
zich pas langzaarn, wanneer het abstracte beginsel in zijn operationele toepassing blijkt
te concurreren met andere beginselen en kan botsen met andere waarden die we ten
grondslag hebben gelegd aan onze rechtsorde.' In deze benadering heeft een beginsel
een normatieve lading. Met andere woorden, een beginsel fungeert als een vage,
algemene rechtsnorm, die positivering behoeft in wetsregels en concrete beslissingen.
Achter de regels kunnen dus verschillende grondgedachten worden waargenomen. In
deze optiek zijn regels uitwerkingen van beginselen. Beginsel en regel maken beide

4 P. Scholten dichtte aan beginselen de functie toe van richtsnoer (Mr. C. Asser's Handleiding tot de
beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, algemeen deel, Zwolle 1974, p. 66); GJ.H. van Hoof
ziet in beginselen voomamelijk een sturende, ordenende en verklarende functie (Normvervaging en
rechtsbeginsel, oratie, Zwolle 1987, p. 16).

5 Aldus M.S. Groenhuijsen met betrekking tot de doorwerking van beginselen uit het Europese Verdrag,
in zijn noot bij het ademanalysearrest van HR 6 maart 1990, AA 1990, p. 969. Schalken zegt bet
in zijn noot bij het DNA-arrest van 2 juli 1990, NJ 1990,751 met betrekking tot het nemo-tenetur
principe als voigt: "Er is wei een normatief idee werkzaam, niet a1s regel, niet als uitzondering, maar
als beginsel dat enerzijds dwingt tot bezinning op de grondslagen van het strafproces teneinde al te
ruime justitiele aanspraken in het gareel te houden, maar dat anderzijds in die functie wordt beperkt
door de concurrentie met andere beginselen en belangen." Eerder benoemde C.P.M. Cleiren in haar
dissertatie de verhouding tussen beginsel en uitwerking aldus: "Ditin abstracto geformuleerde (vertrou-
wens- M.O.)beginsel toontzijn betekenis, beperkingen en implicaties echter pas in de verwerkelijking
binnen een concreet rechtsstelsel. Immers, bij een toetsing aan het beginsel in een concreet geval blij-
ken deonderliggende rechtsbetrekkingen en de daarin spelende belangen, hun stempel op de beslissing
te drukken". (Beginselen van een goedeprocesorde, diss., Amhem 1989, p. 210). In gelijke zin reeds
G.J. Wiarda, Drie typen van rechtsvinding, Zwolle 1988, p. 110-111.
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onderdeel uit van het recht. Het verschil is echter dat het beginsel indirekt en de regel
direkt wordt toegepast.vIk kan me goed verenigen met de opvatting van OJ. Scholten
waar deze ingaat op het standpunt van P. Scholten en J.H. Nieuwenhuis en eoncludeert
dat rechtsbeginselen en rechtsregels niet zijn te scheiden.' Beginsel en regel zijn
dermate met elkaar verbonden dat een ontkoppeling onmogelijk is: de regel is een
gepositiveerde toepassing van het beginsel, waarvan de reikwijdte pas duidelijk wordt
in de rechterlijke uitspraak. Deze verbondenheid staat echter niet in de weg aan een
begripsmatig onderscheid. De gevolgen van dit onderscheid komen met name aan de
orde bij de bespreking van de vertrouwensregel. Minder juridiseh gesteld: een beginsel
moet nog worden verwezenlijkt, moet nog worden toegepast op de werkelijkheid. Deze
werkelijkheid is veelal zodanig weerbarstig dat zij niet kan worden gevangen in een
beginsel, maar moet worden benaderd vanuit eompromissen.

Ik keer terug naar de beeldspraak van het beginsel als voedingsbodem voor de
regelgeving. De zin van het onderscheid tussen beginsel en regel komt voornamelijk
aan de orde bij de vraag naar de juiste reaetie op regelafwijkend gedrag in het verkeer.
Indien er een grote verbondenheid bestaat tussen beginsel en regel is de vraag namelijk
relevant welke invloed het veelvuldig overtreden van een veiligheidsregel heeft op
de kraeht van het veiligheidsbeginsel. Soeteman merkt op dat in het gezag van
rechtsregels reeds het gezag van beginselen zit." Het is in het verkeersreeht evenwel
niet ongebruikelijk zowel voor de naleving van de regel als de verpliehting om daarvan
af te wijken een beroep te doen op het veiligheidsbeginsel. Indien de stelling van
Soeteman juist zou zijn, lijkt het veiligheidsbeginsel als een zeer ruim interpretatie-
kader voor de toepassing van regels te kunnen worden opgevat. Het veiligheidsbeginsel
mag dan wei de riehting aangeven waarin de regels worden gepositiveerd, er lijkt soms
sprake te zijn van tegengestelde riehtingen. Ook hieruit blijkt dat een beginsel
fundamenteel is voor de grondslag van de daaruit voortvloeiende regelgeving, maar

6 P. Scholten, Rechtsbeginselen, Amsterdam 1949, p. 13; Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening
van het Nederlands burgerlijk recht, algemeen deel, Zwolle 1974, p. 62. Mijn standpunt kan niet meer
zijn dan een summiere aanduiding van het gedachtengoed van Scholten over dit onderwerp. Andere
opvattingen over de plaats van een beginsel in een rechtsorde worden ingenomen door Peters en De
Waard. A.AG. Peters: "Omdat zij in het recht hoger staan dan de wet en dan de officiele instanties,
kunnen deze laatsten er weI een uitwerking en uitvoering aan geven, maar zij kunnen de beginselen
niet in hun toepasselijkheid beperken" (Het rechtskarakter van het strafrecht, oratie, Deventer 1972,
p. 14). B. de Waard komt op p. 97 van zijn proefschrift tot de minder absolute opvatting dat
rechtsbeginselen moeten worden beschouwd als "rechtsnormen, die een sterke ethische lading hebben
en in het recht van een bepaalde plaats en tijd als toetsingsnorm voor de rechtmatigheid van
(voorgenomen) gedraging of (rechts)handeling fungeren; rechtsnormen die gradueel verschillen van
rechtsregels. De laatste zijn in hetalgemeen veel concreter. Uit de omstandigheid, datrechtsbeginselen
meestal onvoldoende concreet zijn om daaruit direct af te lezen of zij in een bepaalde situatie van
toepassing zijn, of om aan te geven welke beslissing uit de toepasselijkheid ervan voortvloeit, mag
niet worden afgeleid dat het bindend gezag voor rechtsbeginselen per definitie geringer is dan van
rechtsregels" (Beginselen van behoorlijke rechtspleging, Zwolle 1987).

7 Rechtsbeginselen en rechtsregels. Scheiden schaadt, in: Rechtsbeginselen, Zwolle 1983, p. 9, 11- I3
8 A. Soeteman, Hercules aan het werk. Over de rol van rechtsbeginselen in het recht, AA 1991, p.

754.
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dat een beginsel dennate vaag is dat er interpreterend en argumenterend afgrenzing
nodig is. Deze afgrenzing vindt bijvoorbeeld plaats in de rechterlijke uitspraak over
een concrete casus. Daardoor verkrijgt het eerst vage beginsel een concrete normatieve
lading. Anders gezegd, het beginsel krijgt kracht van norm in de specifieke rechterlijke
beslissing. De wijze waarop ik in dit hoofdstuk het veiligheidsbeginsel za\ situeren
verschaft daarom uitsluitsel over de juridische waardering van de verkeersregels.
Andersom gezegd, de waardering van de te behandelen casus biedt zicht op de
reikwijdte van het veiligheidsbeginsel.

[
Sarnenvattend: een beginsel heeft aIleen betekenis bij uitwerking in een of meerdere
regels, met als gevolg dat een beginsel moet kunnen worden getraceerd op het

f gepositiveerde regelniveau. Is dat niet het geval, dan verzinkt een beginsel in vrijblij-
\ vendheid. Deze atbakening is van belang voor een juist begripsmatig onderscheid in

de hiemavolgende theorievorming over de centrale begrippen in het verkeersrecht."

20-24 Veiligheid

20 Inleiding

Algemeen worden in het verkeersrecht drie hoofdbeginselen onderscheiden: het veilig-
heids-, het vlotheids- en het vertrouwensbeginsel. Deze beginselen zouden zijn
gepositiveerd in art. 25 WVW.IO Daarbij vonnt de onderlinge verhouding tussen deze
drie beginselen een belangrijk vraagstuk. In dit hoofdstuk zal worden betoogd dat het
verkeersrecht is gecentreerd rond het veiligheidsbeginsel. De vlotheid of doorstroming
wordt een zelfstandige positie ontzegd en als een afgeleide beschouwd van het veilig-
heidsbeginsel. De verkeersregels dienen te worden begrepen tegen de achtergrond van
het streven naar bevordering van de veiligheid van het verkeer. Het veiligheidsbeginsel
en verkeersregels zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voorzover in verkeersre-
gels gedachten van vlotheid en doorstroming kunnen worden herkend, zijn deze
afgeleiden van het veiligheidsbeginsel. Dit betekent: bepaalde verkeersgedragingen,

9 In de praktijk lijkt dit mee te brengen dat de verdachte geen direkt beroep op een beginsel kan doen.
Dit verschillijkt mij voor de praktijk echter ilinterdun, immers indien een verweer is ingekJeed als
een beroep op de regel, wordt indirekt ook een beroep op het beginsel gedaan, aangezien het beginsel
in de regel nadere uitwerking heeft ondergaan. Bij de interpretatie van de regel zal vaak een blik
worden geworpen op het doel van de regel en daarmee op het beginsel.

10 Zie onder meer 1. Remmelink, "Prinzipienreiterei" door het verkeersrecht, VR 1965, p. 193 e.v. en
p. 217 e.v.; A.1. Colijn, De vertrouwensregel in het wegenverkeersrecht, diss., Delft 1971; W.H.
Vellinga, Gevaar en schuld op de weg, Alphen aan den Rijn 1979, m.n. p. 37-40. H. de Doelder en
A.C. 't Hart, Het vertrouwensbeginsel in het verkeersrecht, in: A.C. 't Hart, Strafrecht en beleid,
Leuven 1983, p. 307 e.v; c.J.a. Bleichrodt, Wegwijs in het verkeersrecht, Zwolle 1987, p. 16-19;
J.B.H.M. Simmelink, Het RVV 1990, niet iedere verandering is ook een verbetering, in: Het RVV
1990 en het BABW (red. c.J.a. Bleichrodten J.P. Scheffer), Lochem 1991, p. 21 e.v. Het is mogelijk
de lijst met andere auteurs uit te breiden, maar aangezien in deze allen deze1fde mening zijn toegedaan,
heb ik me beperkt tot deze opsomming.
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die de doorstroming van het verkeer bevorderen, zijn toegestaan omdat ook de veilig-
heid daarmee gediend is dan wei niet in gevaar wordt gebracht. In de hierarchie staat
het veiligheidsbeginsel derbalve bovenaan; vlotbeid en doorstroming zijn afgeleide
belangen die pas in verkeersregels kunnen worden herkend, voorzover zulks uit
overwegingen van veiligheid niet op bezwaren stuit. Dit uitgangspunt zal hieronder
nader worden onderbouwd. Ik merk nog op dat deze bespreking in afwijking van de
huidige opvattingen niet plaats vindt in het kader van art. 25 WVW. In paragraaf 19
is uiteengezet dat beginselen eigen zijn aan regelgeving en niet kunnen worden
gemonopoliseerd door een bepaling.

21 Het veiJigbeidsbeginseJ

De vlotheid is eigen aan elke verkeersdeelname en dus aan het verkeer. Het verkeer
is soms een middel en soms een doe I in zichzelf. De verkeersdeelname als middel
behelst de behoefte aan een zo sneI mogelijke verplaatsing. Het offer om het doe! te
bereiken wil men zo klein mogelijk houden.'

Het is evident dat het bier een belangrijk - particulier, economisch en infrastruc-
tureel - kenmerk van het verkeer betreft. Desondanks kan naar mijn mening in het ver-
keersrecht geen vlotheidsbeginsel worden onderkend." Dit ligt anders bij de veilig-
heid. De veiligheid van het wegverkeer heeft steeds de discussie in het verkeersrecht
gedomineerd en vormt in dat licbt het centrale anker van waaruit de hiemavolgende
positionering moet worden begrepen. Een toelicbting is vereist.

Naarmate het verkeer een intensiever karakter kreeg, nam de onveiligheid op de
weg toe. Om de oorzaken van die onveiligheid zoveel mogelijk weg te nemen, heeft
de wetgever de taak op zich genomen het verkeer deels met behulp van het strafrecht
te reguleren. Aldus heeft een voortdurende inperking van de vrijheid van weggebrui-
kers plaatsgevonden. De wetgever is op grond van bet legaliteitsbeginsel gehouden

II Aldus de Ministervan Verkeer en Waterstaat in het beleidsplan voor de verkeersveiligheid, Bijl. Hand.
TK 1975-1976, no. 13704, no. 1-2, p. 3. In hetzelfde plan wordt de volgende relatie gelegd tussen
vlotheid en veiligheid: "Omdat mensen onderling en mensen en dingen geografisch van elkaar
gescheiden zijn, is er behoefte aan vervoer, behoefte aan mobiliteit. Deze behoefte aan mobiliteitwordt
nog eens extra versterkt door het bezit van daartoe geeigende vervoermiddelen en de toenemende
financiele mogeJijkheden om daarvan gebruik te maken. Naarmate de afstanden tussen mensen
onderling en mensen en dingen wo~dt vergraot, wordt de noodzaak om zich te verplaatsen grater en
neemt de mobiliteitsbehoefte toe. Dit zalleiden tot meer verkeer, verkeer gaat gepaard met ongevallen,
ongevallen veroorzaken doden en gewonden" (p. II).

12 In de parlementaire geschiedenis is weinig te bespeuren over bescherming van de doorstroming van
het verkeer. Wei was de angst te ontwaren dat de voorgestelde wetgeving te belemmerend zou werken
op de - met name economische - voordelen die de nieuwe verkeersontwikkelingen boden. Vgl. Bijl.
Hand. TK 1902-1903, no. 128.4, p. 9. In recente beleidsnota's wordt de behoefte aan een vlotte
verkeersafwikkeling zelfs duidelijk achtergesteld bij de gevoelde noodzaak meer veiligheid te
scheppen. In deze visie dient in de toekomst het gehele verkeers- en vervoerssysteem te worden
opgezet vanuit de veiligheid. Zie de nota Structuurschema Verkeer en Vervoer, Bijl. Hand. TK 1989-
1990, no. 20922, no. 15 en 16.
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om zo duidelijk mogelijke voorschriften te scheppen, die bij naleving een zo veilig
mogelijke verkeersafwikkeling opleveren. Hier treedt de preventieve functie van de
rechtsregel voor het voetlicht: bij naleving wordt de oorzaak van onveiligheid tegenge-
gaan. Voorts creeert de regel een afgebakende grondslag voor vervolging en berechting
van afwijkende gedragingen. Hierin openbaart zich de repressieve functie van de regel
als tegenhanger van de hierboven genoemde preventieve functie van het recht. 13114

In zekere zin is er sprake van een soort contract. In ruil voor naleving van de norm
is iemands veiligheid op de weg beter gewaarborgd. De strafbedreiging is in deze
'overeenkomst' meer een sluitstuk. am de doelstelling - het tegengaan van ongevallen
- zo dicht mogeJijk te benaderen is in deze eeuw voortdurend geschaafd aan het
bestand van verkeersregels. In dit onderzoek ligt de nadruk in overwegende mate op
deze verhouding tussen doel en middel. am het doe! steeds dichter te benaderen, is
een voortdurende verfijning van het stelsel vereist. Vanuit deze optiek is het doe! van
de gedragsregels in het verkeer het bevorderen van de verkeersveiligheid waardoor
ongevallen zoveel mogelijk worden voorkomen.

De (veiligheids)regels in het verkeer worden in dit onderzoek bezien vanuit een
ruimtelijke optiek. Dit kan als voigt worden toegelicht. Ongevallen kunnen zo veel
mogelijk worden voorkomen door de verkeersdeelnemers uit elkaar te houden en orde-
ning aan te brengen. In het beleidsplan voor de verkeersveiligheid uit 1975 is de
volgende treffende typering gegeven: "De verkeersonveiligheid nu ontstaat in hoofd-
zaak doordat, om voor de hand liggende redenen, mensen voor hun verplaatsingen
geJijktijdig dezelfde ruimte, dezelfde openbare wegen benutten. Dit leidt ertoe, dat
wij bij gemeenschappelijk gebruik van de verkeersruimten, maatregelen moeten treffen
die tot ordening van dit ruimtegebruik moeten leiden, om conflicten die tot ongevallen
kunnen leiden zoveel mogelijk te voorkomen. Omdat verreweg de meeste verkeers-
ruimten - de wegen - openbaar zijn, heeft een overheidsinstantie tot taak om die
maatregelen te treffen en die spelregels te ontwikkelen, die de nodige ordening in het
verkeer verzekeren en belangentegenstellingen van de weggebruikers zoveel mogelijk
in goede banen lei den. Een goede ordening van dit verkeer en een goede inrichting
van de verkeersruimten is nodig om het verkeer zo goed mogelijk, dus ook zo veilig
mogelijk, te laten verlopen.':" Anders gezegd, het stelsel van gedragsregels is gericht
op een verdeling van de beschikbare wegruimte, waarbij de verschillende categorieen
verkeersdeelnemers zoveel mogelijk een eigen plaats op de weg krijgen toebedeeld.
Wanneer bijvoorbeeld het afslaan naar links niet wettelijk is geregeld, kunnen onveili-
ge situaties ontstaan. De oorzaak daarvan is gelegen in het feit dat deze manoeuvre
dan naar ieders eigen inzicht wordt uitgevoerd. Een oplossing is gelegen in de creatie

13 Zie A.A.G. Peters, Opzel en schuld in het strafrecht, diss., Deventer 1966, p. 18-19 en p. 209-211.
14 De vraag kan worden opgeworpen of de weggebruiker in dit verband geen recht op regels heeft. Bij

een bevestigend antwoord voigt natuurlijk de vraag op hoeveel regels men recht heeft. Zie voor een
verhelderende vergelijking tussen veiligheidsregels in het verkeer en in het bedrijfsleven, A.R. Hale,
Regelrecht op de ve ilighe id: een beschouwingvan regels als onderdeelvan een veiligheidszorgsysteem,
in: Verkeersregels, handhaving en verkeersveiligheid (red. C.D. van den Vijver en P.J. Zeven),
Amhem 1991, p. 23-43.

15 Bijl. Hand. TK 1975-1976, no. 13704, no. 1-2, p. 3.
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van een regel waarin precies wordt voorgeschreven hoe die gedraging moet worden
uitgevoerd. Een ander voorbeeld. Indien ongelukken worden veroorzaakt doordat
iedereen rijdt met een zelfbedachte reminrichting, dient de wetgever een uniforme rem-
inrichting voor te schrijven. Deze gang van zaken kan worden verklaard door de
verplichting die de wetgever op zich heeft genomen om door regelgeving de oorzaken
van verkeersonveiligheid zoveel mogelijk weg te nemen. Op grond van deze Cruimte-
verdelings')voorschriften mag de weggebruiker zijn rijgedrag binnen de toegekende
ruimte op de weg zelf bepalen. Een zinvolle beeldspraak kan worden ontleend aan
het voetbalspel." Indien iedere speIer in het veld zijn in ruimtelijk opzicht toebe-
deelde positie zo goed mogelijk benut, is er sprake van optimaal samenspel. Indien
de gebruikers van de weg zo veilig mogelijk de toegekende plaats benutten, is er
voldaan aan de strekking van het verkeersrecht." Kortom, verkeersregels moetenl
worden gekenmerkt als veiligheidsregels. Er is pas sprake van een rechtsbeginsel na\
positivering daarvan in regelgeving (paragraaf 19), met inachtneming van het feit dat
een beginsel niet kan worden gevangen in een uitputtende positivering." Dit betekent)
dat uit de ontworpen reeks verkeersvoorschriften het veiligheidsbeginsel kan wordenj
afgeleid. De veiligheid is het hoogste doel en al het andere is middel om dat doel te
bereiken of doet aan dat doel geen afbreuk. Deze positionering houdt in dat een
beginsel door mij in sterke mate finaal wordt benaderd. Een gezichtspunt verkrijgt
aileen het predikaat beginsel indien het zelfstandig functioneert en bovendien een
leidende rol vervult vanuit het regelsteisei als totaal. De overige gezichtspunten zijn
naar mijn mening voor het verkeersrecht niet relevant of staan in dienst van de wei
gehonoreerde leidende gezichtspunten. Nu zal in het zesde hoofdstuk blijken dat veel
regels zijn te herieiden tot het gebod zo veel mogelijk rechts te houden. Dit gebod
doordesemt een groot deei van de overige regelgeving. Het betreft hier evenwel geen
beginsel, iaat staan een leidend beginsel, maar een belangrijke uit het veiligheidsbe-

16 Deze beeldspraak is ontieend aan J. ter Heide, Vrijheid. Over de zin van de straf, diss., Den Haag
1965, p. 158.

17 Het voetbalspel veronderstelt onderlinge betrokkenheid, wit het spelkarakter niet veri oren gaan. Er
zijn echter evidente verschillen. Gedurende de speeltijd zijn de deelnemers aan het voetbalspel op
elkaar betrokken. Deelnemers aan het verkeer zijn anoniem en aileen bij elkaar betrokken gedurende
dat ene vluchtige moment dat zij elkaar passeren. Een ander verschil is dat het voetballers te doen
is om het voetballen zelf, terwijl men aan het verkeer veelal niet deelneemt om het verkeersspel, maar
"noodgedwongen" om van huis naar werk te komen, dus om andere doeleinden. Anders gezegd, de
verkeersgedragingen zijn vaak geen doel in zichzelf, maar een middel tot iets anders. De onderlinge
betrokkenheid en het spelkarakter ontbreekt. Zie overigens over het karakter van het voetbalspel HR
28juni 1991, NJ 1992,622 (zie ook HR 19 oktober 1991, NJ 1992,621 over incorrect tennisspel).
Nota bene: in dit onderzoek zal met name bij de bespreking van het vertrouwensbeginsel worden
aangegeven dat vanwege het hectische karakter van het verkeer er toch van een betrokkenheid op
anonieme verkeersgenoten sprake is. Zou het anders zijn, dan zou het verkeer snel ontwricht raken.
Op een laatste verschil wijst Soeteman. De spelsituatie is relatief gesloten. Het aantai mogelijke
situaties is beperkt, Aile situaties kunnen in regels worden gevat. Het recht daarentegen regelt een
open samenleving, het aantal situaties dat zich kan voordoen is oneindig en niet te voorzien (A.
Soeteman, Hercules aan het werk. Over de rol van rechtsbeginselen in het recht, AA 1991, p. 28).

18 W. Nieboer, Schets materieel strafrecht, Arnhern 1991, p. 24.
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ginsel voortgekomen bouwsteen van het regelbestand, die als afgeleide van het
genoemde beginsel orden ende, verklarende en sturende werking bezit.

Tegen de achtergrond van deze bevindingen vormen de veiligheidsregels uit het
RVV de paraplu, waaronder men de vrijheid heeft om verkeersmanoeuvres naar keuze
- al dan niet vlot - af te wikkelen. Deze paraplu begrenst echter eveneens de vrijheid
om buiten de reikwijdte van de delictsomschrijving gedrag naar keuze te ontwikkelen.
Het voetbalspel levert opnieuw een verhelderende beeldspraak op. Binnen de ruimte
die de 'game-rules' bieden, mag men de 'goal-rules' toepassen. De game-rules zijn
in dit licht de gedragsregels uit het RVV die het terrein van de strafbaarheid afbakenen
waarbinnen men de eigen doeleinden (goal-rules) mag nastreven: vlotte verplaatsing,
recreatie, enz.

22 Structuur van de regelgeving

Het stelsel van gedragsregels in het wegverkeer wordt tot het bijzondere strafrecht
gerekend. Het 'bijzondere' van de verkeerswetgeving schuilt in het gegeven dat in
een hoeveelheid situaties exact wordt voorgeschreven hoe de weggebruiker zich dient
te gedragen." Gedragingen die afwijken van het voorgeschreven verkeerspatroon,
zijn in principe strafbaar." Dit is anders dan in de commune strafwetgeving, waarin
bepaalde gedragingen zijn verboden.

Het zou echter onjuist zijn deze tegensteliling voor te stellen als een spiegelbeeld.
Enschede merkt op dat het commune strafrecht en het bijzonder strafrecht ongelijk
van waarde zijn. Het bijzondere strafrecht is niet meer dan een gezamenlijke noemer
waaronder sterk uiteenlopende strafrechtsgebieden huizen, zoals het verkeersstrafrecht,
maar ook het fiscale strafrecht." Overigens kunnen tussen deze terreinen verdere
onderscheidingen worden aangebracht. Het verkeersstrafrecht oogt bijvoorbeeld heel
gedetailleerd, maar is in feite een uitvloeisel van algemene rechtsbeginselen (op grond
waarvan men geen letsel, dood of schade mag veroorzaken), terwijl het fiscale recht
louter instrumentee1 van aard is, met als enig doel het verwerven van inkomsten voor
de staat." Voorts is in het feit dat de verkeersvoorschriften slechts een dwingende
oplossing geven voor de meest voorkomende gevallen een overeenkomst gelegen met

19 Vgl. over het karakter van het bijzondere strafrecht Th.W. van Veen, Strafrecht: minder elastisch
dan men denkt, in: R.M. Themis 1978, p. 534 e.v.; Ch.J. Enschede, Problemen van strafwetgeving,
in: Problemen van wetgeving, Deventer 1982, p. 167.

20 Dit brengt overigens voor het openbaar ministerie mee dat de telastelegging negatief dient te worden
geformuleerd: "dat hij ....niet zoveel mogelijk rechts heeft gehouden". lie W.H. Vellinga, Verkeers-
strafrecht, in: Advocaaten praktijk, Alphen aan den Rijn, losbladig, supplement april 1988, A 1600-12.
De wijze van redigeren in het R YV 1990 lijkt in sommige gevallen enigszins wonderlijk. lo Iijkt
het mij overbodig dat in art. 3 RYV aan fietsers toestemming wordt gegeven naast elkaar te rijden,
aangezien het in het strafrecht niet gaat om toestemming maar om verboden en geboden.

21 Ch.J. Enschede, Problemen van strafwetgeving, in: Problemen van wetgeving, Deventer 1982, p. 171.
22 Dit sluit natuurlijk de werking van beginselen op dit rechtsgebied niet uit. lie daarover bijvoorbeeld

Ch.P.A. Geppaart, Overhetvertrouwensbeginsel inhet belastingrecht, R.M. Themis 1984, p. 467-499.
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de klassieke strafrechtelijke nonnen. Dit betekent dat een uitzonderingsregeling is
vereist voor bijzondere omstandigheden. In noodgevallen wordt de geadresseerde
verplicht tot afwijkingen terwille van hetzelfde veiligheidsbeginsel.

De afwijkende structuur van het verkeersrecht ten opzichte van het commune strafrecht
kan worden verklaard aan de hand van het hiervoor reeds genoemde instrumentele
karakter. Op zichzelfhadden verkeersvoorschriften ook anders kunnen luiden. Zo had
ook kunnen worden voorgeschreven dat zoveel mogelijk links moet worden gehouden
of dat verkeer van links voorgaat. In die zin zouden verkeersvoorschriften als ethisch
neutraal kunnen worden aangemerkt. Een dergelijke verandering regardeert echter wei
de overige verkeersregels en impliceert derhalve dat deze eveneens moeten worden
aangepast. Hierin uit zich de dominantie van het ordeningselement van de verkeers-
wetgeving en verschilt de regeling duidelijk van het commune strafrecht. Een tweede
aspect van het instrumentele karakter is, zoals gezegd, de andere wijze van formuleren:
de weggebruiker kan op direkte wijze uit het RVV afleiden hoe hij rich dient te gedra-
gen. In het commune strafrecht is het in verband met de vrijheidsgedachte onmogelijk
de juiste of de gewenste gedraging te beschrijven. Vandaar het geringe aantal
omissiedelicten in het commune strafrecht. In instrumentele wetgeving valt daarentegen
de hand van de wetgever te ontwaren, die bijvoorbeeld met behulp van het verkeers-
recht ingrijpt in het specifieke gedragspatroon van verkeersdeelnemers. De wetgever
beoogt het verkeer op een bepaalde wijze te reguleren, waarbij de belangrijkste doel-
stelling gedragsverandering of althans -regulering betreft, waardoor oorzaken van
verkeersonveiligheid worden weggenomen. Dat zou niet kunnen op de wijze zoals
in het commune strafrecht gebeurt. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat het
hectische verkeerskarakter ordening behoeft, hetgeen in commuun strafrechtelijk
verband zou leiden tot een oeverloos regelbestand. Het zou niet eenvoudig zijn om
een veilige inhaalmanoeuvre of een links afslaande beweging deugdelijk te reguleren
met behulp van een serie verbodsbepalingen. Een dergelijke poging resulteert
waarschijnlijk in een grote hoeveelheid verbodsbepalingen, die de veiligheid voor
verkeersdeelnerners, die moeten handelen in snel wijzigende en opeenvolgende
omstandigheden, niet vergroot. De aard van het rechtsgebied en de te reguleren gedra-
gingen brengen mee, dat de veilige afwikkeling van het verkeer het meeste is gediend
met een serie geboden. De in het RVV aanwezige verboden, zoals parkeer- en
inhaalverboden beogen daarom eveneens de beschikbare wegruimte te reguleren, wat
bij uitstek het karakter van de ordeningswetgeving weerspiegelt. 23

Deze karakterisering moet ten behoeve van de positionering van het veiligheids-
beginsel verder worden aangescherpt. Verkeersregels zijn in de vorige paragraaf aange-
merkt als 'ruimteverdelings'regels, met behulp waarvan de wetgever de beschikbare
wegruimte verdeelt over de verschillende categorieen weggebruikers. Zij verkrijgen
daardoor een 'recht' op een zo precies mogelijk omlijnd gebruik van de weg. Op grond

23 Tegen deze achtergrond moet worden opgemerkt dat de a1gemene gevaarsbepaling van de WVW,
art. 25 WVW, geen gedragsregulerende bepaling is, maar veeleer als een commune straibepaling kan
worden gezien.
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van deze ruimtelijke benadering kunnen oorzaken van onveiligheid worden vermeden
door zo duidelijk mogelijk te omlijnen hoe die onveiligheid kan worden voorkomen
(de preventieve functie van de rechtsregel). In het ordeningsrecht komt dit karakter
beter tot zijn recht dan in het commune strafrecht. Bepalingen die een bepaalde
gedraging verbieden, passen minder goed binnen de hier gekozen ruimtelijke optiek.
Teneinde echter het risico van worgwetgeving" te vermijden, is een voortdurende
afweging noodzakelijk tussen de hoeveelheid geboden en de ruimte voor de ver-
keersdeelnemer om binnen de getrokken veiligheidsgrenzen zijn gedrag naar eigen
inzicht te bepalen."

De vrijheid om het verkeersgedrag naar eigen inzicht te bepalen, ligt dus opgeslo-
ten in de gegeven verkeersregels die moeten worden aangemerkt als veiligheidsregels.
Dit betekent dat het veiligheidsbeginsel de vrijheid van de verkeersdeelnemer
absorbeert. Anders gezegd, er is vrijheid zolang deze veilig wordt benut, niet geheel
naar eigen inzicht, maar binnen de aangereikte regelgeving. De precieze atbakening
van het toegestane verkeersgedrag verleent de weggebruiker, binnen de getrokken straf-
baarheidslijnen, de vrijheid zijn gedrag zelfte reguleren. Zonder vooruit te lopen op
het vervolg van dit onderzoek, vloeit uit dit standpunt de consequentie voort dat het
voorgeschreven gedrag nauw omlijnd dient te zijn. Bij diffuse strafbaarheidsgrenzen
komt het bedoelde vrijheidsaspect irnmers in gevaar. Tegen deze achtergrond moet
de weggebruiker binnen de verleende veiligheidspositie (bijvoorbeeld een toegekende
voorrangspositie aan de van rechts komende bestuurder) als vrij worden aangemerkt
am die positie in te nemen. De veiligheid is soms meer gediend door' geen' voorrang
te 'nemen'.

Een belangrijke tegenwerping zou kunnen zijn dat alle recht er is om de vrijheid van
de mens te vergroten.P'" Deze tegenwerping kan geen spanning teweegbrengen
in mijn betoog. Vrijheid lijkt op het eerste gezicht te kunnen worden gelijkgesteld
met volstrekte handelingsvrijheid. De wijze waarop zich evenwel deze vrijheid
manifesteert, dient vanwege de invloed daarvan op andermans belangen te worden
gereguleerd en wordt daarmee doel van het (verkeersjrecht." lk wil hier nog aan
toevoegen dat deelname aan het verkeer acceptatie impliceert van de wettelijke regels
die dat terrein bestrijken. Elders zal ik betogen dat deze regels op een specifieke wijze

24 Ontleend aan J .M. Reijntjes, Strafrechtelijk bewijs in wet en praktijk, diss., Arnhem 1980, p. 106.
25 Vgl. W.H. Vellinga, Schuld in spiegelbeeld, diss., Arnhem 1982, p. 233-234, m.n. noot 63.
26 Vgl. John Locke, Two treatises of government, heruitgave Cambridge 1960 (oorspronkelijke uitgave

1688), waarbij het mij gaat om de tweede verhandeling, m.n. onderdeel22, 118, 123, 190-191. Zie
hieroverBertrand Russell, History of western philosophy, Londen 1946, p. 602-604; D.H.M. Meeuwis-
sen, Recht en vrijheid, UtrechtiAntwerpen 1982, p. 153-177.

27 Vgl. overigens het joodse gedachtengoed waarin de wetgeving is gericht op de vergroting van de
menselijke vrijheid. Deze vrijheid kan echter slechts worden bewerkstelligd langs de wettelijke paden
der gebondenheid. Vgl E. Fromm, You shall be as gods, Londen 1966, hoofdstuk 3, the concept of
man, en hoofdstuk 4, the concept of history, p. 63-159, m.n. p. 77,92 en 186-187.

28 Vgl. J.S. Mill, On liberty, Londen 1873, p. 44-55, waar hij aangaf dat er van vrijheid geen sprake
meer is indien de handeling van het individu de belangen van anderen raakt.
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op elkaar ingrijpen. Hier is het voldoende op te merken dat door de onderlinge afstem-
ming van geregelde gedragingen de stelling is gewettigd dat iedere verkeersdeelnemer
op de andere verkeersdeelnemer moet zijn betrokken. Deze betrokkenheid dient te
geschieden op een uniforme wijze aangezien anders de veiligheidsstructuur in gevaar
wordt gebracht. Een vrije afweging die buiten deze structuur ligt, behelst daarom vrij
snel een inbreuk op het leidende rechtsbelang van de veiligheid. Dit betekent dat
vrijheid in gebondenheid de optimale vertaling is van het gericht zijn op anderen. Dit
laatste vormt de kern van het verkeersrechtelijke samenspel." De strafwetgever
beoogt niet de vrijheid te beperken die de weggebruiker reeds bezit en ook behoort
te bezitten." Hij waarborgt 'slechts' de veiligheid waarbinnen die vrijheid kan
gedijen. Dit betekent het volgende.
1. Soms is de vrijheid volledig geabsorbeerd. Het verbod stil te staan op een voetgan-
gersoversteekplaats elimineert grotendeels de vrijheid om al dan niet stil te gaan staan
op een voetgangersoversteekplaats.
2. De bedoelde vrijheid leidt soms tot een afwijkende manoeuvre indien aan de voor-
waarden van de veiligheid is voldaan. De weggebruiker die uit vriendelijkheid geen
gebruik maakt van zijn voorrangsrecht en aldus belemmeringen opwerpt voor het
achteropkomende verkeer, kan de veiligheid in gevaar brengen. In dat geval heeft hij
een verplichting om te handelen overeenkomstig de regels. Anders gezegd, hij heeft
het gebod om zijn plaats in de voorrangsordening in te nemen, overtreden. De hiervan
strikt te onderscheiden situatie is de verplichting om van de regels afte wijken. Soms
is men tot een van de regel afwijkende gedraging verplicht, zoals in het geval van
de voorrangsgerechtigde weggebruiker die ziet dat een van links komende bestuurder
met een zeer hoge snelheid komt aanrijden en niet genegen Iijkt om zijn voorrangs-
verplichting na te leven. De plicht tot het bebartigen van het centrale rechtsbelang,
de verkeersveiligheid, dient in deze situatie tot een afwijkende gedraging te leiden.

Deze overwegingen brengen mij tenslotte bij het karakter van de norm. De voor-
schriften uit het RVV zijn merendeels als gebod geformuleerd, die de verkeersdeelne-
mer verplichten tot een handeling. Aan dit stelsel van geboden kleven verschillende
normatieve kenmerken.

Enerzijds kan men verschillende veiligheidsvoorschriften uit het RVV zien als
verplichtende normen: men is verplicht zoveel mogelijk rechts te rijden (art. 3, lid
1, RVV 1990; art. 22 RVV 1966). Toch lijkt hiermee het verhaal niet ten einde. In
literatuur en rechtspraak wordt op grond van art. 25 WVW aan de weggebruiker een
plicht opgelegd om het gebod te overtreden als daardoor de verkeersveiligheid beter
is gediend. Een voorbeeld. Indien duidelijk waarneembaar is dat een voetganger rechts
op de rijbaan loopt, dient een bestuurder niet zo veel mogelijk rechts te rijden, maar

29 Vgl. eveneens D.H.M. Meeuwissen, Recht en vrijheid, UtrechtiAntwerpen 1982, p. 155, waar deze
stelt dat vrijheid en gebondenheid niet in tegenstelling tot elkaar moeten worden begrepen, maar in
verhouding tot elkaar.

30 De vrijheid van handelen is herkenbaar aanwezig bij delictsomschrijvingen die een bovengrens
aangeven, zoals maximumsnelheden.
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enigszins uit te wijken. Wanneer hij daarrnee het genoemde gebod van art. 3, lid 1,
RVV 1990 overtreedt, kan hij zich beroepen op de in het artikel irnpliciet besloten
liggende rechtvaardigingsgrond (dat hij, zoveel als mogelijk was, rechts heeft gereden).

Dat de RVV -regels niet aIleen een verplichtende werking bezitten, blijkt wanneer
de betrokken bestuurder wei zo veel mogelijk rechts rijdt en zich verweert met een
beroep op het feit dat hij een gebod naleefde. Kan de enkele plicht tot naleving van
art. 3, lid 1, RVV 1990 hem disculperen van aansprakelijkheid? Niemand zal dat
willen beamen. Een verkeersvoorschrift Iijkt dus niet aIleen een verplichtend karakter
te bezitten.

Anderzijds is het genoemde verweer van de bestuurder niet helemaal van grond
ontbloot. Het naleven van een gebod verIeent in afgeleide nn een bevoegdheid dan
wei een verlof om - in casu - een zo recbts mogelijk op de weg gelegen positie in
te nemen. Anders gezegd, bij een opgelegde plicht tot handelen mag de betrokkene
er zich bij de uitvoering op beroepen dat hij tot uitvoering overgaat en zich niet te
snel ontslagen weten van de gegeven instructie.

Toch is ook deze redenering onbevredigend. In de geschetste redenering wordt
art. 25 WVW als overkoepelende norm van stal gehaald om de inhoud van gebodsnor-
men uit het RVV te completeren. Mijn onvrede bestaat hieruit dat aldus de status van
de norm schimmig blijft. Deze schimmigheid ontstaat mede door de toepassing van
het veiligheidsbeginsel. Op grond van dit beginsel dient men zich aan de regels te
houden, maar in voorkomende gevallen eveneens van de regels af te wijken. Het
verdient daarom de voorkeur om de aard van verkeersgeboden zodanig te omlijnen
dat uit het gebod zelf de reikwijdte blijkt." Zoals evenwel bleek is dit niet eenvou-
dig.

Bovendien is een onderscheid tussen verplichtende en bevoegdheidsverlenende
of veroorlovende normen problematisch. Indien het uitgangspunt is dat art. 3, lid 1,
RVV 1990 dwingt tot zoveel mogelijk rechts rijden, is er namelijk in formele zin geen
sprake van een veroorlovende norm. Een loutere bevoegdheid of veri of imp liceert dat
men kan afzien van uitoefening van de bevoegdheid. Dat is hier niet het geval. Men
is dus niet bevoegd het voorgeschreven gedrag na te laten." Het uitgangspunt van
een loutere bevoegdheid staat immers op gespannen voet met het gebodskarakter van
de normen uit het RVV. In uitzonderingsgevallen mag en moet ecbter van een gebod
worden atgeweken." Dit sluit ook aan bij de systematiek van de strafuitsluitingsgron-
den (art. 39-43 Sr) die per definitie handelen over uitzonderingen. Het spreken over
verlof duidt dan ook op wat anders, te weten het vertrouwensbeginsel. Verderop in
dit hoofdstuk zal ik duidelijk maken dat een regeIconforme deelname aan het verkeer
in beginsel het vertrouwen impliceert dat andere verkeersdeelnemers zich eveneens

31 Vergelijk AJ.M. Machielse en D. Schaffmeister, Onrecht en zorgplicht, in: De Schets nader bekeken
(Iiberamicorum W. Nieboer), Amhem 1992, p, 39. De auteurs onderscheiden gebiedende, verbiedende
en veroorlovende normen die elkaar opheffen. Zij gaan hierbij niet uit van het meerduidige karakter
van de norm zelf.

32 P.W. Brouwer, Samenhang in recht, diss., Groningen 1990, p. 225-226.
33 P.W. Brouwer, Samenhang in recht, diss., Groningen 1990, p. 13.
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rege1confonn zullen gedragen. Een verkeersdeelnemer die naar rechts afslaat moe! op
de weg waarop hij uitkomt zo veel mogelijk rechts rijden. Daarnaast is het hem in
beginsel veroorloofd op die weg rechts te gaan rijden. Dit verlof komt voort uit het
vertrouwen dat aldaar tegemoetkomende weggebruikers eveneens rechts houden (dat
de te berijden weghelft dus vrij is van tegemoetkomende weggebruikers). Samenvat-
tend, de onderlinge afstemming van gedragingen op regelniveau rechtvaardigt bij regel-
conform gedrag in beginsel het vertrouwen dat anderen zich eveneens confonneren
aan de verkeersvoorschriften. Dit betekent dat de weggebruiker bevoegd is de aan hem
door de regelgever toegekende plaats op de weg in te nemen, behoudens de daannee
gepaard gaande controle (oplettendheid)."

Ik kom tot mijn stellingname. Een verkeersvoorschrift is geen richtlijn maar een
imperatief gebod. Dit betekent dat het toekennen van een meerduidig karakter aan
een norm verwarring in de hand kan werken. Omdat een norm is geschreven voor
de meest voorkomende situaties is het - teneinde onduidelijkheid te voorkomen - niet
aan te bevelen diezelJde norrn te belasten met allerlei uitzonderingen. In het verkeers-
recht wordt de grondslag voor de noodzakelijke uitzonderingen gevonden in art. 25
WVW, waarvan de beoordeling vervolgens uitkristalliseert in de strafuitsluitingsgron-
den. Ik wijs op het Binnenvaartpolitiereglement waarin een dergelijke noodsprong
overbodig is. Art. 1.05 van dit reglement luidt: "De schipper moet in het belang van
de veiligheid of de goede orde van de scheepvaart, voor zover dit door de bijzondere
omstandigheden waarin het schip of het samenstel zich bevindt is geboden, volgens
goed zeemanschap afwijken van de bepalingen van dit reglement". Aan het mechanis-
me dat soms terwille van de veiligheid moet worden afgeweken van de regel wordt
geen afbreuk gedaan; het verschil is dat deze positivering vanuit regeltechnisch
oogpunt meer helderheid biedt dan het verkeersrecht.

De voorgaande overwegingen over de verschillende aan het stelsel van gedragsre-
gels klevende nonnatieve kenmerken maken voorts duidelijk dat een beginsel niet kan
worden gevangen in een uitputtende positivering (zie de paragrafen 19 en 21). Dit
valt met name op bij een regelstelsel dat door een beginsel zo sterk wordt gedomineerd
zoals dat bij het veiligheidsbeginsel in het verkeersrecht het geval is. Het is bij
meerdere (hoofd)beginselen eenvoudiger een conflict te beslechten met het beroep
op het ene dan wei op het andere beginsel. Waar sprake is van een beginsel zal zowel
regel als uitzondering worden gebillijkt met een beroep op hetzelfde beginsel,
waardoor de precieze reikwijdte van het beginsel minder grijpbaar wordt. Het is
evident dat de regelgeverniet aile verkeerssituaties uitputtend kan bestrijken. Daarnaast
kan de verkeersveiligheid zo goed mogelijk zijn behartigd op regelniveau, maar in
de praktijk moet nog maar blijken of de verkeersafwikkeling spoort met de regelge-
ving. Bij veel voorschriften blijkt dit niet het geval te zijn. Een eenvoudig voorbeeld
is de slechte naleving van het gebod tot het uitsteken van de hand bij het aangeven
van richting door een fietser. Het is daarom van het grootste beJang de vaagheid van

34 Dit aspect kan niet bij aile verkeersvoorschriften worden ontwaard. Het verbod om op bepaalde
plaatsen stil te staan (art. 23 RVV 1990) of te parkeren (art. 24 RVV 1990), kan moeilijk worden
gekwaliticeerd a1s een bevoegdheid. De overwegingen zijn dan ook met name gericht op geboden.
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het onderhavige beginsel af te bakenen en zo zicht te verlenen over de reikwijdte van
dit beginsel.

Met inachtneming van de geschetste beperkingen kunnen de geboden uit het RVV
worden gekarakteriseerd als gebod tot handelen, tenzij. De norrnatieve kracht van
verkeersnormen is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval."
De verkeersnorm is verplicbtend van aard en verleent een afgeleide bevoegdheid tot
de voorliggende wijze van rijden, tot het omslagpunt is bereikt waarop de uitzonde-
ringsclausule in werking treedt en men zich niet langer op het verplichtende normka-
rakter kan beroepen. Dit omslagpunt - en daarmee de wisselwerking tussen veilig-
heidsbeginsel en veiligheidsregels - komt uitvoerig aan de orde bij de bespreking van
de vertrouwensregel.

23 Het vlotheidsbegrip in de Iiteratuur

Het is frappant dat de auteurs die zich bezigbouden met het verkeersrecht kort van
stof zijn wanneer zij zich uitlaten over het vlotheidsbeginsel. Meestal wordt volstaan
met het stell en dat de begrippen vlotheid en veiligheid normatieve uitgangspunten zijn
bij de beoordeling van het verkeersgedrag. De verkeersvoorschriften zouden pas
gestalte krijgen in het licht van deze beginselen." Vellinga geeft onder meer als
verklaring daarvoor dat vervolgingen ter zake van het belemmeren van de vrijheid
van het verkeer nauwelijks voorkomen," hetgeen de bespreking blijkbaar bemoeilijkt
of minder de moeite waard maakt.

Remmelink merkt op dat vlotheid, een snelle verplaatsing van de ene plek naar
de andere, iets wezenlijks van het verkeer is. Een regeling en een jurisprudentie die
met deze grondgedachte geen rekening houden, zouden archaische curiositeiten
worden." Colijn ziet de vrijheid van het verkeer als een noodzakelijke voorwaarde
voor de gewenste ontplooiing daarvan. De wettelijke regelingen zouden mede ten doel
hebben deze vrijheid zoveel mogelijk te waarborgen." Er worden in de literatuur
verschillende voorbeelden genoemd."

35 Voorbeelden waarin de normatieve gelaagdheid van verkeersgeboden zichtbaar wordt zijn HR 9 mei
1950, NJ 1951,357 (verbod om op trottoir te parkeren kan worden overtreden indien verkeersvei-
ligheid dat vordert); HR 5 maart 1957, NJ 1957,396 (men is ontheven van de verplichting om door
het groene licht te rijden indien de verkeersveiligheid dat vordert); HR 26 juni 1973, NJ1973, 376,
VR 1973, 119 (in bepaalde gevallen kan het gerechtvaardigd zijn om het rode verkeerslicht te overtre-
den).

36 Bij wijze van voorbeeld wijs ik op J. Remmelink, "Prinzipienreiterei" door het verkeersrecht, VR
1965, p. 195-196; W.H. Vellinga, Gevaar en schuld op de weg, Alphen aan den Rijn 1979, p. 32-35
en recent J.B.H.M. Simmelink, Het RVV 1990, niet iedere verandering is ook een verbetering, in:
Het RVV 1990 en het BABW (red. CJ.G. Bleichrodt en J.P. Scheffer), Lochem 1991, p. 21.

37 W.H. Vellinga, Gevaar en schuld op de weg, Alphen aan den Rijn 1979, p. 32.
38 J. Remmelink, "Prinzipienreiterei" door het verkeersrecht, VR 1965, p. 195.
39 AJ. Colijn, De vertrouwensregel in her wegenverkeersrecht, diss., Delft 1971, p. I.
40 Let weI: niet van gevallen waarin de vlotheid als beginsel is erkend.

56



Beginselen

Remmelink stelt dat het beginsel van de vlotheid - zij het onvolledig - wordt uitge-
drukt door de eis dat men de vrijheid van het verkeer niet zonder noodzaak mag
belemmeren. Hij verwijst naar een automobilist die met een lage snelheid midden op
een smalle weg blijft rijden, waardoor toeterende automobilisten, die hem kennelijk
willen passeren, dat niet kunnen." Dit gedrag kan evenwel ook anders worden
uitgelegd. In de eerste plaats overtreedt de betrokken verkeersdeelnemer de regel dat
hij zoveel mogelijk rechts dient te houden. Deze regel is niet geschapen om de vlotheid
of doorstroming van het verkeer te bevorderen, maar om het passeren bij gelegenheid
van het inhalen en tegenkomen van andere weggebruikers veiliger te doen plaatsvin-
den. In dat licht kan het midden op de weg rijden de veiligheid voor achteropkomend
en tegemoetkomend verkeer schaden. In de tweede plaats wordt in het voorbeeld een
koppeling aangebracht tussen het midden op de weg rijden en de aangehouden lage
snelheid, Het is verdedigbaar dat door dit rijgedrag achteropkomend verkeer wordt
belemmerd, waardoor aan de veiligheid afbreuk wordt gedaan. Het gevaar zit hier in
de mogelijkheid van ongevallen, en dat is bij uitstek een veiligheidszaak. Art. 3 RVV
1990 wijst weggebruikers een plaats op de weg toe: zoveel mogelijk rechts. Vervolgens
is het mogelijk, dat achteropkomende weggebruikers hem gaan inhalen, indien daar-
voor aan een aantal voorwaarden is voldaan." Binnen deze voorwaarden van veilig-
heid zijn achterliggers vrij om hun inhaalmanoeuvre te beginnen. Een door het recht
beschermd rechtsbelang van vlotheid en doorstroming kan ik in dit voorbeeld niet
ontwaren. Indien de wetgever het niet van belang acht minimumsnelheden voor te
schrijven, kan aan weggebruikers die willen passeren op een sma\le dijk- annex
bosweg slechts geduld worden toegewenst. De betrokken bestuurder die op het midden
van de weg blijft rijden, kan aileen worden vervolgd wegens het overtreden van het
eerste lid van art. 3 RVV. Colijn noemt in zijn dissertatie als voorbeeld de voor-
rangswegen, die een uitwerking zouden zijn van het vlotheidsbeginsel: "Vlot verkeer
is een eis van de modeme tijd, denken wij aileen maar aan het instituut van de
voorrangsweg waarbij de autosnelweg het meest markante voorbeeld oplevert van
doelbewuste bevordering van een goede communicatie tussen de steden en andere
bevolkingsagglomeraties. Het verkeersrecht heeft in verband daarmede de taak op zijn
wijze deze goede communicatie mogelijk te maken"." Het zal algemeen worden
onderschreven dat de verschillende categorieen verkeersdeelnemers geen eigen baan
kan worden toegekend. Zelfs indien dit tot de mogelijkheden zou behoren, brengt het
geen oplossing voor kruisend verkeer. Dit betekent dat een juridische rangorde moet
worden aangebracht, om te voorkomen dat op gemeenschappelijke weggedeelten
ongevallen kunnen ontstaan. Vanuit de juridische optiek is de voorrangsregeling een
goed voorbeeld van een vei ligheidsregel ing. Voorrangswegen zijn vaak doorgangsaders
die een grote capaciteit aan voertuigen kunnen bevatten. Dat het verkeer zich over
voorrangswegen snel kan voortbewegen, is een belangrijk economisch verschijnsel,

41 1. Remmelink, "Prinzipienreiterei" door het verkeersrecht, VR 1965, p. 195.
42 Zoa1s het ontbreken van naderende tegenliggers.
43 AJ. Colijn, De vertrouwensregel in het wegenverkeersrecht, diss., Delft 1971, p. 1.
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dat echter moet worden onderscheiden van de juridische gedachte, namelijk het creeren
van wegen die de kans op ongevallen minimaliseren."

Tenslotte wil ik een voorbeeld van VelIinga aanhalen: "Art. 25 beschermt de
vrijheid van het verkeer. Hieronder moet niet aileen de vrijheid van het rijdend
verkeer, maar ook van voetgangers etc. begrepen worden. Enerzijds kan iedere wegge-
bruiker dader van art. 25 zijn, anderzijds wordt van iedere weggebruiker de vrijheid
beschermd op de gehele weg. Zo kunnen voetgangers, die deelnemen aan een wandel-
tocht, optocht of demonstratie, verkeersbelernmerend optreden en belemmert ook een
automobilist, die op een voetgangersoversteekplaats stilstaat, de vrijheid van het
verkeer, omdat voetgangers dan niet meer behoorlijk kunnen oversteken"." In
tegenstelling tot VeUinga zie ik beide voorbeelden als toonbeeld van veiligheidsover-
wegingen. Een groep demonstranten die een weg verspert, belemmert het verkeer over
die weg. Indien hier toestemrning voor is gegeven, is er niets aan de hand. Dan zal
er normaliter ook een omleiding van het overige verkeerplaatsvinden. Zonder toestem-
ming of omleiding ligt de zaak anders. Aan voetgangers is een plaats in de verkeersre-
geling toegewezen. Het is, behoudens uitzonderingen, voor voetgangers verboden op
de weg te lopen. Zonder toestemming 'samenscholen' op een weg behoort niet tot
die uitzonderingen. De voetganger is ten gunste van de automobilist van de weg ver-
drongen met name ten behoeve van zijn eigen veiligheid. In het voorbeeld van Vel-
linga kan een groep demonstrerende wandelaars inderdaad het gevolg veroorzaken
dat auto's niet hun weg kunnen vervolgen, maar de strafwaardigheid Iijkt mij te zijn
gelegen in het doorkruisen van een veiligheidsregeling. Hetzelfde verhaal gaat op voor
de voetgangersoversteekplaatsen. Deze zijn ontstaan vanuit de gedachte dat voor
voetgangers een vrijplaats op de weg moet worden gecreeerd, zodat zij veilig kunnen
oversteken. Indien een automobilist zijn auto stilzet op een zogeheten voetgangersover-
steekplaats, maakt hij een (al dan niet abstracte) inbreuk op die veiligheidsgedach-
te.46/47

44 Op de autosnelwegen en binnen de 30 krn-gebieden blijken de minste verkeersslachtoffers te vallen.
Ontleend aan Naar een duurzaam veilig wegverkeer. Nationale Verkeersveiligheidsverkenning voor
dejaren 199012010, uitgave SWOV 1992; Bijl. Hand. TK 1992-1993, no. 22100, no. 15, p. 2.

45 W.H. Vellinga, Gevaar en schuld op de weg, Alphen aan den Rijn 1979, p. 33.
46 Vellinga haaltop p. 37-38 nogeen uitspraak aan van HofLeeuwarden (23 september 1965, VR 1967,

26) waarin eveneens sprake zou zijn van beschermde vlotheidsbelangen. Deze uitspraak gaat volgens
mij echter over avas: de vraag of de verdachte met de aanwezigheid van de andere verkeersdeelnemer
rekening had moeten houden. De vraag of de laatste daar mocht rijden waardoor zijn 'vlotheid' werd
beschermd, kwam niet aan de orde.

47 Vgl. het Schiermonnikoog-arrest HR 23 december 1980, NJ 1980, 171, waarbij een bepaling uit de
APV Schiermonnikoog onverbindend werd verklaard. Op grand van deze bepaling werd wegverkeer
in zijn geheel uitgesloten. Aan dit arrest zou de stelling kunnen worden ontleend dat de vrijheid van
verkeer wei degelijk een zelfstandig beschermd rechtsgoed vormt, Naar mijn mening dient dit arrest
anders te worden uitgelegd. In die kwestie was het de vraag ofhet wei was toegestaan burgers zodanig
beperkingen op te leggen dat verkeer onmogelijk zou zijn geworden. Het gaat in dit hoofdstuk om
de vraag welke beginselen aan het verkeersrecht als zodanig kunnen worden onderkend, waarbij het
'recht op verkeer' een geaccepteerd uitgangspunt vormt. Vgl. overigens de recente verandering in
art. 2 WVW, Stb. 1989,225.
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De genoemde voorbeelden acht ik niet redengevend voor het bestaan van een
zelfstandig beschermd vlotheidsbeginsel."

24 Nuanceringen

Het hier ontwikkelde standpunt bevat geen ruimte voor de aanname van de vlotheid
of doorstroming van het verkeer als een in het verkeersstrafrecht zelfstandig fungerend
beginsel. Een rechtbeginsel dient evenwel strikt te worden onderscheiden van een
rechtsbelang.

In dit onderzoek wordt het belang van de vlotheid niet uitgesloten of miskend, maar
kan het geen zelfstandige plaats als beginsel worden toegekend. De belangen van door-
stroming of vlotheid dienen in mijn optiek slechts te worden behartigd en beschermd
binnen de voorwaarden van de veiligheid. Voorzover de veiJigheid het toelaatkan
bepaaJd gedrag worden veroorloofd ten gunste van de vlotheid. Stagnatie van de ver-
keersafwikkeling is slechts relevant voorzover door een geringe doorstroming de veiIig-
heid in het geding is." De afwijzing van de vlotheid als normatief - overkoepelend -
uitgangspunt voor het stelsel van gedragsregels brengt mee dat de in het verkeersrecht
zo belangrijk geachte begrippen 'hinder' en 'belemmering' aIleen relevant zijn indien
door het hinderen of bel emmer en van andere verkeersdeelnemers een ongeval ontstaat
dan wei de kans daarop wordt vergroot. Voor beide begrippen is in het geschetste
raamwerk conceptueel slechts plaats indien deze relatie met (gerealiseerd) gevaar kan
worden gelegd.

Voor de begripsmatige verhouding tussen veiligheid en vlotheid of doorstroming
heeft bovenstaande positiebepaling tot gevolg dat in aile gevallen veiligheidsoverwe-
gingen centraal staan. Het veiligheidsbeginsel is derhalve de centrale waarde van
waaruit de regelgeving moet worden begrepen. Dit laat onverlet dat in diverse bepa-
lingen gedachten van vlotheid zijn te herkennen. Hiervan twee voorbeelden.

1. Het rechts inhalen van links afslaande automobilisten (art. 11, lid 2, RVV 1990;
art. 33, lid 2, RVV 1966),50 en het inhalen door (brom)fietsers van files (art. 1I, lid

48 Als verklaring voor het zwaar aanzetten van het vlotheidsbeginsel in de Iiteratuur kan een citaat van
D.H.M. Meeuwissen dienen: "Juristen hebben - zeker in Nederland - de neiging om vee I te vee I
rechtsbeginselen in te voeren, waarschijnlijk omdat we geneigd zijn in alles weI wat 'principieels'
te zien. Misschien ook omdat op die wijze het belang van de materie ietwat kan worden opgeblazen"
(Rechtsbeginselen en natuurrecht, AA 1991, p. 736).

49 Vgl. J.A. Leerink, Aansprakelijkheid voor verkeersongevallen, NJB 1938, p. 881. Deze auteur van
De verkeers-veiligheid op den weg steltdatde veiligheid op deopenbare weg de andere weggebruikers
betreft, dit in tegenstelling tot het private belang van de verkeersvlotheid.

50 Bestuurders die links voorgesorteerd hebben en te kennen hebben gegeven dat zij links willen afslaan,
worden rechts ingehaald.
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3 en art. 13, lid 2, RVV 1990; art. 33, lid 3 onder b, RVV 1966).51 Het toestaan van
deze inhaalmanoeuvres komt de vlotheid ten goede en vergroot de veiligheid, aange-
zien anders belemmerende en dus onveilige situaties kunnen ontstaan.P'"

2. In de verkeerswetgeving zijn verschillende belangen te onderkennen die niet tot
het veiligheidsbeginsel zijn te herleiden. Zo is art. 2 WVW herschreven om recht te
doen aan milieubelangen. Evenzeer kan worden gedacht aan de parkeerverordeningen.
In deze gevallen gaat het niet meer om het waarborgen van de verkeersveiligheid als
zodanig. Dit neemt echter niet weg dat het veiligheidsbeginsel de grondslag vormt
voor de verkeerswetgeving in deze eeuw. In HR 9 mei 1950, NJ 1951,357, merkte
de Hoge Raad het veiligheidsbeginsel expliciet aan als het grondbeginsel van de ver-
keerswetgeving. Milieu e.d. kunnen worden aangemerkt als waarden of belangen die
de basis kunnen vormen voor het geven van verkeersregels of het beffen van verkeers-
r.raarregelen. Deze waarden vormen echter geen beginsel of normatief ijkpunt voor
begrip van het stelsel als zodanig of voor de beoordeling van verkeersgedrag in
individuele gevallen. Deze uitzonderingen doen daarom geen afbreuk aan de centrale
grondgedachte van de veiligheid. Hier kan nog aan worden toegevoegd dat bet niet
eenvoudig is voor te stell en dat bij een botsing tussen milieu en veiligheid het eerste

51 Fietsers en bromfietsers dienen elkaar links in te halen; zij mogen andere bestuurders reehts inhalen;
files mogen aan de reehterzijde worden ingehaald.

52 Anders W.H. Vellinga, Gevaar en schuld op de weg, Alphen aan den Rijn 1979, p. 37-38; Advocaat
en Praktijk, Alphen aan den Rijn, losbladig, supplement april 1988, A-1600-20.

53 Vgl. HR 5 oktober 1979, VR 1980, 28 (Breuer-Gutman). Hetging in deze uitspraak om een vrachtwa-
genbestuurder die bij diehte mist linksaf was geslagen. Vooraf had hij zieh zoveel mogelijk ervan
vergewist dat er geen overig verkeer aankwam. Nadat hij zo snel mogelijk had opgetrokken, werd
hij aangereden door een personenauto die 70 kilometer per uur zou hebben gereden. De Hoge Raad
sanetioneert het rijgedrag van de vrachtwagenbestuurder als voIgt: " ...het hof kon ....tot het oordeel
komen dat Gutman er niet van hoefde afte zien om ....linksaf te slaan. Een onder aile omstandigheden
vasthouden aan de regel van artikel 46 (RVV) met aehterstelling van die van artikel 49 (RVV) zou,
in een geval van beperkt zieht door mist aJs hier vastgesteld, medebrengen dat een vraehtwageneom-
binatie aJs bestuurd door Gutman nimmer linksaf zou mogen slaan of sleehts onder zodanig
bezwarende omstandigheden dat dit, ook voor het aehteropkomende verkeeronaanvaardbare gevolgen
zou hebben". In deze overwegingen zou men een vlotheidsbeginsel kunnen ontwaren. Het zaJ geen
verbazing wekken dat deze gedaehte in dit betoog geen ondersteuning geniet. Verkeer moet mogelijk
blijven. In dat lieht is het verdedigbaar dat het hier een insehattingskwestie betreft inzake het meest
veilige rijgedrag. De vraehtwagenbestuurder heeft aan een aantaJ voorwaarden voldaan, zodat naar
mijn mening kan worden gesproken van oplettend rijgedrag. Het zwaartepunt van de beoordeling van
beider rijgedrag had eerder moeten liggen op dat van de bestuurder van de personenauto. Deze had,
gezien de bijzondere - kenbare - omstandigheden zijn snelheid moeten temperen. Art. 19 RVV (art.
49, lid 2, RVV 1966) krijgt met sleeht zieht extra nadruk waar het rijgedrag op en nabij kruisingen
betreft (het hof oordeelde in deze zaak dat tegemoetkomers, rijdende met een aangepaste snelheid,
wel tijdig voor de vraehtwagen had den kunnen stoppen). Vgl. eveneens HR 4 november 1975, NJ
1976, 84, VR 1976, 50 (arrest "Rijperkerkse melkrijder").

60



Beginselen

zal prevaleren." Evenmin zal het nastreven van een vlotte verplaatsing een rechtvaar-
digingsgrond opleveren voor overtreding van de veiligheidsvoorschriften in het RVV.

25-41 Vertrouwen

25 Inleiding

Hiervoor is duidelijk gemaakt dat het doel van de verkeersregelgeving het voorkomen
van ongevallen is. De verkeersregels dienen als middel om dat doe I zo goed mogelijk
te bereiken. De aard van de verkeersregels kan echter vanuit de veiligheidsoptiek alleen
niet volledig worden begrepen. Het veiligheidsbeginsel is doel en uitgangspunt bij de
afstemming tussen de onderlinge gedragingen, maar een cruciale rol wordt algemeen
toegedicht aan het vertrouwensbeginsel. Nu wordt in de literatuur niet overmatig veel
aandacht besteed aan het vertrouwen als zodanig. Ondanks het feit dat het begrip niet
nieuw is en in eigenlijke zin hetjuridische begrippenkader overstijgt," is het belang-
rijk te weten of en hoe dit begrip kan worden gevat in een juridische defrnitie. In die
zin wordt de laatste jaren steeds meer over het vertrouwen gesproken als een afzon-
derlijk leerstuk. Nu zijn veel van deze beschouwingen minder relevant voor deze
bespreking." Hieronder gaat het mij om het vertrouwen in materieelrechtelijk opzicht.
Ondanks het feit dat de verkeersdeelnemer kan worden gezien als een anonieme
rechtsgenoot, is er toch sprake van een functionaris. Het zijn van functionaris
impliceert kennis van de verkeersregels. Dit 'functionele' vertrouwen hangt derhalve
nauw samen met opgewekte verwachtingen, Hieronder gaat het om de vraag welke
grondslag deze verwachtingen hebben (paragraaf26-27) en welk vertrouwen rechtens
wordt beschermd (paragraaf 28-39).

26 Het vertrouwensbeginsel

Remmelink is een van de eerste auteurs die het belang van het vertrouwen voor het
verkeersrecht heeft onderkend en benadrukt. Voor een goed functioneren van het
verkeer is het vertrouwen in het nakomen van de legitieme rolverwachtingen onont-
beerlijk. De grondslag van die (verkeers)ordening wordt door Remmel ink gefundeerd
in het vertrouwensbeginsel. Ais de deelnemers aan het verkeer een dergelijk vertrou-
wen niet mogen hebben, kan het verkeersspel niet gespeeld worden, is geordend en

54 Overigens betreft het hier voomamelijk een semantische kwestie. Het is ook mogelijk de strekking
van mijn betoog op een andere wijze te verduidelijken. Stel dat de verdedigers van de geschetste trias
wordt nagegeven dat de vlotheid ook een beginsel vormt. Het zou dan evenwel een beginsel zijn van
een zo geringe omvang dat het redelijkerwijs niet meer als beginsel kan worden aangemerkt.

55 A.M. Donner, Inleiding 101 het themanummer over het vertrouwensbegrip, in: R.M. Themis 1984,
p. 457 en p. 465.

56 Zo gaatJ.C.M. Leijten uitgebreid in op de plaats van het vertrouwensbeginsel, maar dan in strafvorder-
lijke betekenis (Vertrouwen en vertrouwensbeginsel in het strafrecht: eenpaarverkenningen in: RM
Themis 1984, p. 520 e.v.).
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veilig verkeer niet mogelijk." Volgens Rernmelink mogen wij vertrouwen koesteren
in de regelnaleving door anderen, wanneer wij zelf onze rol in het verkeersspel
behoorlijk spelen. Anders is geordend verkeer niet Ianger mogelijk." Ik onderschrijf
dit uitgangspunt, waarbij ik echter een kanttekening maak. De vooronderstelling in
het betoog van Rernmelink is dat er chaos ontstaat wanneer de wettelijke regels niet
langer worden nageleefd. Toch Iijkt dit Iaatste in groeiende mate het geval te zijn.
Desondanks va It er naar mijn mening geen chaos waar te nemen; wellicht wei een
heel anders geaard verkeersbeeld, Naar mijn mening is het standpunt verdedigbaar
dat het massaal overtreden van een bepaalde regel zinvol kan zijn. In sommige
gevallen kan het de natuurlijke en wellicht wenseIijke ontwikkeling van het verkeer
aangeven. Indien veel weggebruikers dezelfde overtreding begaan, kan dat voor de
wetgever een aansporing vormen zich te bezinnen op de bestaande regel. Zo is de
voorrangsregeling in art. 5 MRR gewijzigd mede onder invIoed van het zich niet
(kunnen) houden aan de verplichting in aile gevallen voorrang te verlenen aan het van
rechts komende verkeer. Bovendien betekent het niet naleven van verkeersregels nog
niet dat daardoor in aIle gevallen onveiJige situaties ontstaan. In de praktijk paren vee I
weggebruikers efficient rijgedrag aan veiligheidsoverwegingen naar eigen inzicht. Kort-
am, vee I voorkomende regelovertredingen kunnen aanleiding zijn de aard van de regel
nag eens te heroverwegen. De wetteIijke orde zegt op zich dus niet veel over de
feitelijke stand van zaken. Ook al is de veiligheid het ijkpunt, dat betekent vanzelfspre-
kend niet dat iedere regelovertreding veiligheidsverstorend is. Er zijn weI andere
bezwaren die bij de bespreking van normverleggend gedrag aan de orde komen
(paragraaf 36).

/

vertrouwen heeft steeds te maken met verwacbtingen. Aileen een verwachting die
rechtens redeIijk is kan eventueel aanspraak maken op bescherming. In navolging van
\Nieboer zou ik een beginselmatige verfijning willen aanbrengen. Nieboer relateert het
vertrouwensbeginsel aan het redeIijkbeidsbeginsel. Op grond van dit onderscheid
hanteer ik het volgende uitgangspunt. Vertrouwen verschaft slechts een bepaalde mate
van zekerheid, en weI een redelijke mate. Dit wil zeggen een graad die voldoende
is am op grond daarvan in redelijkheid (volgens Nieboer het redelijkheidsbeginsel)
beslissingen te kunnen en (mogen) nemen waarvoor men aansprakelijkheid kan
aanvaarden."

57 J. Remmelink, "Prinzipienreiterei" door het verkeersrecht, VR 1965, p. 195. Remmelink verwijst
hierbij naar p. 2 \3 van het proefschrift Norm en handeling van J.F. Glastra van Loon (Haarlem 1957).
G.E. Mulder is van mening dat de auto dusdanig is verweven in het maatschappelijk verkeer dat het
gedragspatroon dat de verkeerswetten aan de diverse categorieen verkeersdeelnemers hebben opge-
drongen, min of meer door hen is eigen gemaakt. "De verwachtingen, dat men zich over en weer
aan de specifieke verkeersrollen zaJ houden, behoort niet enkel rneer tot de wereld van het "Sollen",
maar ook tot die van het "Sein"" (Geen straf zonder schuld (11), VR 1974, p. 259).

58 J. Remmelink, "Prinzipienreiterei" door het verkeersrecht, VR 1965, p. 217; Hoofdwegen door het
verkeersrecht, Zwolle 1992, p. 25-27.

59 W. Nieboer, Schets materieel strafrecht, Amhem 1991, p. 32 en 42-43.
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Het vertrouwensbeginsel, zoals ik dat zie, ligt besloten in elk wettelijk stelsel van
gedragsregels. Daarrnee is derhalve niets nieuws gezegd. Een toelichting lijkt daarom
op zijn plaats.

Voor een nadere beschouwing van deze kwestie is het zinnig de kring van
normadressaten van de verkeersvoorschriften nader te bezien. Als voorbeeld kan art.
3, lid 1, RVV 1990 gelden: bestuurders zijn verplicht zoveel mogelijk rechts te
houden. Tot wie richt zich deze instructie? Dit imperatieve voorschrift is in principe
gericht op bestuurders en niet op voetgangers. Toch is dit niet het hele verhaal. De
verkeersdeelnemer spoedt zich niet alleen voort over een weg, maar doet dit temidden
van overige verkeersdeelnemers of in het besef dat er overige verkeersdeelnemers
kunnen verschijnen. Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat in het wegverkeer
een patroon van interacties kan worden waargenomen dat op regelniveau wordt ge-
vormd door de wettelijke bepalingen. In de voorheen ongeregelde gedragingen heeft
de wetgever een juridische regelmaat aangebracht. Of deze ordening nu met grove
lijnen is vervat in een verkeersregeling uit 1905 of in de meer verfijnde verkeersrege-
ling van 1966, in beide gevallen heeft de wetgever de gedragingen, vervat in wettelijke
bepalingen, gepoogd op elkaar afte stemmen. Zo is de regel om links in te halen afge-
stemd op de basisregel om zoveel mogelijk rechts te rijden. Het verbod links in te
halen bij tegenkomend verkeer is weer afgestemd op de eerstgenoemde regel van
rechtshouden, want rechtshoudend verkeer heeft in een bepaalde mate recht op een
eigen baan met vrijwaring van tegemoetkomend verkeer. Met deze afstemming wordt
een zo veilig mogelijke verkeersafwikkeling beoogd. Aan deze wettelijke afstemming
mag de weggebruiker het vertrouwen ontlenen dat de andere weggebruikers zich aan
de voor hen geldende gedragsregels zullen houden.

Indien deze overwegingen worden toegesneden op het voorbeeld van art. 3 RVV
1990 moet worden geconstateerd dat er naast een imperatief ook een ander kenmerk
aan deze delictsomschrijving valt te onderkennen. Ondanks het feit dat art. 3 RVV
1990 niet prim air tot hem is gericht, mag de voetganger er op vertrouwen dat de
bestuurder van een voertuig zoveel mogelijk rechts rijdt." Art. 3 RVV 1990 wordt
als norm niet alleen gekenmerkt door het gebiedende element maar eveneens door
het feit dat het de grondslag vormt voor legitieme verwachtingen van weggebruikers
omtrent de plaats op de weg van bestuurders. Een delictsomschrijving bepaaIt dus
mede de intermenselijke verhoudingen: wat mogen enkelingen in hun omgang van
elkaar verwachten. Indie zin zijn de verkeersvoorschriften de grondslag voor legitieme
verwachtingen van weggebruikers omtrent het gedrag van andere verkeersdeelne-

60 lie bijvoorbeeld HR I oktober 1982, NJ 1983,77: "De stelling dat de norm van art. 22 RVV niet
de overstekende voetganger beoogt te beschermen, is onjuist. Elke verkeersdeelnemer behoort in te
spelen op het te verwachten gedrag van andere verkeersdeelnemers, die dit weer op hun beurt in hun
gedrag plegen en ookdienen te verdisconteren. Juist in dit verband komtde bestaande (hoofd)verkeers-
regels een belangrijke rol toe".
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mers." De opvatting van Colijn lijlct mij dan ook niet juist waar deze betoogt dat
het strafrecht niet uitgaat van de legitimiteit van de onderlinge verwachtingen: "Het
nadeel van deze (strafrechtelijke; toevoeging M.O.) normen is dat zij wei een bevel
geven aan de individuele weggebruiker, doch geen correlerend verband leggen tussen
wat de ene weggebruiker van de ander, met wie hij in conflict komt redelijkerwijs
en naar ervaringsregels mag verwachten"." De grondslagen van ons rechtsbestel
initieren de (fictieve maar gelegitirneerde) verwachting dat de overige burgers (en dus
deelnemers aan het verkeer) weet hebben van de regels die namens hen zijn over-
eengekomen. Deze wetenschap roept vervolgens op beginselniveau het vertrouwen
op dat deze regels ook zullen worden nageleefd. Deze overwegingen maken duidelijk
dat er sprake is van function eel vertrouwen. Dit moet worden onderscheiden van
persoonlijk vertrouwen dat wordt gesteld in het handelen van een specifieke verkeers-
deelnemer. Aangezien de verkeersgenoten elkaar niet kennen, moet binnen die anon ie-
me context voomamelijk worden vertrouwd op de functie die de verkeersgenoot
uitoefent. Het verkeer is een bijzonder activiteitengebied waarbinnen men pas mag
participeren indien men kan garanderen de vereiste (verkeers)kennis te bezitten en
daarnaar te handelen." Dit betekent een garantie voor de andere verkeersdeelnemers
die hetzelfde pretenderen. De rol die het vertrouwen in deze verhouding speelt, wordt
bepaald door doe I en aard van het stelsel van gedragsregels, namelijk het voorkomen
van ongevallen. Er is tussen verkeersdeelnemers dus sprake van wederzijdse belangen.
De verkeersfunctionaris moet zelf betrouwbaar zijn maar ook op de betrouwbaarheid
van de andere verkeersdeelnemer kunnen afgaan. Aileen in het kader van deze
wederkerigheid kan het stelsel goed functioneren. Aldus is er sprake van vertrouwen
in de correcte functievervulling van personen en in het correcte functioneren van het
stelsel.

Recapitulerend: de verhouding tussen de normadressaten heeft de wetgever behartigd
door de in de verkeersvoorschriften geregeJde gedragingen onderling op elkaar af te
stemmen. Anders gezegd, de wetgever brengt in de voorheen ongeregelde gedragingen
een patroon aan. Zonder dit patroon zouden de rechtsgenoten aan de onderlinge
verwachtingen en verhoudingen geen grondslag kunnen verlenen. Dit vormt de
verkeersrechtelijke concretisering van het vertrouwensbeginsel. Hierbij moet worden
opgemerkt dat met deze positionering niets nieuws is gezegd, maar dat het hier een
opvatting over het vertrouwensbeginsel betreft die naar mijn smaak eigen is aan elk
regelsysteem, waaronder dus ook het verkeersrecht. In het licht van deze constatering
kan, in navoJging van Nieboer, worden betoogd dat het vertrouwensbeginsel een

61 J.F. Glastra van Loon, Norm en handeling, diss., Haarlem 1956, p. 213; De eenheid van het handelen,
Amsterdam 1980, p. 63 en 77, noot 7. Later aangehaald en nader geduid door D. Schaffineister,
Verhaltensnorm und Strafrecht, in: Ad personam (feestbundel ChJ. Enschede), Zwolle 1981, p. 266-
269; H. de Doelder en A.C. 't Hart, Normbegrip en vertrouwensbeginsel, VR 1982, p. 50-51.

62 AJ. Colijn, De vertrouwensregel in het wegenverkeersrecht, diss., Delft 1971, p. 34.
63 Dit ligt genuanceerder waar het gaat am kinderen. Deze nuance komt aan bod in paragraaf38, waar

aandacht wordt besteed aan de vertrouwensregel en de zwakke verkeersdeelnemer.
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precisering vonnt van de rechtszekerheid." Het oneindige aantal variaties in gedragin-
gen in bet verkeer impliceert onzekerheid. Bij de verkeersdeelname beboeft men
daarom een bepaalde mate van zekerbeid. Deze zekerheid kan voor het belangrijkste
deel worden ontleend aan de wettelijke regels die het orientatiekader vormen bij de
afstelling van het concrete rijgedrag. Het betreft hier wettelijk geconstitueerde
verwachtingen." Bij de bespreking van de vertrouwensregel - waar het gaat om het
geoorloofde risico - wordt hierop teruggekomen.

Resteert de belangrijke vraag naar de plaats van het vertrouwensbeginsel naast het
veiligbeidsbeginsel. In navolging van Pompe kan worden gesteld dat zonder vertrou-
wen samenleven niet mogelijk is." Vertrouwen betekent in dat opzicht een systema-
tisch gegeven." Gevaar voor het hoogste rechtsgoed, het leven, ligt reeds besloten
in de verkeersdeelname als zodanig. In zoverre is vertrouwen in het wettelijk regelsys-
teem niet irrelevant, maar onvoldoende. Men dient eveneens een zeker vertrouwen
in de andere verkeersdeelnemers te bebben. Men dient eveneens de regels voor d
overige deelnemers aan het verkeer te kennen, temeer daar een van de regel afwijkend
gedraging van de een soms een afwijkende gedraging van de ander vergt, teneind
de doelstelling van het systeem, de veiligheid, te kunnen blijven waarborgen. Wegge-
bruikers zullen soms, ter voorkoming van de gevolgen van een door een andere
weggebruiker gemaakte overtreding, zelf een verkeersregel moeten overtreden. In een
dergelijke opvatting werkt het vertrouwen in bet systeem eveneens (onder meer uit
eigen belang) door in de onderlinge interacties. Het vertrouwen dat een andere ver-
keersdeelnemer zich systeemconfonn zal gedragen, is een integraal onderdeel van een
regelsysteem, waartoe het verkeersrecht behoort. Remmelink merkt dan ook terecht
op dat de wetgever het vertrouwensbeginsel als een vanzelfsprekende consequentie
van zijn systeem beschouwt. Juist deze omstandigheid zou het zijns inziens tot ver-
keersrecht maken'" In paragraaf 19 is door mij een onderscheid tussen beginseI en
regel gemaakt. Een beginsel is beschreven als de grondgedachte achter de regelgeving.
Door deze positionering is het overbodig om het vertrouwensbeginsel te omschrijven

64 W. Nieboer, Schets materieel strafrecht, Amhem 1991, p. 32-33.
65 Dit verschijnsel wordt treffend gerllustreerd in een aantal uitspraken over onbevoegd aangebrachte

(gele) strepen. Ondanks de persoonlijke wetenschap van de verdachte dat deze strepen onbevoegd
waren aangebracht diende hij zich toch te houden aan het daarvan uitgaande verbod. De overige
verkeersdeelnemers bezaten irnmers deze voorwetenschap niet. HR 9 mei 1978, VR 1979, 27 (negeren
onbevoegd geplaatst verkeersbord); HR 4 december 1984, VR 1985,39 (negeren parkeerregeling);
HR 10 juni 1986, NJ 1987,42, VR 1986, 141 (negeren onbevoegd aangebrachte gele streep); HR
1 juli 1987, VR 1987, 109 (negeren voetgangerslicht).

66 W. Pompe, Strafrecht en vertrouwen in de mede-mens, in: Vijf opstellen van Willem Pompe, Zwolle
z.j., p. 65 e.v. Pompe beschouwt het recht in het licht van het vertrouwen dat tussen mensen moet
bestaan, wil een samenleving leefbaar zijn.

67 Zie eveneens over de grondslag van vertrouwen in een rechtsstaat N. Luhmann, Legitimation durch
Verfahren, Berlin 1969; Vertrauen, Etn Mechanismus der Reduktion socialer Komplexitdt, Stuttgart
1973. In de opvatting van Luhmann vorrnt vertrouwen een uitvloeisel van het rechtssysteem, met
andere woorden intrasystematisch vertrouwen.

68 1. Remmel ink, "Prinzipienreiterei" door het verkeersrecht, VR 1965, p. 217.
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in een wettelijke bepaling. De regelgever heeft de verkeersregels zo veilig mogelijk
op elkaar afgestemd, waardoor het vertrouwensbeginsel wordt gemaakt. Opnieuw
refererend aan de stellingname in paragraaf 19: het vertrouwensbeginsel is geen
zelfstandige voedingsbodem voor de regelgeving, maar wordt door het bestaan van
de regels gecreeerd. Gezien het ingenom en standpunt over de verhouding tussen begin-
sel en regel zal de vertrouwensregel dan ook niet op het regelniveau kunnen worden
gesitueerd maar binnen de feitelijke omstandigheden op de weg."

Wat betekent dit nu voor de positie van het veiligheids- en het vertrouwensbegin-
sel? In het eerste deel van dit hoofdstuk is betoogd dat de regelgeving in het RVV
kan worden herleid tot het veiligheidsbeginsel." De veiligheid is het hoogste doel
en al het andere is middel om dat doel te bereiken. Tussen veiligheidsbeginsel en
'veiligheidsregels zit een direkt verband: de verkeersvoorschriften kunnen rechtstreeks

I
,worden herleid tot het veiligheidsbeginsel. Uit de afstemming tussen de regels heb

ik het vertrouwensbeginsel gedestilleerd. Bij het vertrouwensbeginsel is er in tegenstel-
ling tot het veiligheidsbeginsel niet zozeer sprake van een band met de individuele
verkeersregel. Het gaat hier om het systeem van verkeersvoorschriften waaruit een
beginselmatig vertrouwen ontstaat. De uit het vertrouwensbeginsel voortvloeiende regel
is in tegenstelling tot de veiligheidsvoorschriften uit het RVV niet te vatten in een
vaste regel, maar is athankelijk van de omstandigheden van het geval en dient daarom
steeds opnieuw te worden geconstrueerd. De vraag of men in het verkeer op bepaalde
gedragingen van anderen mag vertrouwen of niet, is daarom te voren niet te vatten
in een regel die evenveel houvast biedt als een veiligheidsregel. Uit de verkeersvoor-
schriften - individueel en als systeem - zijn het veiligheids- en het vertrouwensbeginsel
afgeleid. Beide hebben als doel het vergroten van de verkeersveiligheid waardoor
ongevallen worden tegengegaan. De verkeersvoorschriften beogen de veiligheid te
vergroten, terwijl het daaruit voortkomende vertrouwen als fundament van de
veiligheid dient. Eenvoudiger gezegd, zonder verkeersvoorschriften geen veiligheid,
maar zonder goede afstemming tussen deze voorschriften geen vertrouwen, hetgeen
weer ten koste gaat van de veiligheid.

De kracht van het veiligheids- en het vertrouwensbeginsel komt evenwel onvol-
doende in beeld bij naleving van het systeem van verkeersvoorschriften. Bij de
verkeersafwikkeling kunnen zich situaties voordoen waarvoor het RVV niet direkt
een pasklaar antwoord heeft. Het voordeel van het niet erkennen van het vlotheidsbe-
ginsel is dat geen tour de force nodig is om tot een afweging tussen veiligheid en
vlotheid te komen. De veiligheid gaat altijd voor. Maar daarmee zijn we er nog niet.
Het precieze veiligheidskader en de kracht daarvan komt daarom tot uitdrukking in
de afbakening van de vertrouwensregel.

69 Ik wil er nogmaals aan herinneren dat het hier een bespreking betreft van het beginselniveau, hetgeen
dus niet impliceert dat in aile gevallen kan worden vertrouwd op defoitelijke naleving van de regel.
Oat feitelijke vertrouwen is vormgegeven in de vertrouwensregel, waarop hieronder nader zal worden
ingegaan.

70 De uitzonderingen zijn genoemd in paragraaf 24.
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Aan een punt dient nog kort aandacht te worden besteed.
Dit hoofdstuk beoogt eigenlijk niet in te gaan op de verhouding tussen de opeen-
volgende algemene bepalingen (art. 25 WVW 1935, art. 5 WVW 1994). Maar met
betrekking tot het vertrouwensbeginsel valt daaraan niet geheel te ontkomen. Art. 5
WVW 199471 bevat een ruimere reikwijdte dan de voorgaande bepalingen. Het gaat
niet langer om verkeersdeelnemers, maar om gedragingen waardoor het wegverkeer
gevaar of hinder ondervindt of kan ondervinden. Deze uitbreiding behelst dus ook
gedragingen die niet op de weg plaatsvinden, maar weI gevolgen (kunnen) hebben
voor het verkeer op de weg.nnJ In het Iicht van het hierboven omschreven vertrou-
wensbeginsel is mijn grootste bezwaar dat de wetgever niet langer aile gedragingen -
die in de nieuwe optiek betrekking hebben op het wegverkeer - op elkaar kan
afstemmen. Immers, de gedragingen die binnen de reikwijdte van de nieuwe verkeers-
wetgeving gaan vallen, hangen niet langer a priori samen met verkeersgedrag. Het
is te vergezocht om de boer die stoffen verbrandt in een naast de weg gelegen weiland
te noodzaken op de hoogte te zijn van de gedragsregels in het RVV. Daarin zal hij
overigens niets vinden over het al dan niet verboden karakter van zijn gedraging. Mij
dunkt dat het dient te blijven gaan om de gedragingen van weggebruikers waaraan
de wetgever in een dusdanige samenhang vormgeeft dat er sprake is van een vertrou-
wensbeginsel.

27 Afronding

Het vertrouwen is gefundeerd binnen en omlijnd door de onderling afgestemde verti-
cale (imperatieve) delictsomschrijvingen. Wettel ijke voorschriften vormen vanuit deze
invalshoek in abstracto de wettelijke omlijning van de wederzijdse verwachtingen
tussen overheid en burger en tussen burgers onderling. Ik situeer het vertrouwensbegin-
sel aldus tussen de wettelijke regels en dienovereenkomstig tussen de verschillende
normadressaten. Het veiligheidsbeginsel heeft daarentegen vertaling ondergaan in de
verkeersregels, die dan ook aIs veiligheidsregels moeten worden aangemerkt. De band
is deze: de wetgever is de coordinator van verwachtingen tussen verkeersdeelnemers
omtrent de naleving van de wettelijk vormgegeven verkeersregels (vertrouwensbegin-

71 Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan
worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd. Zie de
NvT bij het RVV 1990, Stb. 1990,459, p. 68.

72 Hierbij kan worden gedacht aan he! verbranden van stoffen in de open lucht waardoor zodanige
rookontwikkeling ontstaat dat het verkeer op de nabijgelegen weg daarvan hinder ondervindt of kan
ondervinden. Zie HR 28 april 1981, NJ 1981, 46\.

73 Zie H. de Doelder, De verhouding van artikel 25 WVW en het nieuwe RVV, VR 1989, p. 291-294;
J.B.H.M. Simmelink, Het RVV 1990. niet iedere verandering is ook een verhetering, in: Het RVV
1990 en het BABW (red. C.I.a. Bleichrodt en J.P. Scheffer), Lochem 1991, p. 21-63, m.n. p. 37-56;
M.P. Bart, Enkele kanttekeningen hi} het RVV 1990, VR 1991, p. 257.
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sel). De vertrouwensregel is vervolgens de feitelijke norm." De strekking van deze
stelling zal in de volgende paragrafen worden opgehelderd.

28-41 De vertrouwensregel

28 Inleiding

Hiervoor is aangegeven dat het vertrouwensbeginsel in het systeem van de regelgeving
besloten ligt en dus niet - zoals gebruikelijk is - dient te worden opgehangen aan art.
25 WVW. Dit onderdeel handelt over de rol van het vertrouwen in de feitelijke ver-
houdingen in het wegverkeer. Het gaat hierbij om de afbakening van de verhouding
tussen het juridische systeem en datgene wat het beoogt te orden en, namelijk de
feitelijke verhoudingen op de weg. Anders gezegd, het gaat om de normatieve kracht
van verkeersvoorschriften. Eerst wordt de verhouding besproken tussen de regel-
conform handelende weggebruiker en de regelovertreder. In dat kader wordt uitvoerig
aandacht besteed aan algemene ervaringsregels, normverleggend gedrag en de positie
van de zwakke verkeersdeelnemer. Dient met verkeersovertredingen van bepaalde cate-
gorieen verkeersdeelnemers tevoren rekening te worden gehouden? Daama komt de
verhouding tussen conflicterende regelovertredingen aan bod.

De omvang van de bespreking van de vertrouwensregel overtreft die van de be-
sproken beginselen. De reden is dat het veiligheids- en vertrouwensbeginsel gaan over
het wettelijke stelsel als zodanig. De gevolgen van de daarover ingenomen standpunten
kristalliseren zich uit in het kader van de vertrouwensregel. In de volgende paragrafen
dient de begrenzing van beide beginselen zichtbaar te worden. Het betoog wordt
daarom gericht op de ontwikkeling van de voorgaande uitgangspunten." Hierbij zal
de verhouding van de vertrouwensregel tot de veiligheidsregels nader worden bezien.
Tevens wordt de plaats van de vertrouwensregel belicht. Met dit laatste hangt nauw
samen de wijze waarop een beroep op de vertrouwensregel binnen het stelsel van de
strafuitsluitingsgronden wordt verdisconteerd.

29 Opvattingen in de literatuur

Om met een van de belangrijkste auteurs te beginnen: Remmelink stelt dat ver-
keersdeelnemers, wanneer zij hun rol in het verkeersspel behoorlijk spelen, erop mogen
vertrouwen dat de medespelers zich ook conform de geldende regels zullen gedragen.
Dit legitiem geachte vertrouwen in het gedrag van de verkeersgenoten zou worden

74 Waarbij ten overvloede moet worden opgemerkt dat de wettelijke norm natuurlijk eveneens tot de
realiteit en daarmee tot de feiten behoort. Het gaat mij om de (feitelijke) naleving van de wettelijke
normen.

75 De eerder aangegeven verhouding tussen veiligheid en vlotheid zal tot een andere waardering leiden
van enige in de rechtspraak behandelde zaken.
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opgeheven door het veiligheidsbeginsel, wanneer illegaal gedrag met vrij grote mate
van waarschijnlijkheid valt te verwachten. Voor het goed functioneren van het verkeer
zijn volgens hem legitieme rolverwachtingen onontbeerlijk. Als de deelnemers aan
het verkeersspel een dergelijk vertrouwen in het nakomen van de rolverplichting door
de ander niet mogen hebben, kan het spel niet worden gespeeld en is geordend en
veilig verkeer niet mogelijk." Remmelink haalt met instemming een civiele uitspraak
van de Rotterdamse rechtbank aan, waarin wordt gesteld: "De verkeersdeelnemer mag
er in het algemeen op vertrouwen, dat de andere door hem waargenomen verkeersdeel-
nemers zich eveneens in overeenstemming met de verkeersvoorschriften zullen gedra-
gen. Dit geldt echter niet meer vanaf het ogenblik, waarop zich een verkeersbeeld
voordoet, hetwelk op enigerlei wijze dat vertrouwen niet langer rechtvaardigt"."
Remmelink sluit hierbij aan door te stell en dat dit vertrouwen onder meer niet langer
gerechtvaardigd kan zijn wanneer er invalide, oudere of jeugdige verkeersdeelnemers
of voetgangers in het geding zijn. In die gevallen dient door de overige verkeersdeelne-
mers bijzondere zorgvuldigheid te worden betracht."

Colijn onderzoekt in zijn proefschrift de vertrouwensregel in het wegenverkeers-
recht vanuit civielrechtelijk oogpunt en bouwt in zekere zin voort op de uitgangspunten
van Remmelink." Ais aanloop tot zijn these over het vertrouwensbegrip benoemt
hij eerst wat onder normaal verkeer moet worden verstaan: "Het verkeer zal enerzijds
niet roekeloos snel mogen rijden ...anderzijds zal niet te langzaam mogen worden
gereden waardoor de veiligheid weer nadelig zou worden bemvloed. Tussen beide
grenzen zal het verkeer zich moeten bewegen, wil er sprake zijn van een evenwichtige
verhouding tussen veiligheid en vlotheid". De vertrouwensregel dient te worden ge-
bruikt om deze evenwichtige verkeersafwikkeling te beschermen tegen onregelmatige
inbreuken. Hij kenmerkt deze inbreuken als bijzondere omstandigheden, wanneer deze
vallen buiten het kader van de normale rijervaring en het daarop geente verwach-
tingspatroon (p. 9-10). Een fundamentele factor is het feit dat men in het verkeer moet
kunnen vertrouwen op correcte naleving van verkeersregels, wat een zeker risico mee-
brengt voor de verkeersveiligheid. Vertrouwen kan hierbij slechts tot volle wasdom
komen als een vast gedragspatroon bestaat, zodat gedragingen voorspelbaar zijn. Aldus
komt Colijn tot zijn centrale stelling: "De deelnemer aan het verkeer, die zelf correct
rijdt mag er op vertrouwen, dat andere weggebruikers zich eveneens aan de geschreven
en ongeschreven regels zullen houden, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding
geven het tegendeel aan te nemen. Op basis van dit vertrouwen mag hij het eigen
gedrag in het verkeer bepalen ". Colijn koppeJt de vertrouwensregel aan het vrijheidsas-
pect van het verkeersrecht: het mogen vertrouwen op een bepaalde gedraging van een

76 1. Remmelink, "Prinzipienreiterei" door het verkeersrecht, VR 1965, p. 195; p. 217-218; Hoofdwegen
door het verkeersrecht, Zwolle 1992, p. 25-27.

77 Rb. Rotterdam 27 juni 1958, VR 1959, 112, aangehaald door 1. Remmelink, "Prinzipienreiterei" door
het verkeersrecht, VR 1965, p. 217-218.

78 Zie eveneens 1. Remmelink, Hoofdwegen door het verkeersrecht, Zwolle 1992, p. 25-27. In gelijke
zin CJ.O. Bleichrodt, Wegwijs in het verkeersrecht, Deventer 1987, p. 18-19.

79 AJ. Colijn, De vertrouwensregel in het wegenverkeersrecht, diss., Delft 1971.
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ander sluit in dat men vrij is zich op een bepaalde wijze te gedragen. Dit in tegenstel-
ling tot het rekening moeten houden met een bepaald gedrag van de ander, wat wijst
op een verplichting (p. 19). De vertrouwensregel wordt gekoppeld aan het vlot-
heidsbeginsel, maar maakt plaats voor het veiligheidsbeginsel wanneer men kan
onderkennen dat een ander in strijd met een verkeersregel handelt of kan gaan
handelen (p. 20). Dit is evenzeer het geval wanneer de eerder genoemde 'bijzondere
omstandigheden' met een zekere mate van voorzienbaarheid het nonnale verkeersbeeld
verstoren (p. 26). In deze situatie dient de weggebruiker een geheel anders geaard ver-
wachtingspatroon op te bouwen, waarin volledig rekening wordt gehouden met aile
kenbare bijzondere faktoren die zijn gedrag mede behoren te bepalen (p. 37). De maat-
staf die Colijn dus aanlegt, is geent op het gedrag dat men onderling van elkaar mag
verwachten, uitgaande van gedrag dat is gebaseerd op de verkeersregels danwel op
kenbare 'bijzondere omstandigheden'. In een latere publikatie past Colijn de door hem
ontwikkelde civiele vertrouwensregel toe op het verkeersstrafrecht. Hij komt dan tot
de opvatting dat in het verkeersstrafrecht onderl inge verwachtingspatronen een minder
doorslaggevende betekenis hebben dan in het civiele verkeersrecht, aangezien repressie
van verkeerswangedrag ook plaats vindt in de gevallen die met een bij een ander
opgewekt verwachtingspatroon niets van doen hebben."

Vellinga is eveneens van mening dat het vertrouwensbeginsel nauw verbonden
is met het vlotheidsbeginsel. Het vlotheidsbeginsel begrenst de eisen die uit het veilig-
heidsbeginsel voortvloeien. Het vertrouwensbeginsel doet dit ook en in die zin ver-
sterken het vertrouwensbeginsel en het vlotheidsbeginsel elkaar over en weer."
Vellinga sluit aan bij de overwegingen van Colijn en zet uiteen dat vertrouwen op
correct gedrag van andere weggebruikers een al dan niet geoorloofd risico behelst.
Schending van gerechtvaardigde onderlinge verwachtingspatronen betekent ongeoor-
loofd gedrag en zou daarom overtreding opleveren van de algemene bepaling of een
belangrijke overweging vormen voor het vervullen van de delictsomschrijving van
art. 36 WVW (p. 39-40 en p. 124).

80 A.l. Colijn, Het verkeersstrafrecht en de vertrouwensregel, Zwolle 1973, p. 5. Colijn doe It hier op
het feit dat een strafrechtelijke vervolging van de regelovertreding mogelijk is zonder dat er concrete
gevolgen hoeven te zijn veroorzaakt. Dit hangt uiteraard samen met de aard van het strafrecht, waar
de strafwaardigheid van de gedraging voorop staat. In het civiele recht daarentegen gaat het om twee
partijen die tegenover elkaar staan, zodat bij de beoordeling van een civiele rechtsvraag meer kan
worden gekeken naar de onderlinge interacties die ten grondslag liggen aan hettwistpunt Voor zover
het gaat om de vertrouwensregel in civiel opzicht, komt derhalve de enkele regelovertreding, waarbij
geen overige verkeersdeelnemers zijn betrokken, minder snel aan de orde. Zie eveneens A.l. Colijn,
De vertrouwensregel in het wegenverkeersrecht, diss., Delft 1971, p. 34. Overigens wi! ik hier refere-
ren aan de bespreking van het vertrouwensbeginsel, waar dit standpunt van Colijn is gekritiseerd.

81 W.H. Vellinga, Gevaar en schuld op de weg, Alphen aan den Rijn 1979, p. 39. Hij illustreert dit aan
de hand van het rijden over een voorrangsweg. Het vertrouwensbeginsel zou meebrengen dat de
bestuurder ook bij kruisingen in principe normaal zijn weg kan vervolgen. Daarmee wordt de vlotheid
van het verkeer gediend en komt het vlotheidsbeginsel tot zijn recht, Ik laat het vertrouwensbeginsel
even voor wathet is ofwordtverondersteld te zijn en wil benadrukken dat de voorrangsregeling vanuit
hetveiligheidsbeginsel is ontstaan. Dit betekentdat aileen op grond van veiligheidsoverwegingen een
onbelemmerd verleende voorrang geslaagd is te noemen.
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Recent heeft Vellinga zijn standpunt uit 1979 nader gepreciseerd. De vertrouwensregel
is volgens Vellinga geformuleerd als middel van verweer tegen aan de weggebruiker
te stellen eisen, die het naleven van concrete verkeersregels te boven gaan: "De
vertrouwensregel is als het ware de tegenpool van de in het veiligheidsbeginsel
besloten regel dat een weggebruiker rekening moet bouden met het maken van fouten
door andere weggebruikers''." Volgens hem is het norm conform gedrag als uitgangs-
punt onvolledig aangezien weggebruikers vrijuit gaan hoewel zij zich niet aan de
verkeersregels houden. Vellinga neemt het standpunt in dat "bepalend voor de vraag
in hoeverre een weggebruiker rekening dient te bouden met andermans fouten niet
is of die weggebruiker zelf de regels naleeft, maar in hoeverre het rekening houden
met fouten van andere weggebruikers valt te verenigen met het doel waarvoor de aan
de orde zijnde verkeersregels zijn beschreven en waarvoor de weg is gemaakt". Wan-
neer het voor het behoorlijk functioneren van het verkeer niet noodzakelijk is dat men
er bij het bepalen van zijn weggedrag vanuit gaat dat een ander zich aan de regels
houdt, treedt het "rekening houden met andermans fouten" weer in volle omvang naar
voren. Dan is er immers geen enkele reden andermans veiligheid in de waagschaal
te stellen (p. 212).

Alhoewel Vellinga dus bij nader inzien de door Colijn ontwikkelde vertrou-
wensregel geen juist criterium acht, lopen naar mijn mening beide standpunten voor
wat betreft de uitkomst voor een belangrijk dee I samen. Colijn acht vertrouwen op
normconform gedrag misplaatst in bijzondere omstandigbeden. Vellinga acbt vertrou-
wen op normconform gedrag op bepaalde - bijvoorbeeld provinciale - wegen mis-
plaatst. Er is naar mijn mening hooguit een verscbil in de benaming: de situatie waarop
Vellinga doelt zal Colijn aanmerken als een bijzondere omstandigheid. Colijn spreekt
voorts van gerecbtvaardigd vertrouwen op normconform gedrag indien de weggebrui-
ker zelf de regels naleeft en geen afwijkend gedrag van anderen boeft te verwachten.
Vellinga bestempelt vertrouwen op bepaalde wegen en in bepaalde situaties als gerecbt-
vaardigd, beboudens voor de weggebruiker ken bare bijzondere omstandigheden en
voorzover de weggebruiker zich weI aan de regels boudt. Mij dunkt, een kwestie van
accenten.

De Doelder en 't Hart verdedigen in verschillende artikelen een andere opvatting.
Zij leiden het vertrouwensbeginsel niet afuit het vlotheids- dan weI het veiligheidsbe-
ginsel. Het vertrouwensbeginsel plaatsen zij in navolging van de opvatting van Glastra
van Loon in de sfeer van het verwachtingskarakter van het recht. Dat leidt tot een
overkoepelend vertrouwensbegrip: bet gerechtvaardigd vertrouwen is het criterium
van de afweging tussen de vlotheids- en veiligheidseisen, die artikel 25 WVW in hun
onderlinge verhouding stelt, en waartussen spanning mogelijk is. Het legitieme
verwachtingspatroon dat voortvloeit uit bet vertrouwensbeginsel, gaat ook op in die
bijzondere omstandigheden die voor Colijn juist aanleiding waren het vertrouwensbe-
ginsel buiten beschouwing te laten. Het vertrouwensbeginsel komt dus niet voort uit

82 De vertrouwensregel ontluisterdr , VR 1993, p. 210-213.
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de twee andere beginselen en is evenmin van gelijke grootte, maar is het criterium
voor de beoordeling van de afweging tussen vlotheid en veiligheid."

Tenslotte is Simmelink ingegaan op het vertrouwensbeginsel: "In het verkeersrecht
mogen vlotheid en veiligheid aanspraak maken op de status van 'rechtsbeginsel'. Dat
wil zeggen, dat vlotheid en veiligheid functioneren als normatief uitgangspunt voor
de beoordeling van het gedrag van de verkeersdeelnemers. Beide verkeersbeginselen
zijn door de wetgever gepositiveerd in art. 25 WVW; deze bepaling verbiedt emstige
verstoringen van de vlotheid en het veroorzaken van gevaar voor de veiligheid op de
weg". In dit kader heeft het vertrouwensbeginsel volgens hem voomamelijk gelding
in potentieel conflicterende situaties, zoals een gelijktijdige nadering van een (voor-
rangs)kruising of het stilstaan en doorrijden bij verkeerslichten: "Secundair worden
de onderlinge verwachtingen binnen zekere grenzen bepaald door feitelijk gedrag. Zo
is het bijvoorbeeld bekend, dat op bepaalde (voorrangs)wegen binnen de bebouwde
kom de naleving van de regels ten aanzien van de maximumsnelheid gering is. Dit
betreft dan de wegen, bestaande uit twee rijbanen, ieder weer verdeeld in twee
rijstroken. Doorgaans wordt op deze wegen geen 50 km p/u gereden; eerder 70. Op
basis van dit veel voorkomende feitelijke gedrag mogen bestuurders, die deze categorie
wegen van een zijweg naderen, er niet op vertrouwen dat op de genaderde weg 50
km p/u wordt gereden. Zij behoren bij het naderen, oprijden en oversteken van die
weg rekening te houden met een verhoogde snelheid''." In deze visie dienen groot-
schalige overtredingen dus invloed te hebben op de verwachtingen die verkeers-
deelnemers onderling koesteren voorzover deze overtredingen betrekking hebben op
potentieel conflicterend gedrag.

Ik vat de belangrijkste uitgangspunten in de literatuur samen. Colijn leidt de vertrou-
wensregel af uit het vlotheidsbeginsel, maar laat het opheffen door het veiligheidsbe-
ginsel indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. Met dit 'ophef-
fingscriterium' sluit hij aan bij Remmel ink. Vellinga voegt hier aan toe dat vertrou-
wensbeginsel en vlotheidsbeginsel het veiligheidsbeginsel begrenzen en elkaar
versterken. De Doelder en 't Hart zijn van mening dat de drie aanwezig geachte
beginselen niet aan elkaar gelijk zijn te achten en derhalve niet van elkaar kunnen
worden afgeleid. Het vertrouwensbegrip situeren zij in de expectancy theorie zoals
hier te lande gemtroduceerd door Glastra van Loon. Het is in hun ogen een overkoe-
pelend begrip aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of de verkeersdeelnemer
de juiste afweging heeft gemaakt tussen vlotheid en veiligheid. Simmelink tenslotte
sluit in zekere zin bij 't Hart en De Doelder aan door de feitelijke naleving van de

83 H. de Doelder en A.C. 't Hart, Het vertrouwensbeginsel in het verkeersrecht, in: A.C. 't Hart,
Strafrecht en beleid, Leuven 1983, p. 315; H. de Doelder en A.C. 't Hart, Ontkenning van schuld
en verontschuldiging bij verkeersovertredingen, in: A.C. 't Hart, Strafrecht en beleid, Leuven 1983,
p. 323; H. de Doelder en A.C. 't Hart, Normbegrip en vertrouwensbeginsel, in: A.C. 't Hart, Strafrecht
en be1eid, Leuven 1983, p. 349.

84 J .B.H.M. Simme1ink, Niet iedere verandering is ook een verbetering, in: HetRVV 1990 en het BABW
(red. C.J.G. Bleichrodt en J.P. Scheffer), Lochem 1991, p. 34-35.
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norm grote invloed toe te kennen ten opzichte van de verwachtingen die verkeersdeel-
nemers onderling mogen koesteren.

Uiteindelijk komt het erop neer dat verschillende auteurs hebben gezocht naar
een kader waarin het verschijnsel 'vertrouwen' kon worden ondergebracht, al dan niet
met inbegrip van zich daarin voordoende uitzonderingen. Anders gezegd, teneinde
tot een regel(maat of -matigheid) te geraken aan de hand waarvan het vertrouwen
nader kan worden geduid, is gepoogd te omlijnen wat normaal verkeer is. Aan de hand
van die poging wil ik mijn standpuntbepaling aanvangen.

30-38 Positiebepaling met betrekking tot de regelconform handelende wegge-
bruiker

30 Inleiding

Hoezeer men heeft geprobeerd een vertrouwensregel te construeren, blijkt aileen al
uit de publikaties van Colijn en de reacties daarop. Colijn meende een beeld te kunnen
scheppen van normaal verkeersgedrag. Binnen dat beeld zou men zijn rijgedrag vrij
mogen bepalen, tenzij bijzondere omstandigheden dat normale beeld verstoren en
aanleiding moeten zijn om het rijgedrag op grond van veiligheidsoverwegingen bij
te stellen. In het eerste deel van dit hoofdstuk heb ik de verhouding tussen beginselen
anders gesitueerd door geen zelfstandig vlotheids- of doorstromingsbeginsel in het
verkeersrecht te onderkennen. In mijn benadering is het veiligheidsbeginsel de sleutel
bij de beoordeling van verkeerssituaties waarbij sprake is van regelovertredingen.
Daarbij kan de vertrouwensregel een rol spelen. Oat uitgangspunt levert een afwijkend
beeld op ten opzichte van de hierboven aangehaalde opvattingen. Bovendien levert
de definitie van Colijn op wettelijk niveau geen bevredigend resultaat op. De wetgever
heeft gepoogd in de regelgeving een zo ideaal mogeJijke veiligheidssituatie te
scheppen, waarin de door Colijn aangegeven bijzondere omstandigheden geen rol spe-
len. Ook in de praktijk voldoet zijn omschrijving niet. Naar mijn mening heeft N.J.
Polak in de bespreking van de publikaties van Colijn terecht opgemerkt, dat een regel
onder meer wordt gekenmerkt door het feit dat deze juist dient op te gaan in bijzonde-
re omstandigheden. Anders zou de verdachte er geen beroep op kunnen doen." Polak
draagt in zijn bespreking geen materiaal aan voor een andere omlijning, hetgeen wei
het geval is bij De Doelder en 't Hart, geJijk hierboven weergegeven. Biedt hun
standpunt dan een oplossing om tot een afgewogen vertrouwensregel te geraken? Deze
auteurs ondervangen wei het manco waaraan het werk van Colijn lijdt. Op het eerste
gezicht Jijkt het door hen ontwikkelde afwegingscriterium tussen veiligheid en vlotheid
genuanceerd. Bij nader inzien komt de vraag naar boven hoe dat criterium in de prak-
tijk vertaling ondergaat. Zo passen zij dit ontwikkelde criterium toe op de rechtsvraag

85 VR 1972, p. 126 e.v. en DD 1974, p. 77 e.v. Deze kritiek heeft navolging gekregen bij H. de Doelder
en A.C. 't Hart in onder meer Het vertrouwensbeginsel in het verkeersrecht, in: A.C. 't Hart, Strafrecht
en beleid, Leuven 1983, p. 309.
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uit het hieronder nader te bespreken arrest HR 8 oktober 1974, NJ 1974, 525, VR
1975, 3. Zij doen dit in het licht van de verhouding vIotheid en veiIigheid: "De ver-
dachte had er op mogen vertrouwen dat de tegenligger niet door rood licht zou rijden,
hij mocht er op vertrouwen dat dit niet zou gebeuren, dat hij bij groen Iicht viol rij-
dend linksaf kon slaan en dat hij dus niet veiligheidshaIve hoefde te wachten voor
eventueeI door rood Iicht rijdende tegenliggers"." Het is de vraag of het hier weI
gaat om een botsing tussen vIotheid en veiligheid. Gaat het niet veeleer om een in-
schattingsvraag betreffende het meest veilige gedrag? De veiIigheid dient daarbij steeds
en in aile omstandigheden voorop te staan." In die zin is het de vraag of de benade-
ring van De Doe1der en 't Hart niet te vrijblijvend van aard is en of het wei iets toe-
voegt aan de al bestaande opvatting dat de vertrouwenskwestie van geval tot geval
zal moeten worden bezien. Bovendien kan ik mij geen botsing tussen genoemde
belangen voorstellen waarbij de vlotheid boven de veiligheid prevaleert. In hun
beschouwingen komen zij nergens tot een dergelijke val ide onderbouwde uitkomst.

Scholten merkt over het standpunt van Colijn op dat deze geen rechtsregel
beschrijft, maar een verschijnsel. Wat Colijn een regel noemt zou niet bijdragen aan
het vormen van een beeld van normaal verkeersgedrag. WeI doet dat volgens hem
een regel als art. 4(2) Vaarreglement 1976 luidende: "Van de voorschriften van dit
reglement moet(!) volgens eisen van goed zeemanschap worden afgeweken, voorzover
de omstandigheden dat vorderen, inzonderheid om aanvaring te voorkomen"." Ik
onderschrijf de kritiek van Scholten dat Colijn geen (vertrouwens)regel beschrijft en
dus geen beeld van normaal verkeersgedrag geeft."

Hoewel ik de kritiek op Colijn onderschrijf, acht ik de voorgestane oplossingen
evenmin bevredigend. Naar mijn mening wreekt zich hier het niet uiteenrafelen van
beginsel en regel. Mij dunkt dat het nog maar de vraag is of het ontwerpen van een
vertrouwensregel mogelijk en nodig is. Op het laatste kom ik aan het eind van dit
hoofdstuk terug. Over de mogelijkheid van een vertrouwensregel wil ik het volgende
opmerken. Op het niveau van regelgeving valt weI een beeld van normaal verkeer te
construeren, aangezien die afweging en onderlinge afstelling van de verschillende
gedragingen door de regelgever is behartigd bij de creatie van het regelbestand. In
de feitelijke sfeer is dit echter ondoenlijk, tenzij de verkeersafwikkeling plaatsvindt
overeenkomstig het wetteIijke patroon. Dat is echter vaak niet het geval. Er is een
verschil tussen de wettelijke eisen en de normen die de verkeersdeelnemer voor
zichzelf aanIegt. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de wetgever om deze

86 H. de Doelder en A.C. 't Hart, Normbegrip en vertrouwensbeginsel, in: A.C. 't Hart, Strafrecht en
beleid, Leuven 1983, p. 348.

87 Aldus ook NJ. Polak, DO 1974, p. 79. Daarnaast kan worden verwezen naar HR 9 mei 1950, NJ
195 t, 357, waar de Hoge Raad het veiligheidsbeginsel als het grondbeginsel van het verkeersrecht
aanmerkt.

88 OJ. Scholten, Opgewekt vertrouwen inhetprivaatrecht, in: R.M. Themis 1984, p. 513-514. In gelijke
zin de annotatie van Rutten onder HR 8 november 1957, NJ 1958, I.

89 Zie overigens over dit artikel P. van der Leer, Binnenvaartpolitiereglement, Arnhern 1984, p. 75-76.
Zie voorts hierboven (paragraaf22) waar ik art. 1.05 BPR als een helderder grondslag heb aangemerkt
om in voorkomende gevallen af te wijken van de bestaande regels dan art. 25 WVW.
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scheefgroei recht te trekken. Hieronder zal evenwel hoofdzakelijk aan een vraag
aandacht worden besteed: hoe dient de tegenstelling tussen wettelijke eisen en
daadwerkelijke naleving daarvan te worden verdisconteerd in het gedrag van de
verkeersdeelnemer? Een onder aIle omstandigheden vertrouwen op regelconform
gedrag kan in bepaalde situaties als lichtvaardig worden aangemerkt. Het is daarom
van groot belang de grens aan te brengen tussen lichtvaardig en beschermd vertrouwen.
Daarbij is het handzaam een verkeersovertreding aan te merken als de afwijking van
de wettelijke regel. Vanuit deze invalshoek gaat de vertrouwensregel over de kwestie
hoe de verkeersdeelnemers dienen te reageren op die van de regels afwijkende man-
oeuvres van anderen. Met andere woorden: de vertrouwensregel gaat over de verhou-
ding - of tegenstelling - tussen regel en afwijking.

Het wegverkeer speelt zich af op het platte vlak, waarin iedere verkeersdeelnemer
in verband met de (mogelijke) aanwezigheid van andere verkeersdeelnemers een beslis-
sing moet nemen tussen een aantal gedragsaltematieven. In de laatste decennia is het
verkeer veel intensiever geworden. Daardoor neemt het aantaI beslissingsmomenten
toe. In dit geheel zijn door mij twee soorten normafwijkingen onderscheiden: de inci-
dentele in een bepaalde situatie en de massale dan wei zo vaak voorkomende dat de
vraag rijst of, en zo ja, hoe men er rekening mee moet houden. Beide zijn van ver-
schill end karakter. De eerste vorm moet - met het oog op de juiste reactie - waarneem-
baar zijn (par. 31-35), de tweede doet de vraag rijzen of de norm zelf niet verouderd
is dan weI beter moet worden gehandhaafd. De tweede vorm is in dit hoofdstuk
onderscheiden in een persoonsgebonden vorm - deelname van kinderen, ouderen en
invaliden aan het verkeer (par. 38) - en een structurele massale vorm - oversteken van
voetgangers door rood licht, rechtsafslaande fietsers door rood licht, verlichtings-
gebreken enz.- (par. 36). Daamaast richt de vertrouwensregel zich op de verhouding
tussen de afwijkende gedragingen onderling, ofwel op de conflicterende rege!over-
tredingen (paragraaf 39). Anders gezegd, de eerstvolgende paragrafen gaan over de
regelconform handelende verkeersdeelnemer die wordt geconfronteerd met de
incidentele normafwijking in een bepaalde situatie. De paragrafen 36 tot en met 40
kunnen worden beschouwd als vier verschillende zoeklichten op de vertrouwensregel
in afwijkende omstandigheden.

31 Twee casusposities

In de volgende paragrafen zal een standpunt worden ontwikkeld over oplettendheid
en normverleggend gedrag. Beide - in elkaar overlopende - thema's worden behandeld
aan de hand van verschillende arresten. Een aantal daarvan betreft een misdrijf; andere
arresten handel en over een overtreding. Inzake overtredingen komt de oorzaak van
de niet waargenomen omstandigheden hoofdzakelijk tot uitdrukking bij de strafuitslui-
tingsgronden. Bij art. 36 WVW speelt de voorzienbaarheid een meer doorslaggevende
rol bij de vaststelling van schuld en causaliteit. Ten behoeve van de nadere opheldering
van het vertrouwensbegrip gaat het om de vraag naar het vereiste verkeersgedrag.
Daarbij komt de voorzienbaarheidskwestie eveneens aan de orde voor zover het gaat

75



Hoofdstuk 3

om de onderlinge verwachtingen omtrent verkeersgedragingen. Het is dan niet van
betekenis of het gaat om een arrest dat is geent op een verkeersmisdrijf of een -over-
treding. In beide situaties wordt immers gebruik gemaakt van al dan niet gelegiti-
meerde onderlinge verwachtingspatronen. Eerst voigt nu de beschrijving van twee
arresten en de daaraan verbonden problem en.

1 "Onverlichte brommer"

In HR 1 mei 1973, NJ 1973, 399, VR 1974, 34 ging het om een automobilist die op
een provinciale weg buiten de bebouwde kom een brommer aanreed, tengevolge waar-
van de bestuurder van de brommer zwaar lichamelijk letsel opliep en diens duopassa-
gier overleed. De telastegelegde schuld inzake art. 36 WVW werd bestreden met het
verweer dat de brommer geen verlichting voerde en dat dit gedrag dermate uitzonder-
lijk was dat de automobilist geen rekening hoefde te houden met de aanwezigheid
van de bromfietser. De P-G Langemeijer yond dit verweer alleszins plausibel en
beoordeelde de aanwezigheid van de geen licht voerende brommer als zo abnormaal
dat de automobilist daarmee geen rekening hoefde te houden en dus niet met het oog
daarop voorzichtiger behoefde te rijden. De verdachte neemt hetzelfde standpunt in
door te stell en dat een verkeersdeelnemer rekening heeft te houden met verkeersfouten
van andere verkeersdeelnemers, doch slechts in zoverre dat het hierbij dient te gaan
om 'normale' verkeersfouten, hetgeen niet het geval zou zijn met het onverlichte
rijden. De Hoge Raad daarentegen meende dat de schuld wei uit de bewijsmiddelen
kon worden afgeleid: "dat, naar de ervaring leert, er een niet te verwaarlozen kans
bestaat dat op wegen, waarvan de rijbaan ook bestemd is voor langzaam verkeer, ten
tijde dat lichten moeten worden gevoerd zich fietsers of bromfietsers voortbewegen
die niet zijn voorzien van een behooriijk lichtgevend achterlicht, hetgeen medebrengt
dat bestuurders van auto's onder voormelde omstandigheden er op bedacht behoren
te zijn dat zich op de door hen gevolgde rijbaan fietsers of bromfietsers kunnen
bevinden die, door welke oorzaak dan ook, niet zijn voorzien van een behooriijke ach-
terverlichting"."

Bij dit arrest kunnen de volgende kanttekeningen worden gemaakt. Wil veroor-
deling terzake van art. 36 WVW volgen, dan is nodig dat de verdachte schuld heeft
aan de dood of het letsel van een ander. Het gevolg (dood of letsel) kan aan de
betrokken bestuurder worden toegerekend indien deze had kunnen en behoren te voor-
zien dat zijn gedrag tot deze gevolgen zou kunnen leiden. Dientengevolge had hij deze
gedraging(en) achterwege dienen te laten. Kon de dader niet voorzien dat zijn gedrag
tot zo'n ernstig gevolg kon leiden, dan is er van schuld geen sprake."

Nu is het echter niet zo eenvoudig de individuele mogelijkheden voor de verdachte
(de subjectieve of bijzondere voorzienbaarheid) vast te stellen. Om die reden wordt

90 De P-G Langemeijer bewoog zich eveneens binnen de bandbreedte van de a1gemene ervaringsregels.
Indien hij het onverlichte rijden als een veel voorkomende overtreding had aangemerkt, had hij
eenzetfde uitkomst als de Hoge Raad voorgestaan.

91 Zie W.H. Veltinga, Gevaar en schuld op de weg, Alphen aan den Rijn 1979, p. 106-107.
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vaak leentjebuur gespeeld bij de objectieve voorzienbaarheid: is naar algemene
ervaringsregels redelijkerwijs te voorzien dat de onvoorzichtigheid of de botsing, die
voorwaarde was voor de dood of het letsel, die dood of het letsel teweeg zou kunnen
brengen? Het gaat hier immers om functionele delicten die worden verricht in de
hoedanigheid van verkeersdeelnemer. Op grond van deze functie wordt men gehouden
te voldoen aan de eisen die aan de gemiddelde uitoefening van de verkeersfunctie
worden gesteld.

Het komt mij voor dat in het 'onverlichte brommer' arrest uit de objectieve voor-
zienbaarheid de subjectieve voorzienbaarheid als gegeven wordt beschouwd. Dit is
ookzichtbaar in hetBinckhorstlaan-eierschedelarrest(HR27 november 1962, NJ 1963,
513, VR 1963, 11). In dit arrest ging het om een botsing tussen twee bromfietsers,
waarbij de ene bromfietser over zijn stuur schoot en tengevolge van de daaropvolgende
val kwam te overlijden. Een complicerende factor betrof de abnormaal dunne schedel
van het slachtoffer, hetgeen een medebepalende oorzaak van het overlijden was. In
het cassatiemiddel werd stelling genomen tegen het feit dat het hofwel had overwogen
dat de dood een algemeen voorzienbaar gevolg was, maar dat niet was overwogen
dat het hier een gevolg betrof van de wijze van rijden van de verdachte, dat in het
algemeen en voor de verdachte in het bijzonder voorzienbaar was. De Hoge Raad
merkte hierover op dat de dood van het slachtoffer door de verdachte kon worden
voorzien daar in het algemeen voorzienbaar is, dat de met een snelheid van circa 30
kilometer per uur rijdende bestuurder van een bromfiets, wiens rijwiel in de vaart
wordt gestuit door een botsing met een andere bromfiets daarbij over het stuur van
zijn bromfiets zal schieten en op de weg zal vallen. Aan de voorzienbaarheid van het
gevolg deed de dunne schedel van het slachtoffer niet af.

Het gedrag van de verdachte voldeed dus niet aan hetgeen van iemand in het
algemeen mag worden verwacht. En als dat het geval is moet de verdachte vervolgens
maar aannemelijk maken dat de subjectieve schuld niet aanwezig is.92

Van Eck merkt over deze gang van zaken op dat de schuldmotivering meestal
betrekking heeft op het objectief onjuiste van het gedrag. De avas-verweren worden
daarbij vaak afgewezen door te overwegen dat er objectief onjuist is gehandeld en
dat bij aanvaarding van het verweer eveneens wordt uitgegaan van het standpunt dat
er objectief niet onjuist is gehandeld." Bij misdrijven als art. 36 WVW speelt de

92 In gel ijke zin W. P. Bakhoven, De onbewuste schuld: morele schuld of maatschappelijke schuld?, TvS
1964, p. 55. Zie voorts P.J.H.M. Brouns, Opzet in het wetboek van strafrecht, diss., Amhem 1988,
p. 281; A.1. Bins, Schuldbeginsel en schuldbegrip in het strafrecht, in: Beginselen (feestbundel G.E.
Mulder), Amhem 1981, p. 1-23; J.T.K. Bos, Het schuldoordeel als machtswoord, Recht en Kritiek
1982, p. 5-36; R. Schwitters, Ajscheid van schuld niet zonder risiko, Recht en Kritiek 1986, p. 131-
175, m.n. p. 140-146.

93 D. van Eck, Enkele gedachten over het schuldmisdrijf, TvS 1966, p. 120, noot 11; D. van Eck, De
rechtspraak over causaliteit en aansprakelijkheid voor gevolgen in het strafrecht, TvS 1967, p. 180,
noot 14. In gelijke zin reeds J. Remmelink, Enige opmerkingen over art. 36 WVW, VR 1964, p. 252.
Remmelink bespreekt eveneens verschillende arresten waarin deze gang van zaken kan worden
aangetroffen. Ais eerste arrest in deze ontwikkeling noemt hij HR 13 maart 1911, W 9167: "Schuld
als gevorderd voor toepassing van art. 308 is aanwezig, wanneer de beklaagde als voerman van een
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subjectieve voorzienbaarheid en verwijtbaarheid echter een rol op bestanddeelniveau
en dient derhalve bewezen Ie worden. Oat is moeilijk," vandaar waarschijnIijk de
gekozen constructie die bewijstechnisch weliswaar eenvoudiger is maar dogmatisch
wellicht onzuiver." Uit de algemene voorzienbaarheid wordt immers de totaaIschuId
afgeleid. Om die reden zijn ook de voorzienbaarheidsmotiveringen in de art. 36 WVW
sfeer moeilijk te plaatsen: is er sprake van een causaliteitsoverweging, een schuId-
overweging, of beide?"

Wat de individuele dader kon voorzien wordt derhalve bezien aan de hand van
de mogelijkheden van de gemiddeIde, normale mens. Deze standaard van uiterlijke
onvoorzichtigheid is bepalend voor de beantwoording van de subjectieve schuld."
Het betreft hier echter een normaliteitssyllogisme waarmee ik rnij vanwege het
beperken van de rechtsbescherming voor de verdachte moeilijk kan verenigen.

Het gaat mij in het onderstaande om het belichten van de reikwijdte van de aan-
sprakelijkheid van de betrokken weggebruikers, meer specifiek de mate waarin iemand
ervoor aansprakelijk wordt gesteld dat hij niet anders heeft gehandeld en de schending
van een rechtsgoed heeft voorkomen. Mijn algemene uitgangspunt is dat verkeersdeel-
nemers als functionarissen ofkwaliteitsdragers moeten worden beschouwd. Deze straf-

kar en paard op de openbare weg een ongeval heeft veroorzaakt, dat hij, ware hij zodanig oplettend
geweest als van iedere voerrnan mag worden geeist, lichtelijk had kunnen voorkomen". Van Eck en
Remme link behandelen een reeks van uitspraken, zodat de hier genoemde uitspraken a1sexemplarisch
kunnen worden beschouwd.

94 J.M.A.V. Moons merkt op dat de werkelijk subjectieve schuld zich toch niet laat achterhalen, waarbij
hij bovendien opmerkt datde individuele onmogelijkheid om aan de nodige zorgvuldigheid te voldoen
in het algemeen nog geen verontschuldiging met zich meebrengt, maar de plicht zich van de gestelde
gedraging te onthouden (Het schuldgehalte van het culpoze misdrijf, TvS 1969, p. 171).

95 M.S. Groenhuijsen huldigt het standpunt dat a1dus - ten nadele van de verdachte - de kool van de
materiele dogmatiek en de geit van het bewijsrecht wordt gespaard. Hij concludeert datrechtzinnigheid
in de (rnateriele) leer leidt tot onmacht zowel van het strafrecht a1s van de procedure waarin deze
ontwikkeling wordt gesanctioneerd (Schuld en hoete, in: Verantwoordelijkheid: retoriek en realiteit
(red. M.A.P. Bovens e.a.), Zwolle 1989, p. 47). Zie eveneens zijn artikel Materiele dogmatiek en
de modernisering van het strafrecht, in: De Schets nader bekeken, Amhem 1992, p. 16. In gelijke
zin J. de Hullu, Zijn er grenzen aan de strafrechtelijke aansprakelijkheid, oratie, Amhem 1993, p.
46-52, m.n. p. 48.

96 Vgl. W. Nieboer, die opmerkt dat bij de culpose gevolgsdelicten de culpa als voorzienbaarheid meestal
zelfs niet in de telastelegging wordt opgenomen. Het openbaar ministerie vol staat met de zorgplicht-
schending (Schels materieel strafrecht, Amhem 1991, p. 169-175).

97 Schrijvers als Remmelink, Bakhoven, Van Eck en Moons zijn zich vanzelfsprekend bewust van deze
ontwikkeling, maar zijn niet ongelukkig met deze gang van zaken. Moons is van mening dat de
schulddelicten zouden moeten worden vervangen door delicten die door hetgevolg zijn gequalificeerd
(TvS 1969, p. 169-176). W.P. Bakhoven deelt deze rnening, maar naar zijn oordeel maaktde tendens
naar een objectivering van de voorzienbaarheid van het gevolg, waarbij de morele aansprakelijkheid
meer wordt vervangen door een meer sociale aansprakelijkheid, deze vervanging overbodig. Het
schuldbegrip is immers inmiddels aangepast aan de maatschappelijke realiteit en bij schuldmisdrijven
is de subjectieve schuld aI praktisch weggevallen a1s element van het strafbare feit. De schuld is van
morele schuld geworden totmaatschappelijke schuld (TvS 1964, p. 61 en 68). Vgl. voorts J. Remme-
link, Theoretische stromingen in het materiele strafrecht, in: Gedenkboek Honderdjaar Wetboek van
Strafrecht, Amhem 1986, p. 80.
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rechtelijke positie wordt in de eerste plaats ingevuld door de eis de verkeersvoor-
schriften na te leven. Voorts dee I ik aan verkeersfunctionarissen een controleplicht
toe die kan worden vertaald in de plicht tot voortdurende oplettendheid." Immers
wie niet oplettend is, kan niet voorzien. Een en ander moet even wei naar mijn mening
worden geclausuleerd. Zoals in het navolgende zal worden betoogd, vereist een
voortdurende waakzaamheid namelijk geen rijgedrag waarbij in een te vroeg stadium
moet worden geanticipeerd op mogelijk gevaar. In de volgende paragrafen zal een
standpunt worden ontwikkeld dat beoogt meer aan te sluiten bij de individuele
mogelijkheden van de weggebruiker. De cruciale vraag is welke indicaties voor de
regelconform handelende weggebruiker voorhanden moeten zijn om het rijgedrag bij
te stellen. Vervolgens gaat het om de vraag welk criterium kan worden aangelegd
teneinde te kunnen bepalen op welk moment die bijsteIling behoort plaats te vinden.
Deze vragen zijn gericht op het belichten van de reikwijdte van de aansprakelijkheid
van de in beginsel regelconform handelende weggebruiker, meer specifiek op de mate
waarin iemand persoonlijk kan worden verweten niet anders te hebben gehandeld. Deze
vraag hangt samen met de waakzaamheid van de weggebruiker voor fouten van andere
verkeersdeelnemers. Zoals eerder opgemerkt, gaat dit betoog over de enkele regel-
overtreding. De conjIicterende regelovertredingen komen in paragraaf39 aan de orde.

2 "Linksaffer contra door het rode licht rijdende tegenligger"

In HR 8 oktober 1974, NJ 1974, 525, VR 1975,3 stond de vraag centraal naar het
juiste gedrag tegenover een veel voorkomende overtreding." Een verdachte reed door
het groene verkeerslicht, sloeg op de kruising linksaf en reed tegen een tegenligger
aan die waarschijnlijk door het rode licht reed. Hem werd art. 46 RVV 1966 telastege-
legd: hij had de doorgang niet vrijgelaten voor de rechtdoor gaande tegenligger. De
verdachte beriep zich erop dat hem geen schuld trof, omdat hij geen rekening hoefde
te houden met de mogelijkheid dat de andere verkeersdeelnemer zich niet aan het rode
licht zou houden.'?? De rechtbank huldigde de opvatting "dat de verdachte erop
mocht vertrouwen dat het hem tegemoetkomende verkeer zich zou houden aan een
voor dat tegemoetkomende verkeer geldend gebod om voor de kruising te stoppen,
gevormd door een: voor dat verkeer rood licht uitstralend verkeerslicht". Ontslag van
rechtsvervolging was verdachtes deel.

98 Zie ook J. Remmelink, Theorelische stromingen in het materiele strafrecht, in: Gedenkboek Honderd
jaar Wetboek van Strafrecht, Arnhem 1986, p. 79-80; W. Nieboer, Schets materieel strafrecht, Arnhem
1991, p. 128-129.

99 Dit arrest is vrijwel identiek aan HR 23 maart 1971, VR 1971, 106. Zie over het arrest in de
hoofdtekst W.H. Vellinga, Gevaar en schuld op de weg, Alphen aan den Rijn 1979, p. 39; Schuld
in spiegelbeeld, diss., Arnhem 1982, p. 117.

100 In zekere zin lijkt hier sprake te zijn van een beroep op verontschuldigbare dwaling omtrent de feiten,
te weten dat de tegenligger zich aan de voor hem geldende delictsomschrijving, neergelegd in art.
8 jo. 110 RVV 1966, zou houden.
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Het openbaar ministerie kwam tegen deze uitspraak in cassatie en stelde dat een
eventuele fout van een medeweggebruiker de verdachte nog niet straffeloos maakte
en dat in casu de verdachte een volkomen vrij uitzicht had en bij voldoende oplet-
tendheid had kunnen waarnemen dat meerdere tegenliggers hem tegemoet kwamen
met een snelheid waaruit hij had kunnen afleiden dat zij niet voor het kruispunt zouden
stoppen. De A-G Kist merkte naar aanleiding van het door de OvJ voorgestelde middel
op, dat de rechtbank niets had vastgesteld over een vrij uitzicht en een daarmee corres-
ponderende verplichting zodanig op te letten dat de verdachte de regelovertreding had
kunnen waarnemen. Wei stelde de A-G dat een verkeersovertreding van een ander
de verdachte nog niet straffeloos maakt. Art. 46 RVV is in algemene term en gesteld
en onder tegemoetkomend verkeer kan ook verkeer worden begrepen dat in overtreding
is.101Hij achtte de door de rechtbank gehanteerde vertrouwensregel onvoldoende
sterk om aileen op grond daarvan afwezigheid van aile schuld aan te nemen. De
verdachte had volgens hem rekening moeten houden met de mogelijkheid dat bestuur-
ders door het rode licht rijden. Bovendien is het algemeen bekend dat het rode licht
in deze beginfase niet altijd wordt gerespecteerd. Indien de verdachte de hem tege-
moetkomende auto had kunnen zien aankomen en een botsing had kunnen voorkomen
was er volgens hem geen reden tot het aannemen van avas.!" De Hoge Raad over-
woog echter dat de rechtbank op grond van de feitelijke vaststelling kon komen tot
haar beslissing dat gerequireerde geen schuld draagt aan het begane feit.

De tegenstelling tussen de in de conc1usie neergelegde opvatting en die van de
rechtbank laat zich als voigt vertalen: kon de automobilist nog maatregelen treffen
ter voorkoming van het ongeval (de opvatting uit de conclusie) en was hij daartoe
redelijkerwijs gehouden? (de opvatting van de rechtbank). Het is duidelijk dat afwe-
zigheid van aile schuld wordt aangenomen door van de verdachte niet alle mogelijke
inspanning te eisen.'?'

Dit is geen eenvoudig arrest. In de eerste plaats omdat het een zaak betreft waarin
slechts het OM in cassatie is gegaan en de Hoge Raad in dat soort gevallen niet ambts-

101 Kist verwijst hierbij naar een uitspraak van de rechtbank Maastricht van 20 maart 1961, NJ 1962,
126. Zie voor ondersteuning van zijn stand punt eveneens HR 19 september 1977, NJ 1978,517,
waarin wordt overwogen dat de woorden 'het voertuig uit tegengestelde richting' in artikel 32, lid
2, RVV 1966 niet aileen hoeven te doe len op verkeer dat zich normaal en volgens de geldende
voorschriften gedraagt. Een andere uitleg zou geen steun vinden noch in genoemd artikel, noch elders
in het recht.

102 Zie in soortgelijke zin de conclusie van Kistbij HR23 maart 1971, VR 1971,106. Hij merktop dat
het stand punt van de requirant dat hij de andere auto niet hoefde op te merken, als onjuist moet
worden aangemerkt. De vraag zou volgens hem moeten luiden ofbetrokkene de ander heeftkunnen
opmerken. Daamaast is het interessant te wijzen op de vergelijking met het arrest "onverlichte
brommer" .In die situatie speelde de vermeende algemene bekendheid datverlichtingsregels veelvuldig
worden overtreden een doorslaggevende rol bij de schuldaanname. Bij het onderhavige arrest legt
Kist een soortgelijke maatstaf aan ten aanzien van het overtreden van het rode gebodslicht. De
rechtbank yond in het veelvuldig door het rode Iicht rijden geen aanleiding een andere vertrouwens-
opvatting te huldigen.

103 Aldus W.H. Vellinga, Schuld in spiegelbeeld, diss., Arnhem 1982, p. 182. Vgl. het hierboven bespro-
ken arrest "onverlichte brommer", waar de Hoge Raad wei die inspanning eiste.
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halve ten nadele van de verdachte pleegt te casseren. De verwerping van het ingedien-
de middel hoeft daarom niet alles te zeggen over het vonnis van de feitenrechter. Dit
klemt temeer omdat de Hoge Raad aIleen beoordeelt of de lagere instantie (bijvoor-
beeld) de schuld uit de bewijsmiddelen Icon afleiden en niet of dat in dat geval terecht
is geweest. Veel hangt dus afvan het gevoerde verweer en de ingediende cassatiemid-
delen. In de tweede plaats is het vonnis van de rechtbank nogal strikt geformuleerd.
Eerder is aangegeven dat de lijn van de Hoge Raad als voigt kan worden geformu-
leerd: behoudens bijzondere omstandigheden mag de verkeersdeelnemer vertrouwen
dat andere weggebruikers zich regelconform zullen gedragen. Uit de stukken wordt
niet duidelijk of en hoe de rechtbank de bijzondere omstandigheden of de afwezigheid
daarvan in haar overwegingen heeft meegewogen. Het arrest geeft echter geen enkele
indicatie dat de Hoge Raad zou afwijken van zijn in voorgaande jaren ingezette lijn.

32 Oplettendheidseisen

Het is niet voldoende de verkeersregels na te leven. Soms doen zich situaties voor
waarin de veiligheid van de andere verkeersdeelnemer meer is gediend met het
bijstellen van het regelconforme rijgedrag. Het naleven van verkeersregels dient
daarom hand in hand te gaan met oplettendheid. Maar wat is oplettendheid? De
gemiddelde verkeersdeelnemer zal antwoorden dat oplettende verkeersdeelname inhoudt
dat men goed kijkt naar hetgeen er om hem heen gebeurt. Maar, zo luidt mijn tweede
vraag, waarnaar moet worden gekeken? Het is immers pas mogelijk gevaar te zien
als men weet wat gevaar is. Dat weten kan door eigen wetenschap worden vormgege-
yen. Maar dat is niet eenvoudig omdat er veel verkeerssituaties zijn die pas kunnen
worden ingeschat na daaromtrent kennis te hebben verworven, bijvoorbeeld via de
rijopleiding. Deze kennis moet daarom sporen met wat wettelijk is toegestaan. Beter
nog, het orientatiekader voor het rijgedrag moet door de wetgever zelf zijn gefor-
muleerd. Een voorbeeld daarvan is art. 49 RVV 1966: "De bestuurder moet zijn
snelheid zodanig regelen dat geen gevaar of hinder voor andere weggebruikers of
schade kan ontstaan. Hij moet daarbij in het bijzonder rekening houden met de aard
en gesteldheid van de weg, de toestand en de lading van zijn voertuig, de weers om-
standigheden en de dichtheid van het verkeer. Hij moet zijn snelheid verminderen en
zonodig stoppen wanneer de omstandigheden dat vereisen, in het bijzonder in geval
van mist en in andere omstandigheden die het zicht belemmeren. Hij moet in staat
zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan
overzien en waarover deze vrij is." Ondanks het gegeven dat een dergelijke bepaling
de weggebruiker als handvat kan dienen, blijven er vele vragen open, zoals: wat is
eenjuiste zichtafstand? Dat kan men veelal aileen te weten komen na daarmee ervaring
te hebben opgedaan, dus met behulp van ervaringsregels. Een oplettende verkeers-
deelname impliceert een zo ruimtelijk mogelijke inschatting van het verkeer. Ik doe I
op het inschatten van de onderlinge verhouding tussen de in te nemen plaatsen op de
weg door de (al dan niet aanwezige) verkeersdeelnemers en op een beoordeling van
de vraag of iedereen zijn al dan niet legitieme plaats op de weg blijft innemen. Dan
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is het vervolgens de vraag hoe moet worden gereageerd in een situatie die niet klip
en klaar vanuit het RVV lijkt te kunnen worden opgelost. Nu wordt het karakter van
de verkeersregels zichtbaar. Veel van de RVV-voorschriften bieden een ruime marge
voor het te ontwikkelen gedrag. Bij de bespreking van het veiligheidsbeginsel en de
aard van de daaruit voortgekomen regels is reeds gewezen op de snelheidslimieten.
Men mag maximaal de aangegeven snelheid aanhouden, maar er staat nergens dat men
onder omstandigheden niet langzarner zou mogen rijden. Sterker nog, soms is men -
zoals op grond van art. 49 RVV 1966 en het huidige art. 19 RVV 1990 - gehouden
de snelheid te matigen. Een ander voorbeeld is art. 3 RVV 1990: bestuurders zijn
verplicht zo veel mogelijk rechts te houden, welke bepaling door de woorden 'zo veel
mogelijk' ruime marges bevat. De marges in deze en in andere bepalingen zijn nodig
voor de juiste afstemming van het rijgedrag op de zich voordoende omstandigheden.
Het referentiekader voor de vraag tot welk gedrag men redelijkerwijs is gehouden moet
zijn geijkt door de wet! Ik kom tot de volgende definitie van oplettendheid:
aan de hand van verkeersregels zo verantwoord mogelijk de ruimte op de weg en de
daarin verleende positie van zichzelJ en anderen inschatten en dienovereenkomstig
handelen.
Aan de ontwikkeling van deze defmitie ligt een aantal uitgangspunten ten grondslag.

Een belangrijk uitgangspunt is het veiligheids- en het vertrouwensbeginsel: aan
de verkeersdeelnemer is in beginsel een plaats in de veiligheidsordening toegekend.
Onder dit veiligheidsregime aan het verkeer deelnemend, mag danwel moet'?' in
verregaande mate worden vertrouwd op de in de regelgeving vastgelegde interactie-
patronen. Het betreft hier echter het wetgevingsniveau. De feiten ontwikkelen zich
daarentegen niet altijd overeenkomstig de bedoelingen van de wetgever. De vertrou-
wensregel beoogt de wettelijke en feitelijke orde te harmoniseren. Het wettelijke
regelniveau kan worden beschouwd als een werkhypothese of dienstregeling. Wat
betreft de vertrouwensregel gaat het daarom steeds om de vraag op welke gronden
en op welk moment moet worden afgeweken van de wettelijke gedragsregels uit het
RVV. Anders gezegd, wanneer moet de werkhypothese worden bijgesteld?

In dit algemene uitgangspunt ligt een eerste antwoord besloten: In het RVV is
een uitgebreid regelbestand voorhanden, aan de hand waarvan de weggebruiker zo
veilig mogelijk verkeersgedrag dient te ontwikkelen. Bij de bespreking van het vertrou-
wensbeginsel is gesteld dat mag en in sommige gevallen moet worden vertrouwd op
regelconform gedrag van andere weggebruikers. Nu gaat het om de vraag wanneer
dit vertrouwen rnisplaatst is en het rijgedrag dienovereenkomstig moet worden
bijgesteld. Naar mijn mening mag men in verregaande mate uitgaan van regelconform
gedrag door andere weggebruikers. Een weggebruiker hoeft niet snel van de door de

104 In verschillende situaties moel het gedrag van de deelnemer aan het verkeer worden bepaaJd door
de aanname van correct verkeersgedrag van andere verkeersdeelnemers tenzij het tegendeel blijkt of
moet worden verwacht. Indien een verkeersdeelnemer zich in een hectische verkeerssituatie bevindt
moet men - teneinde onveilige besluiteloosheid te voorkomen - er in verregaande mate van uitgaan
dat anderen regelconform handel en. Het in aile gevallen aanmerken van het vertrouwensbeginsel als
een veroorlovende norm is dan te vrijblijvend.
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wetgever aangereikte verkeersvoorschriften af te wijken. De werkhypothese mag hij
in beginsel als uitgangspunt nemen totdat de feitelijke omstandigheden hem dwingen
daarvan af te wijken. In deze context is een extra argument dat de weggebruiker er
op mag vertrouwen dat de regelgever het regelbestand en de wegbeheerder het
tekenbestand zo adequaat mogelijk op het wegverkeer in het algemeen dan wei op
de wegsituatie in het bijzonder doet aansluiten. Scherper geformuleerd: de wegge-
bruiker mag - en afhankelijk van de situatie moet - erop vertrouwen dat de voorhanden
zijnde regels en tekens de veiligheid danwel de onveiligheid van de wegsituatie weer-
spiegelen. Gezien de in het tweede hoofdstuk beschreven vorrngeving van regels en
tekens in een AMvB bestaat bovendien de mogelijkheid deze afspiegeling voortdurend
te optimaliseren.

Een tweede antwoord is dat de verkeersdeelnemer die de regels naleeft er in
beginsel op mag vertrouwen dat de andere verkeersdeelnemers zich eveneens overeen-
komstig de voor hen geldende gedragsregels zullen gedragen, tenzij bijzondere
omstandigheden - waarmee de verkeersdeelnemer bekend is - aanleiding geven die
verwachting bij te stellen.!" Bijzondere omstandigheden, die als indicaties kunnen
worden aangemerkt op grond waarvan bijstelling van het rijgedrag wenselijk is,
worden in de eerste plaats gevormd door bijzondere zorgplichten. In het RVV is een
aantai bijzondere zorgplichten neergelegd, zoals in art. 19 RVV (art. 49, lid 2, RVV
1966).106 Voorts kan worden gedacht aan bijzondere ervaringsregels die specifiek
de persoon van de verdachte betreffen. Persoonlijke kennis stel ik gelijk met bijzondere
ervaringsregels. Indien een weggebruiker iedere dag op hetzelfde tijdstip langs een
school met uitgaande kinderen rijdt en waarneemt dat een aantal kinderen vervolgens
de straat oprent zonder te stoppen voor de passerende auto's, kan aan hem een bijzon-
dere wetenschap worden toegekend omtrent de verkeerssituatie ter plaatse. Dit kan
een rol spelen bij het bewijs van het schuldbestanddeel. De vereiste voorzichtigheid
kan derhalve zijn geent op wetenschap omtrent feiten die de verdachte uit eigen hoofde
bezit. Bijzondere omstandigheden benaderen dichter de vereiste subjectieve voorzien-
baarheid dan het geval is bij toepassing van de zo dadelijk te bespreken algemene erva-
ringsregels. De automobilist uit het arrest "0nverlichte brommer" zou slechts op basis
van bijzondere wetenschap gehouden zijn zijn snelheid te matigen. En die bijzondere
wetenschap acht ik in casu niet aanwezig.

Een derde antwoord is dat de bijzondere omstandigheden waarin men van de
regels van het RVV dient af wijken, voornamelijk worden gevormd door een duidelijk
waarneembare overtreding door een andere weggebruiker. Ik zou een waarneembaar-
heidscriterium willen introduceren op grond waarvan men is gehouden te reageren.

105 Zie Rb. Rotterdam 27 juni 1958, VR 1959,112, aangehaald door J. Remmelink, "Prinzipienreiterei"
door het verkeersrecht, VR 1965, p. 217-218. Uit een aantal arresten valt afte lei den dat de Hoge
Raad deze maatstaf hanteert: HR 31 oktober 1958, NJ 1959, 11, VR 1959, I; HR 23 maart 1962,
NJ 1962, 160, VR 1962,89; HR 15 april 1966, VR 1967, 8; HR 24 juni 1969, VR 1969,99; HR
23 maart 1971, VR 1971, 106.

106 De bestuurder moet in staat zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij
de weg kan overzien en waarover deze vrij is.

83



Hoofdstuk 3

In de dogmatiek is bet gebruikelijk uit te gaan van anticiperend rijgedrag. Hiermee
wordt gedoeld op bet rijgedrag dat in een vroeg stadium wordt afgesteld op mogelijke
zich voordoende regelovertredingen van andere weggebruikers, zonder dat dit op het
moment van aanpassing van het rijgedrag waarneembaar is. Het juridische verschil
in reageren en anticiperen betreft derbalve een belangrijk verschil in tijdsspanne. Het
gaat mij hier niet om de gebruikelijke anticipatievorm: in bet verkeer anticipeert men
voortdurend. Bij wijze van voorbeeld: bij het invoegen anticipeert men op de ruimte
tussen de passerende voertuigen. Deze anticipatievorm, die eigen is aan elke verkeers-
afwikkeling, wordt bier niet bedoeld, aangezien daarbij geen sprake is van een regel-
overtreding. Met de begrippen anticiperen en reageren doel ik op het juridische
onderscheid met betrekking tot het rijgedrag dat al dan niet ver te voren dient te
worden afgesteld op de mogelijkheid dat zich een overtreding voordoet. Anders
gezegd, het juridische verschil tussen anticiperen en reageren is gelegen in bet tijdstip
waarop men niet meer mag vertrouwen op normconform bandelen door andere
verkeersdeelnemers en waarop het geoorloofd risico verandert in een ongeoorloofd
risico. Mijn standpunt is dat indien geen nadere indicaties - zoals hierboven in het
tweede en derde antwoord geformuleerd - voorhanden zijn, de weggebruiker kan vol-
staan met reagerend rijgedrag. Hierboven is aangegeven dat de weggebruiker niet snel
zijn rijgedrag hoeft bij te stellen. Op het moment dat een verkeersdeelnemer een
overtreding waarneemt of behoort waar te nemen dient hij echter naar beste kunnen
zijn rijgedrag bij te stellen teneinde een aanrijding te voorkomen.

Deze invalshoek leidt in het betoog tot de volgende driedeJing. De waarneembaar-
heidvan een object wordt door mij onderscheiden van defeitelijke waarneming door
de betrokken verkeersdeelnemer. Beide worden vervolgens onderscheiden van de vraag
of men een bepaalde situatie behoorde waar te nemen.

Het arrest "Onverlichte brommer" maakt duidelijk dat de strafrechtelijke aansprakeJijk-
heid voor gedrag nogal eens wordt geconstitueerd met behulp van algemene erva-
ringsregels. Een dergeJijke constructie acht ik in het verkeersrecht niet op zijn plaats.
Het verwerpen van algemene ervaringsregels voor het vaststellen van 'schuld' wil ik
met drie argumenten onderbouwen, In de eerste plaats levert een algemene ervarings-
regel slechts een speculatieve grondslag op. Toegespitst op de uitweiding van de Hoge
Raad: het feit dat de ervaring leert dat er een niet te verwaarlozen kans bestaat dat
(brom)fietsers geen licht voeren, zegt nog niets over de grootte van de kans dat op
deze specifieke weg dergelijke bromfietsers rijden. Het is een niet te verwaarlozen
kans dat er op deze weg helemaal geen, laat staan onverJichte (brom)fietsers rijden.

In de tweede plaats doet een dergelijke speculatie afbreuk aan de kracht van het
regelbestand. Deze regels zijn door de wetgever gecreeerd om gevaarsoorzaken in het
verkeer weg te nemen. Door naleving van deze voorschriften vindt een zo veilig
mogelijke verkeersafwikkeling plaats. Bij het niet mogen vertrouwen op de ver-
keersvoorschriften ontstaat onzekerheid, die de wetgever nu juist probeert weg te
nemen door regels voor te schrijven. Toegepast op het arrest "Onverlichte brommer":
waarom is aan bestuurders van (brom)fietsen voorgeschreven op bepaalde momenten
verlichting te voeren? Om tweeerlei reden: de zichtbaarheidseis dient enerzijds voor
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de veiligbeid van de overige weggebruikers, anderzijds voor zijn eigen veiligbeid,
zodat aanrijdingen kunnen worden voorkomen. Beide redenen zijn nauw vervlocbten
en de wetgever beeft de verlicbtingsregels voor de verscbillende categorieen verkeers-
deelnemers fijnmazig op elkaar afgestemd. Aigemene ervaringsregels die deze afstem-
ming doorkruisen, werken een onberekenbare verkeersafwikkeling in de hand. De
benodigde berekenbaarheid van de verkeersafwikkeling bangt af van bet vergaande
vertrouwen dat men mag en moet stell en in de naleving van de gedragsregels.''"
Waar valt anders nog op te bouwen? De aard van bet wegverkeer levert nog een
aanvullend argument op voor bet primaat van de wettelijke regels: vlucbtigbeid, anon i-
miteit, snelheid - in korte tijdspanne moet men zicb eenjuiste orientatie eigen maken -
vergen een uitgekristalliseerd wettelijk referentiekader, waarbinnen zowel regel als
afwijking kunnen worden herkend. Met bet mogelijke verwijt van legistisch denken
valt op grond van het hierboven ingenomen standpunt goed te leven.!"

Vage wetenschap over al dan niet vermeende regelovertredingen maken de
beslechting van de schuldvraag bij aanrijdingen scbimmig. De grenzen van het
beschermde en geoorloofde vertrouwen verscbuiven. Men mag - gelet op de uitkomst
van het arrest "Onverlichte brommer" - blijkbaar niet langer vertrouwen op naleving
van bijvoorbeeld de verlichtingsvoorschriften. Het aansprakelijkheidsbereik is in
verschillende situaties mede de onvoorzichtigbeid van de benadeelde gaan omvatten.
De onvoorzichtigheid van de bromfietser uit het arrest "Onverlichte brommer" werd -
met uitzondering wellicht van de strafmaat - niet verdisconteerd in de omvang van
de aansprakelijkheid van de automobilist. Sterker nog, in zekere zin krijgt de overtre-
der strafrechtelijke bescherming. Dit leidt naar mijn mening tot een vertrouwenscrisis
inzake de afwikkeling van verkeersmanoeuvres, waardoor afbreuk wordt gedaan aan
de rechtszekerheid.

Voor de goede orde: ik beb niets tegen algemene ervaringsregels als zodanig.
Degene die bij een vechtpartij een mes in de hartstreek van zijn belager steekt, kan
zich niet verschuilen achter het verweer dat hij niet wist ofkon weten wat de gevolgen
zijn van zulk een messteek. Hem kan worden tegengeworpen dat bet van algemene
bekendheid is wat een verwonding op deze plaats teweeg kan brengen. In het verkeer
ligt dat naar mijn smaak volstrekt anders vanwege de aanwezigbeid van het uitgebreide
regelbestand in het RVV.

107 J. Leijten merkt hierover op dat anticiperen op verkeersfouten die vervolgens niet worden gemaakt
kan leiden tot gevaarlijke situaties. Hij geeft het volgende ironische voorbeeld: "Wij moeten bij een
kruising van wegen afslaande om elkaar heen rijden: binnen- ofbuitenbocht? De andere verkeersdeel-
nemer moet, gezien de situatie de grote bocht nemen, maar ik houd er rekening mee dat hi] dat, als
zovelen, wei niet zal doen en de binnenbocht zal nemen (de bocht afsnijdt). Maar hij doet het goed
en door mijn anticipatie knal ik tegen hem op, want ik nam daarom ook maar die verve len de en voor
mij niet voorgeschreven buitenbocht" (De verschrikkelijke eenzaamheid van de inbreker, Amsterdam
1992, p. 131).

108 J. Leijten spreekt in dit verband over de kracht van een tegenbeginsel dat het wettelijke regelbestand
devalueert. Dit tegenbeginsel mag naar zijn oordeel niet verder veld winnen (De verschrikkelijke
eenzaamheid van de inbreker, Amsterdam 1992, p. 133).

85



Hoofdstuk 3

Inde derde plaats levert toepassing van algemene ervaringsregels een schuivend funda-
ment op. Dit blijkt uit het wisselende gebruik ervan door de Hoge Raad. In HR 15
april 1966, NJ 1966, 321 werd een motivering met behulp van algemene ervarings-
regels door de Hoge Raad nog van de hand gewezen: vertrouwen op regelconform
gedrag door andere weggebruikers is pas misplaatst indien bijzondere omstandigheden
aanwezig zijn die nopen tot bijsteIling van het rijgedrag.'?" In het arrest "Onverlichte
brommer" daarentegen bepalen algemene ervaringsregels in belangrijke mate de plicht
voor de automobilist om rekening te houden met de onvoorzichtigheid van de
bromfietser. In het hiervoor besproken arrest HR 8 oktober 1974, NJ 1974, 525, VR
1975,3 werd de vraag opgeworpen hoe te handelen tegenover een door het rood licht
rijdende tegenligger. In het licht van het eerdere gebruik van deze constructies lijkt
het mij verdedigbaar dat op grond van de algemene ervaringsregel dat veelvuldig door
rood licht wordt gereden de door het groene licht rijdende automobilist gehouden is
met deze onvoorzichtigheid rekening te houden. In tegenstelling tot de conc1usie van
A-G Kist is in de overwegingen van de Hoge Raad een dergelijke constructie in geen
velden of wegen te ontwaren. Algemene ervaringsregels zijn dientengevolge een
minder betrouwbare maatstaf op grond waarvan rijgedrag moet worden beoordeeld.

Om deze redenen zou verkeersgedrag niet dienen te worden beoordeeld aan de hand
van algemene ervaringsregels die indruisen tegen het stelsel van de wettelijke verkeers-
regels. Derhalve kan ik mij niet verenigen met het door Simmelink ingenomen
standpunt. Deze stelt dat het van algemene bekendheid is dat op bepaalde voorrangswe-
gen binnen de bebouwde kom 70 in plaats van 50 km p/u wordt gereden. De wegge-
bruikers die deze wegen naderen, mogen er niet op vertrouwen dat op voorrangswegen
50 krn p/u wordt gereden en moeten dienovereenkomstig hun rijgedrag bijstellen.'!?
Het is zinnig te verwijzen naar een recente civiele zaak waar het ging om een
snelheidsoverschrijding van 25 km per uur (HR 21 juni 1991, NJ 1991,710). De recht-
bank stelde in een tussenvonnis vast dat de verkeersdeelnemer bij zijn beslissing een
voorrangsweg op te rijden, dient te anticiperen op de mogelijkheid van voorzienbare
fouten van andere verkeersdeelnemers, waaronder overschrijding van de maximumsnel-
heid. Dit zou in redelijkheid slechts mogelijk zijn wanneer die fouten binnen redelijke
grenzen blijven. Indien de betrokkene 125 km per uur heeft gereden, zijn die redelijke
grenzen nog niet overschreden, want het is een feit van algemene bekendheid dat
automobilisten zich op een autoweg vaak niet plegen te houden aan de wettelijk
toegestane snelheid van 100 km per UUf, doch gemiddeld 120 km per UUf rijden. lndien

109 Zie eveneens HR 17 mei 1963, NJ 1963,310, waarin een inhalende automobilistwerd geconfronteerd
met een voor hem rijdende auto die zich plotseling op de linkerrijbaan begaf. De eerste automobilist
hoefde met deze plotselinge manoeuvre geen rekening te houden. Volgens de Hoge Raad zou dit
anders zijn geweest in het geval hij had waargenomen dat de andere bestuurder inliep op een voor
hem rijdende auto. In dat geval zou de foute inhaalmanoeuvre van de voor hem rijdende auto
voorzienbaar zijn geweest. Deze uitspraak spoort met een hieronder uiteen te zetten waameem-
baarheidscriterium,

110 J.B.H.M. Simrnelink, Het RVV 1990, niet iedere verandering is ook een verbetering, in: Het RVV
1990 en het BABW (red. CJ.G. Bleichrodt en J.P, Scheffer), Lochem 1991, p. 35,
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zou komen vast te staan dat betrokkene een veel hogere snelheid zou hebben aangehou-
den, kan onder de omstandigheden van het geval het niet verlenen van voorrang niet
tot het aannemen van schuld aan de aanrijding leiden, nu de voorrangsplichtige een
zo abnormaal hoge snelheid niet hoefde te verwachten. Tot zover de overwegingen
van de rechtbank. A-G Asser merkt in zijn conclusie (noot 11) bij dit arrest op: "Ove-
rigens zou ik menen dat die beslissing (van de rechtbank; M.a.) geen navolging
verdient. Het is eerlijk gezegd moeilijk te aanvaarden dat iemand die met zijn auto
op een duistere tweebaansweg met overschrijding met 25% van de ter plaatse geldende
maximumsnelheid rijdt en daarbij tegen een andere auto aanrijdt met zeer emstige
gevolgen, van elke vergoedingsplicht is ontslagen enkel en aileen omdat die andere
automobilist bij zijn - mede van een beoordeling van de naderingssnelheid van eerstge-
noemde afbankelijke - beslissing om die weg op te rijden, ermee rekening had moeten
houden dat automobilisten over die weg 120 km per uur plegen te rijden en dus harder
dan is toegestaan. Dit lijkt een civielrechtelijke vrijbrief in te houden voor snel-
heidsovertreders, mits hun overtreding binnen "redelijke" grenzen blijft. Daargelaten
dat de omstandigheid dat verkeersdeelnemers in strijd met een wettelijke verkeers-
veiligheidsnorm plegen te handelen nog niet meebrengt dat dat handelen in rechtens
relevante zin "redelijk" wordt, begrijp ik te minder waarom een snelheid die zelfs
boven de "algemeen bekende" gemiddelde overschrijding (volgens de rechtbank 120
km per uur) van de wettelijk toegelaten snelheid ligt, nog kan worden beschouwd als
te liggen binnen die "redelijke grenzen"." De Hoge Raad verklaarde de eiser tot
cassatie niet ontvankelijk in zijn cassatieberoep. De overwegingen van de Hoge Raad
waren gericht op de vraag of in het tussenvonnis van de rechtbank reeds een beslissing
lag besloten en zijn daarom voor dit betoog minder relevant.

Voor het strafrecht zou niemand willen betogen dat het gedrag van de snelheids-
overschrijder rechtens redelijk wordt. De centrale vraag is of men bij het oprijden van
de kruising verplicht is rekening te houden met de te hoge snelheid van de voor-
rangsgerechtigdebestuurder. Dezeverplichtingkan voortvloeien uiteigen waameming.
Indien men zich op bepaalde wegen aan de voorgeschreven maximumsnelheid houdt,
zien velen andere bestuurders met een vee I hogere snelheid passeren. In dat Iicht lijkt
er sprake te zijn van een bijzondere ervaringsregel op grond waarvan men bij het
afstellen van het eigen rijgedrag rekening dient te houden.

Dit lijkt een aanvaardbaar standpunt. Veel voorkomende overtredingen kunnen
de kracht van de wettelijke norm devalueren. Toch is het bij nader inzien de vraag
wanneer dit omslagpunt is bereikt. Het komt mij voor dat het weergegeven standpunt
geen algemeen uitgangspunt mag zijn. Bij het naderen van deze wegen moet prevaleren
dat geen voorrang verleend hoeft te worden op het moment dat de voorrangsgerech-
tigde bestuurder nog voldoende ver van de kruising is verwijderd. Dit verandert pas
bij een duidelijk waameembaar snellere nadering dan is toegestaan. In dat licht lijkt
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20 km p/u een te geringe beoordelingsmarge.111 Bovendien is er groot verschil tussen
de duidelijke waarneming dat men tijdens het rijden met een hogere snelheid wordt
gepasseerd en de stilstaande positie van waaruit het minder eenvoudig is over te gaan
tot de juiste inschatting van de snelheid van de naderende weggebruiker. Ik kom op
deze specifieke kwestie terug in paragraaf 39.

Onlangs is Vellinga ingegaan op het in deze paragraaf geschetste perspectief. De
_ reeds eerder in paragraaf 29 weergegeven - centrale vraag zou volgens hem zijn in
hoeverre een weggebruiker rekening dient te houden met het maken van fouten door
andere weggebruikers. Dit "rekening houden" moet verenigbaar zijn met het doel
waarvoor de aan de orde zijn verkeersregels zijn geschreven en waarvoor de weg is
gemaakt. Op voorrangswegen en bij het in acht nemen van verkeerslichten zou een
vergaand vertrouwen zijn geindiceerd aangezien anders de voorrangs- en verkeerslich-
tenregeling niet langer aan hun doe Ibeantwoorden. Het omslagpunt zou zichtbaar zijn
in het arrest "Onverlichte brommer". De provinciale weg zou aileen aan zijn functie
voldoen indien van automobilisten wordt gevergd dat zij hun rijsnelheid afstemmen
op de afstand die zij bij dimlicht kunnen overzien: "Het gaat wat langzarner, maar
daar staat tegenover dat levens van andere weggebruikers, die al dan niet bewust
verlichtingsvoorschriften overtreden, worden gespaard't.J" Teneinde herhaling van
zetten te voorkomen richt ik me op een cruciaal onderdeel in zijn betoog.

Het door Vellinga gemaakte onderscheid tussen de voorrangs- en de verkeers-
lichtenregeling enerzijds en de verlichtingsvoorschriften anderzijds lijkt mij minder
overtuigend. Het stelsel van gedragsregels in het verkeer is als zodanig gericht op het
voorkomen van ongevallen. Het criterium van Vellinga kan goed worden toegepast
op aile verkeersregels en dus ook op zijn voorbeeld van de verlichtingsregels. Het doe I
van de verlichtingsregels is de optimalisering van de zichtbaarheid van de op een weg
rijdende verkeersdeelnemers. De afstemming van de toegekende plaatsen op de weg
vervalt indien tijdens de donkere uren geen verlichting wordt gevoerd. Dan beant-
woordt de verlichtingsregeling niet aan zijn doe!. Scherpertoegespitst op het standpunt
van Vellinga: het rekening houden met andermans fouten valt - behoudens de
uitzonderingen in deze en de volgende paragraaf - niet te verenigen met het doel
waarvoor de op conflicterende situaties toegesneden gedragsregels zijn geschreven.
Ten aanzien van de door Vellinga opgeworpen situaties merk ik op grond van zijn
eigen criterium op dat vertrouwen op regelconform gedrag voor de onderlinge
afstemming van gedragingen onontbeerlijk is. In die zin bestaat tussen de voorrangs-,
de verkeerslichten- en de verlichtingsregeling geen verschi!.

Tegen deze achtergrond komt het mij voor dat het doel van een stratbepaling niet
kin worden gekoppeld aan het rekening houden met de schending van die bepaling.
Aangezien het hier om twee verschillende niveaus gaat dienen beide strikt van elkaar

III Zie eveneens 1. Remmelink, "Prinzipienreiterei" door het verkeersrecht, VR 1965, p. 220, waar deze
stelt dat in het algemeen aileen de wettelijke rangorde relevant is, tenzij het een werkelijk evident,
duidelijk afwijkende situatie betreft. In die opvatting kan ik mij goed vinden, zeker waar Remmelink
opmerkt dat anders aan de kenbaarheid van de norm afbreuk wordt gedaan.

112 W.H. Vellinga, De vertrouwensregel ontluisterd", VR 1993, p. 212.
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te worden onderscheiden. Bij de bespreking van het vertrouwensbeginsel is opgemerkt
dat in het anonieme verkeer sprake is van function eel vertrouwen op de functie die
de verkeersgenoot uitoefent. Het verkeeris een bijzonderactiviteitengebied waarbinnen
men in het algemeen pas mag participeren indien men kan garanderen de vereiste
(verkeers)kennis te bezitten en daarnaar te handelen. Dit betekent een garantie voor
de andere verkeersdeelnemers die hetzelfde pretenderen. In dat licht is er sprake van
function eel vertrouwen dat voor de deelname aan het verkeer onontbeerlijk is. Dit
levert echter geen regel op, maar een uitgangspunt. Het gaat vervolgens om de vraag
welke de omstandigheden zijn die de verkeersdeelnemer nopen tot bijstelling van zijn
gedrag of, in de woorden van Vellinga, nopen tot het rekening houden met andermans
fouten. De door Vellinga centraal gestelde vraag in hoeverre men rekening dient te
houden met het maken van fouten door andere weggebruikers is naar mijn smaak niets
anders dan de gebruikelijke vraag naar de mate van oplettendheid. De daarop
betrekking hebbende indicaties kunnen niet worden vormgegeven in een formule zoals
Colijn die heeft gepresenteerd. In dit hoofdstuk gaat het daarom niet om het vinden
van een formule waarin zowel norm als afwijking kunnen worden bijeengebracht, maar
over de afbakening van de voorliggende materie.

In deze paragraaf is het tussen verkeersdeelnemers noodzakelijke vertrouwen in
belangrijke mate gepositioneerd als binding aan de wet. Dit vertrouwen is pas mis-
plaatst indien er sprake is van bijzondere omstandigheden. Deze kunnen worden
gevormd door de in het RVV gepositiveerde bijzondere zorgplichten en door bijzonde-
re ervaringsregels, zoals het iedere dag langs een school met uitgaande kinderen rijden.
Vertrouwen op regeIconform gedrag is voorts misplaatst indien men waarneemt dat
een andere verkeersdeelnemer een overtreding maakt. In de geschetste optiek wordt
het vertrouwen niet vervallen verklaard op grond van algemene ervaringsregels, zoals
wetenschap omtrent het massaal overtreding van bepaalde verkeersvoorschriften. Dit
standpunt is scherp ingezet; het is nu tijd voor enige nuanceringen.

33 Nuanceringen

Het is duidelijk dat de plicht tot het naleven van een regelbestand gepaard gaat met
een plicht om oplettend te zijn. Het een kan niet zonder het ander. In de geschetste
verhouding van kunnen en behoren vormt oplettendheid een belangrijke katalysator
voor het kunnen reageren op situaties in het verkeer. Aan de verdachte die zich beroept
op het niet eerder hebben kunnen reageren op de regelovertreding van een andere
weggebruiker kunnen bijzondere (let weI: geen algemene) omstandigheden worden
tegengeworpen op grond waarvanhij bij voldoende oplettendheid had kunnen reageren.
Een weggebruiker die op zijn gehoor waarneemt dat iemand hem met grote snelheid
inhaalt, kan vervolgens niet zelf gaan inhalen en zich beroepen op de mistige
weersomstandigheden waardoor hij de ander niet kon zien naderen. Voor aile duidelijk-
heid: het gaat hier niet om de algemene voorzienbaarheid maar om een duidelijke
omlijning van wat van iemand kan worden verwacht. Bij het bepaJen van het rijgedrag
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spelen dus allerlei factoren een rol, zoals in het gegeven voorbeeld rue van de overige
zintuigen.

Tegen deze achtergrond is het zuiverderte spreken van waarneembaarheid, aange-
zien daarmee duidelijk wordt aangegeven dat naast de zichtbaarheid andere factoren
tot bijstelling van het rijgedrag kunnen leiden, zonder dat daarmee de door mij be-
streden voorzienbaarheidsopvatting in het betoog terugkeert. Er zijn tweevoorwaarden.

1. Men dient zichzelf niet in een situatie te begeven waarin bet niet meer mogelijk
is te reageren op het gedrag van anderen. In de "Keizer Karelplein"-situatie (RR 8
april 1975, NJ 1975, 281, VR 1975, 74) viel op een schemerige morgen de regen zo
hevig dat een voorsorterende fietser niet zichtbaar was voor een inhalende auto-
mobilist. De automobilist kon vervolgens de fietser niet meer ontwijken. Zo luidde
dan ook het verweer ter terechtzitting. De automobilist was echter ter plaatse bekend
en wist dat op die plaats vaak fietsers stonden voorgesorteerd. Voorts was door de
regen en het schemerdonker de zichtafstand slecht, wat inhalen onwenseJijk maakte.
De belemmering van de zintuiglijke waarneming, gecombineerd met de bekendheid
ter plaatse, vormt naar mijn mening een afdoende verwijt van onoplettend gedrag.
Het mag namelijk niet zo zijn dat een verkeersdeelnemer zich in de positie brengt
waarin niet meer kan worden gereageerd op zich voordoende situaties. Deze waarde-
ring laat vanzelfsprekend de kritiek op de uitkomst van het arrest "Onverlichte
brommer" onverlet. In het arrest "Keizer Karelplein" betrof bet geen (brom)fietser
die zelf de regeJ overtrad. Evenmin zijn algemene ervaringsregels nodig om tot schuld-
aanname te geraken. Er is in het laatste arrest sprake van een bijzondere ervaringsregel
doordat de automobilist wist dat op die plaats vaak fietsers stonden voorgesorteerd.
Deze verschillen brengen mee dat onverkort moet worden gesteld dat de vereiste oplet-
tendheid niet leidt tot anticiperen, maar tot reageren op waarneembare situaties.113

Tegen deze achtergrond komt het mij voor dat in het arrest "Keizer Karelplein" niet

113 Een recente uitspraak ging over een vrachtwagenbestuurder die naar rechts afsloeg waarbij een
bromfietser onder de rechterkant van zijn combinatie raakte en ten gevolge daarvan overleed (HR
10 september 199), NJ 199), 839). De vrachtwagenbestuurder voerde a1s verweer dat hij goed had
uitgekeken en de bromfietser niet had gezien. Maar in het proces-verbaal had de politie vastgesteld
dat met behulp van de spiegels een vrij breed gedeelte van het wegdek naast de vrachtauto en de
aanhangwagen duidelijk zichtbaar was en dat ruimschoots werd voldaan aan de gestelde gezichtseisen
op grondniveau. Ik acht dit technische onderdeel uit het verbaal een voldoende onderbouwing voor
de constatering dat de verdachte het slachtoffer kon waarnemen en daarnaar behoorde te handelen.
Het is een andere vraag of dit ook in de telastelegging en de bewezenverklaring tot uitdrukking moet
worden gebracht. Ondanks de risico's voor de zaak als zodanig heeft dit mijn voorkeur teneinde aan
de verdachte duidelijk te maken waaruit zijn schuld heeft bestaan. Aldus wordt eerder ontkomen aan
de ook in dit arrest geldende gang van zaken, namelijk de aanname van de objectieve culpa. De
makkelijkste weg verdient niet altijd de voorkeur.
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te zeer is geabstraheerd van de individuele mogelijkbeden of capaciteiten van de be-
trokken automobilist.'!"

2. Een tweede nuancerende (bijzondere) omstandigheid ten aanzien van het waar-
neembaarheidscriteriurn wordt gevormd door een onvoorspelbare opstelling van andere
verkeersdeelnemers. Hierbij kan worden gedacht aan de onzekere loop van een onder
invloed van alcohol verkerende voetganger. Andere verkeersdeelnemers kunnen
waarnemen dat deze voetganger nog geen keus heeft gemaakt met betrekking tot de
zich voordoende gedragsmogeJijkbeden, zodat een eventueel vertrouwen op regelcon-
form gedrag van de beschonken voetganger misplaatst is.1I5

34 De vaststelling van de afwezigheid van de vereiste oplettendheid

Het bedoelde waarneembaarheidscriterium zal voomamelijk moeten worden toegepast
aan de hand van een technisch onderzoek. In het arrest "Onverlichte brommer" was
een onderzoek uitgevoerd naar de remafstand van de auto die nodig was geweest om
tijdig tot stilstand te komen. Die remweg (49 meter) bleek te kort om de bromfietser
nog te ontwijken. De vooronderstelling bij dit onderzoek is gelegen in de behorens-
vraag. In het beschikbare feitenmateriaal waren geen indicaties voorhanden op grond
waarvan de automobilist verplicht was om zijn rijgedrag bij te stellen. Algemene
ervaringsregels worden door mij - om in paragraaf 32 uiteengezette redenen - van de
hand gewezen. Dit betekent dat de automobilist slechts gehouden was om zijn snelheid
te matigen en uit te wijken op het moment dat hij de bromfietser in zijn lichtschijnsel
waarnam. Nu is het de vraag of het bij een remweg van 49 meter en bij het voeren
van dimlicht inderdaad onmogelijk was om naar links uit te wijken. Door zijn snelheid
en door dimlicht te voeren had hij immers maar een beperkte zichtafstand, die
daardoor te kort was om tijdig tot stilstand te komen. Het is echter de vraag of de
automobilist - bij afwijzing van algemene ervaringsregels - mocht vertrouwen op regel-
conform gedrag van de bromfietser. In dat licht lijkt een technisch onderzoek oppor-
tuun naar de remafstand van de auto indien de bromfietser verlichting had gevoerd.
Het is in dat geval niet onaannemelijk dat de remafstand langer was geweest, op grond
waarvan de automobilist gehouden kon worden tijdig naar links uit te wijken. Het ver-
schil in waardering komt tot uitdrukking in de vraag of mocht worden vertrouwd op
naleving van de verlichtingsregels door de bromfietser. Bij afwezigheid van afdoende
indicaties voor de regelafwijking van de bromfietser was er voor de automobilist geen
aanleiding andere verlichting te voeren of een lagere snelheid aan te houden.

114 Vgl. over het arrest "Keizer Karelplein" 1.T.K. 80S, Het schuldoordeel als machtswoord, Recht en
Kritiek 1982, p. 34-37. Zie voorts HR 23 oktober 1962, VR 1963,21, waarin een verdachte (n.m.m.
terecht) wordt verweten zich niet in de ge1egenheid te hebben gesteld om waar te nemen of zich a1
dan niet fietsers voor een voor hem rijdende auto bevonden.

115 Vgl. HR 3 mei 1968, VR 1968,70; HR 18 oktober 1983, VR 1985, 3. Zie eveneens A.J. Colijn, De
vertrouwensregel in het wegenverkeersrecht, diss., Delft 1971, p. 29.
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Daarnaast zal de reehter de afwezigheid van de vereiste oplettendheid objeetiverend
uit de besehikbare feiten moeten atleiden, want wat voldoende oplettend is, kan
vanzelfsprekend niet nader worden omlijnd. Een goed voorbeeld is HR 25 januari
\966, VR \966, 64. Het betrof hier een aanrijding tussen een automobilist en een
vraehtauto. De bestuurder van de vraehtwagen reed aehteruit een links gelegen inrit
in. Bij deze manoeuvre vertoefde de voorzijde van de vraehtwagen nog iets over de
middenlijn van de weghelft waarover de andere weggebruiker kwam aangereden. Deze
zag de vraehtwagen pas op het laatste moment. De automobilist werd art. 53 WVR
telastegelegd: hij zou zijn snelheid niet zodanig hebben geregeld dat hij de auto tot
stilstand kon brengen binnen de afstand waarover hij de weg kon overzien en waarover
die weg vrij was. Hij reed immers zo hard dat hij de aehteruit rijdende vraehtauto
niet kon ontwijken. De Hoge Raad was van mening dat de reehtbank uit de bewijsmid-
delen kon en moeht opmaken dat de vraehtauto op het moment dat deze voor de
requirant waarneembaar was, zieh beyond aan het einde van het weggedeelte dat requi-
rant kon overzien. Relevant voor dit betoog zijn de voorgelegde grief en de daarover
in de eonclusie gemaakte opmerkingen. De requirant riehtte zijn pijlen op dat element
van het strafbare feit waar het gaat om de afstand waarover de weg kon worden over-
zien eo vrij was. Het ging hem daarbij oiet om de afstand waarop hij de vraehtwagen
voor het eerst zag, dus om zijn subjectieve waarnemiog, maar om de objeetieve moge-
lijkheid tot het doen van die waarneming. De A-G kon zieh met dit verweer vereoigen,
en stelde dat uit eeo 16,5 meter lang remspoor oiet de afstand valt afte leiden waar-
over de verdaehte de weg kon overzien. De annotator Bredius merkte eehter op dat
het hier gaat om de onoplettendheid van de verdaehte. Deze onoplettendheid kon vol-
gens hem worden gereeonstrueerd uit de overweging van de Hoge Raad dat de ziehtaf-
stand en de afstand waarover de weg vrij was, samenvielen: "Wanneer diens onoplet-
tendheid niet blijkt, noeh uit zijn eigen verklaring, noeh op andere wijze, mag de reeh-
ter meestal wei aannemen dat het eerste zien van het obstakel is samen gevallen met
het eerste kunnen zien. Ais die bestuurder dan, ondanks onmiddellijk remmen, niet
voor het obstakel kan stoppen, heeft hij tevoren zijn normale rijsnelheid niet behoorlijk
geregeld".

Voor mijn betoog hebben deze overwegingen de volgende betekenis. De over-
wegingen van de A-G duiden naar mijn mening tereeht op het feit dat het dient te
gaan om wat mogelijk is en niet op wat de bestuurder van de personenauto behoorde
te zien. Ik ondersehrijf het standpunt van Bredius dat de individuele mogelijkheden
eehter wel geobjeetiveerd uit de feiten dienen te worden afgeleid, aangezien anders
de vraag of aan de vereiste oplettendheid is voldaan nooit kan worden beantwoord.l"
De waarnemingsmogelijkheden eonstitueren hier in zekere zin de strafbaarheid."?

116 Zie voorts de behartenswaardige annotatie van Bouman onder HR 5 oktober 1979, VR 1980,28.
117 Een voorbeeld van een zaak waarin elk technisch onderzoek of technische bewijsoverweging over

de remafstand en de snelheid waarmee werd gereden onder de zich voordoende wegomstandigheden
ontbrak is HR 13 oktober 1959, NJ 1960,40, VR 1959, 127. Overigens kon de Hoge Raad zich daar
in dit arrest niet mee verenigen.
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35 Toepassing

Wat betekent een en ander nu voor de automobilist uit het arrest "Onverlichte
brommer"? Uit het proces-verbaal blijkt dat de weg overzichtelijk en voldoende breed
was en dat er niet van een grote verkeersintensiteit sprake bleek te zijn. Het proces-
verbaal leert voorts dat aldaar geen snelheidsbeperking gold en dat de verbalisanten
de aangehouden snelheid van 100 km per uur (toentertijd wettelijk toegelaten) niet
onvoorzichtig oordeelden. Binnen bepaalde veiligheidsgrenzen mag de verkeers-
deeInemer zijn rijgedrag afstellen in het vertrouwen dat andere verkeersdeeInemers
eveneens regeIconform zullen handelen. Hij mag een zeker risico nemen dat deze
verwachting niet uitkomt. Tegen de achtergrond van de bevindingen uit het proces-
verbaal ben ik van mening dat voor de automobilist niet voldoende indicaties
voorhanden waren op grond waarvan zijn rijgedrag kan worden gekwalificeerd als
het nemen van een ongeoorloofd rtsico.:"

Zowel in het arrest "Onverlichte brommer" als in het tweede weergegeven arrest
wordt de verhouding tussen kunnen en behoren vertaald in de vraag of de verdachte
diende te reageren danwel te anticiperen op de overtreding van de andere verkeers-
deelnemer. In het arrest HR 8 oktober 1974, NJ 1974, 525, VR 1975, 3 werd een
maatstaf aangelegd op grond waarvan de automobilist niet gehouden was rekening
te houden met de regelovertreding van de ander. In het arrest "Onverlichte brommer"
werd die eis wei gesteld. Nu is naar mijn mening iedere verkeersdeeInemer gehouden
het achter de regels liggende rechtsbelang zo goed mogelijk te behartigen. Het rechts-
belang van de verkeersveiligheid is soms beter gediend door de verkeersregels te over-
treden of door bepaalde rechten niet uit te oefenen. In beide gevallen acht ik de
aangelegde maatstaf ten aanzien van het behoren echter niet val ide onderbouwd. Het
komt mij voor dat op grond van het achterliggende rechtsbelang iedere verkeersdeelne-
mer gehouden is zo goed mogelijk op te letten en dienovereenkomstig zo goed
mogelijk te reageren op de zich voordoende regelovertredingen. De subjectieve voor-
zienbaarheid dient derhalve te worden ingevuld naar gelang de betrokken automobilist
de aanrijding kon en vervolgens ook behoorde te voorzien. In mijn optiek vloeit het
behoren dus uit het kunnen voort.!" De feitelijke waameembaarheid begrenst de

118 In deze zaak en wellicht in andere gevallen zal men vrede moeten hebben met het niet kunnen
bewijzen van de vereiste schuld. De strafrechtelijke mogelijkheden zijn niet oneindig. In sommige
situaties, zoals in het hiema te bespreken arrest, kan het uiteengezette waarneembaarheidscriterium
misschien uitkomst bieden. Vergelijk overigens J. de Hullu, Zijn er grenzen aan de strajrechtelijke
aansprakelijkheid, oratie, Amhem 1993, p. 48, noot 10: "Een betere tussenweg lijkt mij dat genoegen
wordt genom en met minder gevallen, die bewezen kunnen worden, en dus met de beperkingen van
het strafrecht als instrument".

119 Zie voor een tegengesteld standpunt W.H. Vellinga, Schuld in spiegelbeeld, diss., Arnhem 1982, p.
118, 182 en 234, waar hij naar aanleiding van HR 24 juni 1969, VR 1969, 99 opmerkt dat de
verdachte vanwege het groene licht geen grotere voorzichtigheid aan de dag hoefde te leggen, hoewel
dat wei kon. Op grond van het vertrouwensbeginsel hoefde de verdachte niet aile mogelijke inspanning
te leveren, waaronder het rekening houden met het door het rode licht rijden van een andere
weggebruiker. Vgl. voor eenzelfde uitgangspunt O.E. Mulder, Geen straf zonder schuld, VR 1974,
p. 234, waar deze zich afvraagt of een vermijdbare daad wei steeds verwijtbaar is. Volgens Mulder
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verplichting om in het verkeer met fouten van andere verkeersdeelnemers rekening
te houden. Deze redenering sluit meer aan bij de mogelijkheden van de individuele
justitiabele die zich aan de in de wet vastgelegde interacties houdt dan in het besproken
arrest gebeurt. Refererend aan het eerder ingenomen uitgangspunt: de verkeersdeelne-
mer mag in verregaande mate vertrouwen op zijn in de regels vastgelegde plaats in
de veiligheidsordening. Toegespitst op het arrest "Onverlichte brommer" gaat het dan
om de volgende rechtsvraag: kon de automobilist de bromfietser nog tijdig in zijn
Iichtschijnsel vangen en dus opmerken, en kon hij vervolgens zijn rijgedrag nog bijstel-
len? Aileen bij een bevestigend antwoord op beide vragen, zou ik tot schuldaanname
willen komen. Dit betekent dat de automobilist niet gehouden is zijn snelheid te
matigen op grond van de door de HR geponeerde 'voorzienbaarheid'. In HR 8 oktober
1974, NJ 1974, 525, VR 1975, 3 dient te worden bezien of de door groen licht
rijdende automobilist nog in staat was de overtreding van de tegenligger waar te
nemen. Bij een bevestigend antwoord behoorde hij vervolgens zo veel mogelijk zijn
rijgedrag bij te stellen. Dit standpunt kan als voigt worden toegelicht.

Het centrale rechtsbelang, de verkeersveiligheid, wordt in de ogen van de wegbe-
heerder niet afdoende beschermd door de op de betreffende kruisingen van toepassing
zijnde rangschikkingsregels. De overtreffende ingreep vindt plaats door middel van
verkeerslichten. Verkeerslichten gaan krachtens art. 62 RVV 1990 (art. 9, lid 2, RVV
1966) boven verkeersregels.F'' De verdachte automobilist is op grond van het groene
Iicht bevoegd de kruising op te rijden. Hij mag dit doen in het vertrouwen dat de
wegbeheerder de verkeerslichten zodanig heeft afgesteld dat het verkeerslicht voor
conflicterendeverkeersstromen rood lichtuitstraalt(vertrouwensbeginsel). Ditbetekent
dat de verdachte in beginsel niet hoeft na te gaan of de doorgang voor het tegemoetko-
mend verkeer al dan niet door hem wordt vrijgelaten, wat voortvloeit uit het feit dat
de verkeerslichtenregeJing de rangschikkingsregeling opzij heeft gezet.!" Kortom,
deze weggebruiker mag zijn weg vervolgen in het vertrouwen dat het groene licht hem
de bevoegdheid geeft zijn beveiligde plaats in de verkeersordening in te nemen. Tot
zover het vertrouwensbeginsel. Ais de weggebruiker op de kruising is aangekomen,
ontstaat de genoemde aanrijding waarvoor de verdachte wordt vervolgd ter zake van
art. 46 RVV 1966 (thans art. 18 RVV 1990). Nu zijn twee mogelijkheden van belang.
1. de verdachte ziet dat de tegenligger door het rode licht rijdt of hij neemt waar dat
de tegenligger vanuit stilstaande positie plotseling optrekt.
2. hij wordt plotseling geconfronteerd met het feit dat de tegenligger door rood Iicht
rijdt.
Er zijn onderlinge interacties, waarin men met elkaar rekening dient te houden. Op
het moment dat, zoals in het eerste geval, waarneembaar is dat de ander een fout zal

gaat het niet louter om het niet kunnen vennijden, maar vooral om het niet hoeven vermijden.
120 De verkeerslichtenregeling, zoals bedoeld in art. 64 jo. 68, lid I, RVV 1990 (art. 8 jo. 110 RVV

1966), valt onder de verkeerstekens.
121 Met Remmelink ben ik overigens van mening dat een 'gewoon' groen Iicht niet legitimeert tot het

uitvoeren van gedragsregels waarvoor dat Iicht niet bedoeld was. Dit is het geval bij keren, enz. Zie
de conclusie van Remmelink bij HR 24 juni 1969, VR 1969,99.
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maken, dient de verdacbte, voorzover dat nog mogelijk is, zijn rijgedrag zodanig bij
te stell en dat hij een aanrijding voorkomt. Hij is hiertoe gehouden vanuit het besef
dat de bevoegdheid om op grond van het groene licht een plaats in de veiligheidsorde-
ning in te nemen hem is verleend ter behartiging van de verkeersveiligbeid. Hij is
verplicht mede zorg te dragen voor dat rechtsbelang. Dat vertaalt zich in bet zo
adequaat mogelijk reageren op het rijgedrag van een ander.!" Indien op de afwijken-
de gedraging van de tegenligger niet adequaat wordt gereageerd, kan binnen de huidige
rechtsorde worden vervolgd voor art. 25 WVW. Art. 46 RVV 1966 is niet langer een
juiste grondslag voor een vervolging, aangezien deze rangschikkingsbepaling opzij
is gezet door de verkeerslichtenregeling. Art. 46 RVV 1966 is in dat opzicht niet meer
aan de orde.!" In het tweede geval kan de verdachte vrachtwagenbestuurder zich
beroepen op zijn bevoegdheid te rijden zoals bij heeft gedaan, hetgeen om bieronder
aan te geven redenen kan worden gerubriceerd onder een rechtvaardigingsgrond.

Samenvattend, in afwijking van de gebruikeJijke opvatting dat het kunnen een
onderdeel vonnt van het ruimere behoren is in de achterliggende paragrafen het kunnen
strikter onderscheiden van het behoren. De aangelegde oplettendheidsmaatstaven
moeten als volgt.worden gepositioneerd. Het kunnen heeft betrekking op de daadwer-
kelijke mogelijkbeid van direkte waameming van verkeersonveilige situaties bij
voldoende oplettendheid. Deze oplettendbeid dient te zijn gebaseerd op in regels
gepositiveerde zorgplichten dan wei op bijzondere ervaringsregels. Aigemene erva-
ringsregels vervullen in deze optiek geen rol van betekenis. Het behoren heeft in dit
betoog betrekking op de algemene voorzienbaarheid. In deze verhouding worden door
mij enerzijds strengere oplettendheidseisen gesteJd, anderzijds vindt een matiging plaats
door tastbare indicaties te eisen voordat iemand van de regel hoeft af te wijken. De
door mij geschetste verhouding tussen kunnen en behoren kan aan de hand van een
laatste arrest zicbtbaar worden gemaakt.

Een van de beJangrijkste vragen voor voorrangsplicbtige weggebruikers is hoe
dicht de voorrangsgerechtigde de kruising genaderd moet zijn, wil het voorrangsrecht-
en dus ook de voorrangsverplichting - ontstaan. Op het moment dat beide bestuurders
geJijktijdig bij het kruispunt van wegen staan, is er niets aan de hand. Er ontstaan
echter problemen wanneer de voorrangsplichtige weggebruiker eerder bij de kruising
arriveert. Daarover gaat het Rijperkerkse Melkrijders-arrest (HR 4 november 1975,
NJ 1976, 84, VR 1976, 50). Een bestuurder van een tractor met twee aanhangwagens
stond in dichte mist bij een kruising te wachten. Na te hebben stilgestaan en door het
open raarn te hebben geluisterd kwam hij tot de overtuiging dat er geen verkeer
naderde, waarna hij optrok. Bij het oprijden van de kruising reed een voorrangheb-

122 VgI. Rb. 's-Gravenhage 23 december 1952, VR 1953, 39: degene die een verkeersfout maakt is nog
niet vogelvrij. Telkens zal moeten worden onderzocht of de aanrijder onder de gegeven omstan-
digheden geen andere keus of mogelijkheid had dan tegen de verkeersovertreder op te rijden.

123 Dit in tegenstelling tot W.H. Vellinga die meent dat de betrokken weggebruiker vrijuit ging ondanks
dat hij zich niet aan de verkeersregel hield (De vertrouwensregel ontluisterdi', VR 1993, p. 211-212).
Dat deed hij nu juist naar mijn mening weI.
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bende motorrijder tegen de tweede (aan de zijkant onverlichte) aanhangwagen aan.
De tractorbestuurder werd telastegelegd geen vrije doorgang te hebben verleend. De
verdachte beriep zich op afwezigheid van aile schuld, aangezien hij voldoende voor-
zorgsmaatregelen zou hebben genomen.!" Dit beroep werd verworpen omdat de
genomen voorzorgsmaatregelen onverlet laten dat hij er onder die weersomstan-
digheden en op grond van de daaruit voortvloeiende zichtafstand, in relatie tot de
lengte van het door hem bestuurde samenstel van voertuigen, niet zeker van kon zijn
dat hij zijn afslaande manoeuvre zou hebben voltooid voordat voorranghebbenden de
kruising zouden hebben bereikt. Blijkbaar is doorslaggevend of de tractorbestuurder
er van overtuigd mocht zijn dat hij veilig de kruising kon oprijden zonder een andere
weggebruiker in de uitoefening van zijn voorrangsrecht te belemmeren. Gelet op de
omstandigheden mocht hij daar niet zeker van zijn, en had hij onder de gegeven
omstandigheden niet aan het verkeer mogen gaan deelnemen, althans niet met twee
aanhangwagens.I"

Uit deze uitspraak blijkt mijns inziens dat aan het kunnen als onderdeel van het
behoren niet a priori doorslaggevende betekenis wordt toegekend. Op de vraag welke
maatregelen de verdachte nog meer had kunnen nemen hoeft immers geen antwoord
te worden gegeven. Annotator van Veen merkt onder de eerste versie van het Rijper-
kerkse melkrijders-arrest (HR 19 november 1974, NJ 1975, 118) naar mijn mening
terecht op dat het bezwaarlijk is om de melkrijder een verwijt te maken indien de
combinatie aan de eisen voldoet en als er geen antwoord op de vraag zou zijn te geven
hoe de chauffeur dan wei had moeten rijden.

Dit arrest past als volgt in de hiervoor geschetste verhouding tussen 'kunnen' en
'behoren'. Verkeer moet mogelijk blijven. Dit betekent dat in de ene situatie meer
eisen aan de verkeersdeelnemer dienen te worden gesteld dan in de andere. Toegespitst
op dit arrest: deze tractorbestuurder diende meer oplettend te zijn dan in normale
omstandigheden. Naar mijn smaak voldeed zijn gedrag echter aan strenge maatstaven
van oplettendheid. Het altematief zou zijn geweest dat hij zijn deelnarne aan het
verkeer had beeindigd, Het stilzetten van een dergeJijke voertuigcombinatie langs de
kant van de weg behelst echter eveneens risico's voor het naderende verkeer. Tegen
deze achtergrond mocht hij er mijns inziens op vertrouwen dat naderend voorrangsge-

124 In dit arrest werd het voorrangsrecht als zodanig niet bestreden, maar voerde de verdachte aan dat
het niet verlenen van voorrang hem niet kon worden verweten. Hij erkende daarmee geen voorrang
Ie hebben verleend.

125 Dit stand punt is niet nieuw. In HR 3 mei 1949, NJ 1949,445 komt de volgende overweging van de
rechtbank voor: "zolang men wegens weersomstandigheden er niet zeker van is het voorschrift van
art. 13 lid 1 der Wegenverkeersregeling (plicht tot het verlenen van voorrang; toevoeging M.O.) te
kunnen nakomen, van het oprijden van de hoofdverkeersweg behoort af te zien". Remmelink stelt
het in zijn conclusie bij de onderhavige zaak, toen deze voor de eerste keer werd voorgeIegd aan de
Hoge Raad (HR 19 november 1974, NJ 1975, 118) aldus: was het verantwoord, dat req. "zo maar"
aan zijn manoeuvre begon, ja uberhaupt aan het verkeer ging of blijft deelnemen. Remmelink wijst
in ditverband op de noot van Enschede onder Hof Amhem 24 december 1971, NJ 1971,326, waaruit
hij citeert: "het kan zijn dat iemand - ook al is er op zijn rijgedrag niets aan te merken - door de
enkele beslissing a. met dat voertuig; ...c. op die weg; d. in dat weer ... aan het verkeer te gaan deelne-
men ontoelaatbare risico's schept".
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rechtigd verkeer de snelheid zou aanpassen aan de zichtafstand (art. 49, lid 2, RVV
1966).126 Aangezien er geen nadere indicaties voorhanden waren die wezen op
naderend verkeer en hij voldaan had aan de in deze situatie toepasselijke zorgplichten
mocht hijin mijn optiek de kruising oprijden. Meer kon van deze bestuurder niet
worden verwacht, zodat hij niet anders hoorde te handelen. Anders gezegd, zonder
dat afbreuk wordt gedaan aan de voorrangsverplichting mocht de tractorbestuurder
met inachtneming van de genomen voorzorgen vertrouwen op een aangepaste snelheid
van de voorrangsgerechtigde bestuurder, zodat hij met het oprijden van de kruising
een geoorloofd risico heeft genomen.

Vanaf paragraaf 30 is in het algemeen aandacht besteed aan de verhouding tussen
regelconform gedrag en afwijkend gedrag. In de volgende vier paragrafen wordt deze
verhouding in meer gecompliceerde vorm aan de orde gesteld. Daarbij gaat het in
paragraaf 36 om de vraag naar de kracht van de wettelijke regel, meer specifiek om
de mogelijkheden om de wettelijke regel opzij te zetten indien het feitelijke verkeers-
gedrag beter zou aansluiten bij de zich voordoende rechtswerkelijkheid. De daarop
volgende paragraaf is gericht op de verhouding tussen de verantwoordelijkheid van
de wegbeheerder voor een veilig wegverioop en de verantwoordelijkheid van de
weggebruiker voor veilig weggedrag. In paragraaf 38 wordt de aandacht gericht op
de zwakke verkeersdeelnemer. Welke eisen mogen aan zwakke verkeersdeelnemers
worden gesteld en hoe moet dit worden vertaald in term en van oplettendheid c.q. zorg-
plichten bij de sterke verkeersdeelnerner? Tenslotte wordt in paragraaf 39 de vraag
gesteld welk vertrouwen nog gerechtvaardigd is indien van de regel wordt afgeweken.
Het gaat hier om vier verschillende zoeklichten op de vertrouwensregel in afwijkende
omstandigheden. De gezarnenlijke noerner luidt: is vertrouwen op de wettelijke regel
gerechtvaardigd indien een norm wellicht verouderd is, de wegbeheerder nalatig is
geweest, andere verkeersdeelnemers zich 'zwak' opstellen dan weI de verkeersdeel-
nemer zelf niet rege\conform handelt?

36 Normverleggend gedrag

In het betoog over oplettendheidseisen is geabstraheerd van twee belangrijke complica-
ties. De eerste is dat bepaalde verkeersregels, zoals verlichtings- en snelheidsvoor-
schriften, veelvuldig worden overtreden. Door deze en andere massale regelovertre-
dingen gaat het verkeer vaak een andere weg dan de regelgever voor ogen stond. Het
is niet uitgesloten dat veelvuldige regelovertredingen bijdragen aan intlatie of erosie
van de wettelijke norm. Indien de omvang van het afwijkende gedrag toeneemt, gaan
verkeersdeelnemers daarop inspelen. Daartoe zijn zij - binnen zekere grenzen - rechtens

126 Er zijn verschillende uitspraken aanwijsbaar waarin de voorrangsgerechtigde bestuurder die een
onoverzichtelijke kruising nadert gehouden werd om rekening te houden met de onoverzichtelijkheid
samenhangende fouten van andere weggebruikers, in het bijzonder mel het niet verlenen van voorrang
(HR 19 juni 1956, VR 1956, 75; HR 3 december 1968, NJ 1968,258, VR 1969, 13.
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verplicht! Aldus ontstaat er een wettelijk en een niet-wettelijk regime. Er is sprake
van starheid indien de ogen worden gesloten voor een klooftussen norm en rechtswer-
kelijkheid.F' Devaluatie van het wettelijke systeem leidt echter niet per definitie
tot chaos op de weg. Indien daarom feitelijk verkeersgedrag in forse mate afwijkt van
de wettelijke norm is het de vraag of er ruimte dient te worden gecreeerd voor de
verdringing van de wettelijke norm door de nieuwe 'norm'. Indien de afwijking tot
een (niet-wettelijke) regel wordt verheven zouden beide soorten normen naast elkaar
kunnen bestaan. In dat kader ontstaat er een rninder sterke tegenstelling tussen wat
(wettelijk) behoort en wat er daadwerkeIijk tussen de rechtsgenoten gebeurt.

De tweede complicatie is gelegen in het verweer dat de regel wordt overtreden
vanwege het feit dat de regel dan weI her achterliggende rechtsbe\ang is verouderd
of dat dat belang in de voorliggende verkeerssituatie niet Ianger optimaal zou zijn
gediend met het naleven van de wetteIijke regel.

Was in de voorliggende paragrafen de vraag aan de orde naar de legitieme reactie
van de verkeersdeelnemer op normafwijkend gedrag, de voorliggende vraag is hoe
de verhouding moet worden beoordeeld tussen de wettelijke regel en de afwijking
daarvan. Hieronder zullen beide complicaties nader worden onderzocht aan de hand
van de vraag naar de positionering van normverleggend gedrag.

I. In het tweede deel van deze paragraaf zal ik met betrekking tot het vooroorlogse
tijdsgewricht constateren dat voor het onverkort vasthouden aan het voorrangsrecht
niet langer een maatschappelijk draagvlak aanwezig was. Een dergelijke constatering
lijkt eveneens op zijn plaats waar het gaat om de momenteel op bepaalde wegen
massaal overtreden snelheidsvoorschriften. De snelheidsregeling lijkt niet breed maat-
schappelijk verankerd. Kan nu worden geconcludeerd dat deze wettelijke bepalingen
zijn gedevalueerd? Het antwoord dient bevestigend te luiden, met dien verstande dat
de voorliggende wettelijke regel door de massale overtredingen niet opzij wordt gezet.
De verklaring hiervoor is dat dit gedrag niet rechtens beschermd kan worden. De eerste
aanleiding voor een bespreking van normverleggend gedrag was het massale aantal
verkeersovertredingen. Of deze overtredingen als normverleggend moeten worden
aangemerkt is niet aileen afhankelijk van de frequentie van overtreding, maar (m.i.
vooral) of dat gedrag als juist wordt ervaren dan wei dat voor het al dan niet plaatsvin-
den van dat gedrag binnen de rechtsorde ruimte moet worden gereserveerd. Welnu,
daar is geen sprake van. De hiervoor genoemde gedragingen worden door de overgrote
meerderheid van de verkeersdeelnemers aangemerkt als strijdig met het geldende
stelsel, zij het dat persoonlijke drijfveren om zich niet aan een regel te houden weI
eens sterker zijn dan de abstracte dreiging met straf.

Overigens lijkt het mij niet eenvoudig om terzake van massale regelovertredingen
aan te ton en dat er in de samenleving een nieuwe norm is ingeklonken of in ieder
geval dat de 'oude' norm heeft afgedaan. Aan het idee van normverleggend gedrag
ligt de suggestie ten grondslag dat er een bepaalde mate van eensgezindheid is over

127 Nota bene: de rechtswerkelijkheid, opgevat in ruime zin, bevat eveneens de wettelijke norm.

98



Beginselen

de afwijzing van de wettelijke norm, Maar hierover is doorgaans geen empirisch
onderzoek voorhanden. Het is eerder verdedigbaar dat het massale aantal overtredingen
van een bepaalde norm niet in verhouding staat tot het aantal maIen dat deze norm
wei wordt nageleefd. Kortom, dergelijke interpretaties zijn zeer betrekkelijk en mogen
naar mijn mening geen doorslaggevende rol spelen bij de vraag naar de kracht van
de wettelijke norm.

2. De tweede complicatie - de overtreding van een regel omdat de regel of het
achterliggende rechtsbelang verouderd is of een te rigide uitwerking bezit - is minder
eenvoudig te beoordelen. De moeilijkheidsgraad wordt bepaald door de starheid die
van de verkeersregel uitgaat. Verkeersregels zijn namelijk zo geformuleerd dat overtre-
ding in aile gevallen strafbaar is. Het door het rode verkeerslicht rijden is strafbaar
ook als er niemand op de kruising aanwezig is en geen concreet gevaar lijkt te kunnen
worden veroorzaakt. Door de strikt fonnele redactie van de verkeersvoorsehriften
wordt niet altijd recht gedaan aan de verantwoordelijkheid van de weggebruiker.

Als uitgangspunt voor wat nonnverleggend gedrag inhoudt kan het volgende eitaat
van H. de Doelder en A.C. 't Hart dienen: "Als een norm identiek zou zijn met een
wettelijk voorsehrift, dan zou feitelijk gedrag nooit eennorm kunnen veranderen omdat
een wettelijk voorschrift aileen volgens de bekende formele procedureregelingen van
de democratie kan worden gewijzigd. Waar echter het feitelijk handelen van brede
Jagen van de bevolking, bijvoorbeeld ten gevolge van een maatschappelijk verande-
ringsproees, niet meer overeenstemt metjuridiseh nog geldende wetsbepalingen, sehiet
de traditionele opvatting met haar identificaties van wet en norm tekort en biedt geen
uitweg uit mogelijke fricties."!" In dezelfde publikatie wordt op p. 342 opgemerkt:
"Gezien dit feitelijke gedrag in deze en/of dergelijke situaties, is een norm ontstaan
die anders is dan wat de algemene, wettelijke voorrangsregel als norm veronderstelt.
Op die eerste norrn - de wijze waarop pleegt te worden gehandeld in die situatie -
stellen de verkeersdeelnemers hun verwaehtingen af, zij vertrouwen er op dat de andere
verkeersdeelnemers dat ook zullen doen, en in reehte beroepen zij zieh er op dat hun
aldus gefundeerde verwaehtingen en vertrouwen als legitiem moet worden erkend,
ondanks het andersluidende wettelijke voorsehrift."

Toegegeven moet worden dat een wettelijke norm niet onaantastbaar is. In het
veri eden hebben A.C. 't Hart en anderen zieh uitvoerig bezig gehouden met de verhou-
ding tussen reehtsnormen en reehtsfeiten en gepoogd in deze verhouding verheldering
aan te brengen. Veel juristen zouden van mening zijn dat de juridisehe wet met de
werkelijkheidovereenkomt, althans anderssoortige werkelijkheidsopvattingen uitsluit.
Foque en 't Hart hebben dit de transparantie van het reehtsbegrip genoemd.!" Hier-
door zou men onder meer het zieht op nonnverleggend gedrag verliezen. Het volgens

128 H. de Doelder en A.C. 't Hart, Normbegrip en vertrouwensbeginsel, in: A.C. 't Hart, Strafrecht en
beleid, Leuven 1983, p. 333. Zie eveneens 1.M. Broekman en A.C. 't Hart, Normverleggend gedrag
en justitieel beleid, Leuven 1980.

129 R. Foque en A.C. 't Hart, Instrumentaliteit en rechtsbescherming, Amhem 1990, bijv. p. 50 en p.
368.
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hen gangbare rechtsbegrip dient te worden ontsloten teneinde grensverleggend gedrag
niet bij voorbaat kansloos te maken. Een centraal element in het betoog is het uit-
gangspunt dat de jurist het verhaal en de uitkomst daarvan mede moet kunnen constitu-
eren. Het narrativiteitsaspect wordt gerntroduceerd om aan te geven dat in het recht
slechts een manifestatie van de werkelijkheid wordt geconstrueerd. Dit betekent dat
door de jurist zou worden gesuggereerd, dat dejuridische manifestatie de werkelijkheid
dekt (bet zogenaamde afbeeldingsdenken). Het strafrechtelijke rechtsbegrip dient
daarom te worden ontsloten. Immers, er zou tussen het kennend subject en het te
kennen object geen scherpe scheiding meer bestaan.!'?

Het wordt dus voor de norm essentieel geacht dat zij gelding heeft en feitelijk
wordt nageleefd. Aldus zou meer recht worden gedaan aan de werkelijke verhoudingen
tussen verkeersdeelnemers dan wanneer in een scheef gegroeide verhouding tussen
wettelijke regel en de naleving daarvan de wettelijke norm zou prevaleren.!" Een
en ander leidt tot hun in paragraaf29 beschreven opvatting over het vertrouwensbegin-
sel. Hierboven is die opvatting reeds gekritiseerd. Op deze plaats richt ik mij op het
normverleggende karakter van het gedrag. De verdienste van 't Hart en anderen is
dat zij de normatieve kracht van de wettelijke regel voor het voetlicht hebben gebracht.
Met de consequenties van het betoog heb ik meer moeite. Vanuit de optiek van het
recht kan het verkeer alleen met behulp van wettelijke waarden en nonnen worden
verstaan. Het is nu eenmaal eigen aan het juridische yak om de werkelijkheid op een
selectieve wijze waar te nemen. Het is echter evident dat er een botsing kan ontstaan
tussen de (strekking van de) wet en de wijze waarop de verkeersdeelnemers hun
manoeuvres afwikkelen. Aan de mogelijke rigiditeit van de regel zou kunnen worden
ontkomen door de wet soepeler toe te passen op de rijk geschakeerde (verkeers)wer-
kelijkheid. Ten behoeve van de oordeelsvonning zal eerst de voorliggende vraag nader
worden geillustreerd met een aantal voorbeelden.

In de eerste plaats kan worden gedacht aan het in de jaren dertig maken van uitzonde-
ringen op de hoofdregel "rechts gaat voor". Tot 1936 diende aan aIle van rechts
komende weggebruikers voorrang te worden verleend. Het naleven van deze regel was
niet altijd even eenvoudig. Het verkeer op de grotere doorgangswegen was echter in
aile gevallen gehouden om het van rechts komende verkeer op de vaak secundaire
wegen voorrang te verlenen. Zolang de regelgever art. 5 MRR niet had gewijzigd,
was de rechter in zekere zin aan handen en voeten gebonden. De rechter zag daarente-
gen binnen de strafuitsluitingsgronden - dus binnen de grenzen van het geldende sys-
teem - kans om de imperatieve status van de voorrangsregel te relativeren.!" De

130 R. Foque en A.C. 't Hart, Instrumentaliteil en rechtsbescherming, Amhem 1990, p. 344-402, m.n.
p. 361-369.

131 Zie met name H. de Doelder en A.c. 'I Hart, Normbegrip en vertrouwensbeginsel, in: A.c. 't Hart,
Strafrecht en beleid, Leuven 1983, p. 329 e.v.

132 Zie bijvoorbeeld HR 22 juni 1931, NJ 1931, p. 1294: "dat toch de in het eerste lid van artikel 5 van
het Motor-en Rijwielreglement aan anderen opgelegde verplichting, den van rechtskomende bestuurder
niet ontheft van den plicht om zijnerzijds rekening te houden met mogelijk van links komend verkeer,
dat zelfs niet altijd in staat kan worden geacht den in het eerste lid van artikel 5 gestelden regel na
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reehter kon art. 5 MRR niet opzij zetten, maar deed aile mogelijke rnoeite om een
uitleg te geven die aansloot bij de in de praktijk reeds bestaande uitzonderingen op
de hoofdregel "reehts gaat voor" in de vorm van infrastrueturele onderseheidingen
tussen hoofd en zijwegen en tussen langzaam en snelverkeer.

Een tweede geval waarin sprake was van beperkte speelruimte voor de reehter
en een mogelijk te rigide uitkomst kan worden ontleend aan HR 14 februari 1989,
NJ 1989, 671. Het ging hierbij om een bestuurder die zijn vriendin, terwijl zij een
kind in een draagzak vervoerde, op de voorbank had laten plaatsnemen. Hierdoor werd
in strijd gehandeld met art. 95, lid 2, RVV 1966. Deze bepaling verbiedt een bestuur-
der een kindjonger dan 12 jaar voor ofnaast hem te vervoeren. De verdaehte maakte
zijn keuze aangezien de autogordel beseherming aan beiden zou bieden. Het verweer
dat aldus de verkeersveiligheid beter zou zijn gediend had geen kans van slagen. In
art. 95, lid 3, RVV 1966 wordt limitatiefbepaald wanneer geen draagplieht is voor-
gesehreven. Deze situatie viel daar niet onder. De reehter kon een beroep op afwezig-
heid van aIle schuld dan ook niet honoreren, "aangezien voor de ontwikkeling van
eigen initiatieven door de verkeersdeelnemers op dit terrein geen ruimte is" (overwe-
ging 7.4.).

In de derde plaats kan worden gewezen op een mogelijk verouderd voorsehrift
van het type dat was neergelegd in art. 19, lid 2, RVV 1966: "Het is verboden zeisen,
hooivorken en dergelijke die niet afdoende besehermd zijn over een weg te vervoeren".
Dit voorsehrift is wellieht verouderd aangezien weinigen meer aan het verkeer zullen
deelnemen met een hooivork of zeis. Dit betekent in ieder geval dat er weinig
vervolgingen zullen plaatsvinden. Maar wat is wijsheid indien er wei een vervolging
plaatsvindt?

Voor wat betreft het eerste voorbeeld het volgende. Het is zinnig het arrest over het
voorrangsreeht te plaatsen in het kader van de ontwikkeling van de vertrouwensregel:
de weggebruiker mag niet onder aile omstandigheden gebruik maken van zijn voor-
rangsreeht. De verkeerssituatie kan voortdurend nopen tot het niet uitoefenen van het
voorrangsreeht. De vertrouwensregel werd - al werd het niet als zodanig benoemd -
in deze arresten gehanteerd om duidelijk te maken dat een reeht niet kan worden
afgedwongen.

Colijn gaat in zijn boek 'Het verkeersstrafreeht en de vertrouwensregel' met
betrekking tot de voorrangsregel in op de vooroorlogse ontwikkeling van het MRR.
Hij beziet de hiervoor genoemde arresten eveneens in het lieht van het vertrou-
wensbeginsel, maar komt tot een tegenovergestelde analyse. Volgens hem was er toen
van een mogen vertrouwen op het krijgen van voorrang op een kruispunt geen sprake.
Het van reehts komende verkeer kreeg immers niet onvoorwaardelijk voorrang toege-
kend.!" Colijn is daarom van mening dat de Hoge Raad in die jaren de vertrou-
wensregel onvoldoende gestalte heeft gegeven.

te leven". Zie eveneens HR 22 mei 1933, NJ 1933, p. 1513.
133 AJ. Colijn, Het verkeersstrafrecht en de vertrouwensregel, Zwolle 1973, p. 14.
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Naar mijn mening miskent Colijn het feit dat de toenmalige maatschappelijke
ontwikkelingen niet langer als draagvlak fungeerden voor het onverkort vasthouden
aan de hoofdregel"rechts gaat voor". In de visie van Colijn zou het vertrouwensbegin-
sel correct zijn vertaald bij het in aile gevallen naleven van het voorrangsrecht. Dit
standpunt zou naar mijn mening tot vele gevaarzettende situaties aanleiding hebben
gegeven. Immers vanuit de infrastructurele ontwikkeling werden er reeds uitzonderin-
gen gemaakt op de hoofdregel"rechts gaat voor". Bovendien Jijkt het mij onjuist het
vertrouwensbeginsel te strikt te koppel en aan de plicht zich te houden aan de wettelijke
regel. Elke weggebruiker dient zijn rijgedrag bij te stellen indien duidelijke indicaties
voorhanden zijn dat de relevante verkeersvoorschriften met moeite kunnen worden
nageleefd. Overeenkomstig mijn betoog over de vertrouwensregel gaat het vervolgens
over de vraag of de aanwezige indicaties afdoende zijn. Daar valt over te twisten. Maar
het a priori vasthouden aan de wettelijke regel gaat mij te ver.

Ik wil hier aan de hand van dit arrest slechts opmerken dat CoJijns definitie van
het vertrouwensbeginsel zich wreekt. Colijn houdt naar mijn mening geen rekening
met het feit dat het vertrouwensbeginsel is gesitueerd op het wettelijke niveau en nog
vertaling behoeft in de zich voordoende verkeerssituatie. Aldus kan de volgende kant-
tekening worden gemaakt. In het verkeer moet iedere verkeersdeelnemer rekening
houden met veranderingen in de zich voordoende verkeerssituatie. In de vooroorlogse
situatie was de veranderde infrastructuur voor veel weggebruikers aanleiding om
rekening te houden met een veranderde voorrangssituatie en niet langer te vertrouwen
op naleving van de voorrangsverplichting. Deze ontwikkeling is naar mijn mening
niet juist verstaan door Colijn. Dit hangt wellicht samen met de begrenzingen van de
door hem opgestelde definitie van de vertrouwensregel. De hier beschreven infrastruc-
turele ontwikkelingen uit het begin van deze eeuw zouden in mijn optiek als bijzondere
- ken bare - omstandigheden kunnen worden aangemerkt, waardoor men eerder
gehouden is om het rijgedrag bij te stellen.

Hieronder zal ik verdedigen dat de functie van de rechter in deze voorrangskwestie
mij een dagelijks terugkerende lijkt; met een erkenning van normverleggend gedrag
lijkt mij daaraan weinig nieuws te kunnen worden toegevoegd. Overgaande naar het
tweede voorbeeld wijs ik vooraf op het feit dat de verkeersdeelnemer als een functio-
naris kan worden beschouwd. Dit betekent in casu dat hem in die rol kennis kan
worden toegerekend omtrent kinderstoeltjes die op de achterbank kunnen worden
bevestigd. Belangrijker evenwel is dat ten aanzien van dit type gedragingen het voor-
liggende traject voldoende beslissingsruimte bevat om niet tot vervolging over te gaan
indien duidelijk is dat de verkeersveiligheid niet is geschaad, maar zelfs bevorderd.i"
Deze weg is echter meer praktisch van aard en biedt geen uitzicht op de onderliggende

134 Zie voor een dergelijke oplossing I.T.K. Bos die opmerkt dat het probleem niet is of er een strafbaar
feit is begaan maar of een vervolging had behoren te worden ingesteld (Bezetting en het beroep op
het ontbreken van materiele wederrechtelijkheid, Recht en Kritiek 1978, p. 320. Zie over deze
mogelijkheid eveneens Noyon/LangemeijerlRemmelink, Het Wetboek van Strafrecht, Inleiding,
supplement 28, p. 28a.
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principiele rechtsvraag naar de status van de geldende wettelijke norm. Indien de
rechter wordt geconfronteerd met de voorliggende vragen zijn er binnen het bestaande
kader een aantal mogelijkheden: de invulling van avas, schuld (als bestandddeel),
causaliteit, overmacht en uiteindelijk de strafinaat.

Aangezien de rechter naar mijn mening onderkent dat de maatschappelijke
werkelijkheid vee I ongelijksoortiger is dan is neergelegd in de wet, over welker toepas-
sing hij heeft te oordelen maakt hij binnen bet vigerende stelsel (bijvoorbeeld van de
strafuitsluitingsgronden) volop gebruik van de mogelijkheid om de feiten een rol te
laten spelen bij de toepassing van de regel.!"

Deze gang van zaken zou echter in meer principiele zin kunnen worden door-
broken indien de leer van de materiele wederrechtelijkheid frequenter zou worden
toegepast. Daarbij gaat het om de vraag of de wederrechtelijkheid aan de telastegelegde
gedraging zou kunnen komen te ontvaIIen in het geval dat gedrag beter aansluit bij
de centrale doelstelling van het verkeersrecht, te weten de verkeersveiligheid. Deze
ongeschreven rechtvaardigingsgrond zou het verhaal van de verdachte beter tot zijn
recht kunnen laten kornen.!"

Een dergelijk model geniet niet mijn voorkeur. Hierdoor wordt immers de wet
op de tweede plaats gesteld, waarbij de vaststelling van subsocialiteit door de rechter
primeert. Dit is in strijd met de constitutionele verhoudingen en lijkt de rechtstateIijke
duidelijkheid evenmin te versterken."? In de kern is mijn grootste bezwaar dat de
regelovertreding de wettelijke regel verdringt en zelf tot hoofdregel promoveert.
Daardoor komt het belang van de rechtszekerheid onder druk te staan. Aanvaarding
van het idee van normverleggend gedrag betekent in essentie de aanvaarding van
contra-legem beslissingen. In de optiek van het normverleggende gedrag heeft het er
veel van weg dat de scheiding tussen norm en feit is overwonnen maar ik merk op
dat er wellicht sprake is van een Pyrrhusoverwinning; er is geen norm meer.!" Ik
zou het nog sterker willen formuleren. In navolging van Nieboer ben ik van oordeel
dat de norm de voor het strafrecht relevante feiten moet creeren en niet andersom.!"
In het (publiekrechtelijke) strafrecht dient deze norm uit te gaan van de wetgever.

135 Zie in soortgelijke zin C.W. Maris, Romantisch recht, boekbespreking van R. Foque en A.C. 't Hart,
Instrumenlaliteit en rechtsbescherming, NJB 1991, p. 887-898; M.S. Groenhuijsen, boekbespreking
R. Foque enAC. '1 Hart, Instrumentaliteiten rechtsbescherming, in: RM. Themis 1992, p. 276-280.

136 Zie voor een weergave van de ingenomen standpunten A.C. 't Hart, De Amsterdamse straatmuzikant,
in: NJ 1913-1988, annotatoren kijken terug, Zwolle 1988, p. 73 e.v.

137 Noyon/LangemeijerfRemmelink, Het Wethoek van Strafrecht, Inleiding, suppl. 28, p. 25; A.L. Melai,
Het recht van machtsmiddel totformeel systeem, in: Beginselen (feestbundel a.E. Mulder), Arnhem
1981, p. 180: "Als iemand zou menen dat beslissende betekenis moet worden toegekend niet aan de
norm, maar aan gedrag - orndat het leven 'sterker' is dan de 'leer' - akkoord: maar bij de daadwerke-
lijke opheldering van gedrag als orientatierniddel heeft de betrokken onderzoeker dan weI de
rechtswetenschappelijke werkwijze vervangen door een andere (misschien een sociaal wetenschap-
pelijke)".

138 Aldus G.E. Langemeijer, Feitelijk of normatief?, Rechtsfilosofie en rechtstheorie 1975, p. 124.
139 W. Nieboer, Schets materieel strafrecht, Amhem 1991, p. 59.
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Gelet op de vereiste controle!" is een niet altijd adequate wetgevingsprocedure nog
beter dan de plaatsvervangende wetten van de rechter(selite) of van de straat. Daamaast
is een ander belangrijk argument voor mijn pleidooi voor een sterke binding aan de
wet gelegen in het karakter van de verkeerswetgeving. In de loop van deze eeuw is
door de minister voortdurend aangevoerd dat de verkeersregeling niet kon worden
vormgegeven in een formele wet. Een AMvB werd meer opportuun geacht vanwege
de mogelijkheid tot snel inspelen op gewijzigde omstandigheden in het verkeer. Dit
betekent dat indien een regel niet langer spoort met de maatschappelijke ontwikkelin-
gen, sneller dan met een formele wet het geval is, kan worden overgegaan tot herzie-
ning of verwij dering van de bepaling. Deze wetgevingsprocedure impliceert een minder
regulerende rol van de rechter. Een en ander maakt duidelijk waarom bier sprake is
van diametrale standpunten die door de gescheiden vooronderstellingen over het recht
moeilijk zijn te verenigen.

Nu is een belangrijke tegenwerping gelegen in het feit dat de rechter een beslissing
als het ontbreken van materiele wederrechtelijkheid zou nemen in het voordeel van
de justitiabele. In dat licht is het de vraag of de geformuleerde afwijzing niet te veel
is geent op een legistisch rechtsbegrip. Dat zou evenwel pas dan het geval zijn indien
er geen andere mogelijkheden zouden zijn om tegemoet te komen aan het verhaal van
de verdachte. Maar dat is allerminst het geval. Dit onderzoek is in wezen een lang
pleidooi voor een versterking van en binding aan de wet. Deze positionering van de
wet biedt de weggebruiker meer rechtsbescherming dan in rechtspraak en literatuur
gebruikelijk is. De keerzijde van deze positionering evenwel is dat niet snel van de
wet dient te worden afgeweken.

Naar mijn mening is de bestaande door de rechtspleging geboden speelruimte
toereikend om de klooftussen hetjuridische stelsel en de (verkeers)werkelijkheid te
overbruggen. Er is wat mij betreft aileen discussie mogelijk over de mate waarin de
rechter de maatschappelijke feiten kan boetseren. Naar mijn mening bezit de rechter
naast de hiervoor genoemde zowel praktische als meer principiele mogelijkheden
namelijk nog andere mogelijkheden. De afwijzing van normverleggend gedrag voorzo-
ver dit een vertaling zou krijgenin de aanvaarding van de leer van het ontbreken van
de materiele wederrechtelijkheid is mede gegrond op het gegeven dat binnen de
strafuitsluitingsgronden - zoals 'noodtoestand' - in verregaande mate kan worden tege-
moet gekomen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Door de wijze waarop het
beroep op noodtoestand wordt gehonoreerd lijkt het verschil met de leer van de
materiele wederrechtelijk.beid vliesdun geworden.!" Het verschil is echter dat bij
de leer van de rnateriele wederrechtelijkheid de gedraging als zodanig niet langer
strijdig is met het recht; in zekere zin 'recht' is geworden. Bij het honoreren van een
beroep op noodtoestand blijft de gedraging volgens de wet laakbaar, maar kan - om
later uiteen te zetten redenen - in dit ene geval als gerechtvaardigd worden aangemerkt.

140 Of deze zinnig wordt uitgeoefend is voor het uitgangspunt a1s zodanig niet relevant. Zie voor deze
uitoefening de paragrafen 16 en 57.

141 Zie HR 27 november 1984, NJ 1985, 106; HR 21 oktober 1986, NJ 1987,607.
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Een probleem evenwel is dat de strafuitsluitingsgronden aileen voor uitzonderlijke
gevallen een juiste oplossing beogen te bieden. De wettelijke norm blijft onverkort
van kracht. Hooguit kan voor een individuele gedraging of persoon een uitzondering
worden gemaakt. De situatie waarin het gaat om een mogelijk verouderde norm Jijkt
mij daarom minder eenvoudig langs deze weg oplosbaar. Het openbaar ministerie heeft
de vrijheid een overtreding van een mogelijk verouderde norm - zoals onder de
werking van het RVV 1966 de verkeersdeelname met onbeschermde zeisen ofhooivor-
ken - voor te leggen aan de rechter. Naar mijn mening heeft een verweer dat de norm
verouderd zou zijn echter niet vee I kans van slagen. In tegenstelling tot een onderwerp
als pomografie is namelijk het achterliggende rechtsbelang van dit verkeersvoorschrift
niet verouderd. Strafbepalingen terzake van pomografie werden als verouderd aange-
merkt, aangezien pomografie en de achterliggende gronden voor strafbaarsteIling niet
langer als passend in het toenrnalige tijdsgewricht werden aangemerkt. Het idee van
normverleggend gedrag houdt in dat het telastegelegde gedrag adequater de maatschap-
pelijke realiteit 'dekt' dan de verouderde wettelijke norm. Bij hashish, pomografie
en kraken gaat het om imperatieve normen waarbij er geen sprake is van (in meer
ofminder concrete zin) conflicterende gedragingen, zoals in het verkeer voortdurend
weI het geval is. Bepalingen uit de Opiumwetgeving zijn primair gericht op de gezond-
heid van de normadressaat. In de verkeerswetgeving gaat het hoofdzakelijk om de
verkeersveiligheid van anderen.

Toch resteert de vraag of deze overwegingen een afdoende oplossing bieden voor
het voorliggende probleem. Eerder is opgemerkt dat de moeilijkheidsgraad wordt
bepaald door de starheid die van de verkeersregel uitgaat. Verkeersregels zijn namelijk
zo geformuleerd dat voor de vervulling van de delictsomschrijving abstract gevaar
volstaat; concreet gevaar voor het rechtsbelang is niet a priori vereist. Door de strikt
formele redactie van de verkeersvoorschriften wordt niet altijd recht gedaan aan de
verantwoordelijkheid van de weggebruiker. Bovendien Iijkt in vee I gevallen, zoals
bij de deelname aan het verkeer met een onbeschermde zeis ofhooivork, het achterlig-
gende rechtsbelang niet geschonden. Een gegeven is echter dat in het stelsel van
gedragsregels in het wegverkeer veelal wordt volstaan met het verst mogelijk
verwijderde gevaarsverband. Het is niet relevant of er overig verkeer op de weg
aanwezig is. Het fietsen zonder fietsbel midden in de nacht op een verlaten landweg
is strafbaar. Een regelbestand met formeel geredigeerde delicten is echter - om in het
volgende hoofdstuk uiteen te zetten redenen - onvermijdelijk; de keerzijde is dat de
relatie tussen de regel en het beschermde rechtsbelang niet altijd eenvoudig kan worden
gelegd.

Nu is het de vraag of door de delictsomschrijving anders te interpreteren aan deze
rigiditeit kan worden ontkomen. In 1983 hebben D. Schaffineister en A. Heijder een
meer interpretatieve oplossing bepleit. Zij doelen hiermee op de concretisering van
de (algemene) wederrechtelijkheid door de delictsomschrijving restrictiever te
interpreteren. Daardoor zou de rechter weI gebonden blijven aan de bewoordingen
van de wettekst, maar ten aanzien van de wetgeving een complementaire functie
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krijgen.!" Deze oplossing biedt echter naar mijn mening voor de aan het RVV
ontleende delictsomschrijvingen minder soulaas. Daarvoor zijn drie argumenten aan
te voeren. In de eerste plaats moet worden gewezen op het nog steeds actuele karakter
van het achterliggende rechtsbelang, het voorkomen van ongevaUen. Een andere
interpretatie van de delictsomschrijving heeft weinig kans van slagen indien het
pleidooi is gericht op het kwalificeren van het genoemde rechtsbelang als verouderd.
Daamaast is hiervoor gewezen op de in het verkeersstrafrecht gebruikelijke aanvaar-
ding van een ver verwijderd gevaarsverband tussen regel en rechtsgoed. Het enkele
door het rode licht rijden levert minimaal abstract gevaar op voor het beschermde
rechtsgoed en is in beginsel voldoende voor strafbaarheid. De delicten in het RVV
zijn zo geredigeerd dat is volstaan met het ver- dan wei gebieden van een specifieke
handeling of nalatigheid. Dit betekent tens lotte dat voor de (verkeers)rechter een
geringe manoeuvreerruimte resteert om de oplossing van Schaffineister en Heijder
te verwezelijken.

Ik kom tot de conclusie dat het hier een probleem betreft dat thuishoort bij de
wetgever. Het WVR, maar eveneens het RVV 1966, bevatten vele voorschriften, zowel
inrichtings- als gedragsvoorschriften, waarvan het niet naleven geen gevaar voor de
verkeersveiligheid oplevert. Maar dat is niet de kern van het vraagstuk. De kern is
dat de wetgever de gevaarsoorzaken heeft willen tegengaan met een zo groot mogelijk
raster aan voorschriften. Daar valt natuurlijk het een en ander op af te dingen, zoals
de regelgever in het RVV 1990 ook heeft gedaan. Het is misschien wenselijk minder
gevaarsoorzaken te benoemen en tegen te gaan. Daamaast is het wellicht wenselijk
de getraceerde gevaarsoorzaken te bestrijken met minder precieze strafbaarstellingen.
Maar de gemaakte keus dient door de reehter te worden gerespeeteerd. En gelet op
de wettelijke redaetie van de verkeersregels staan hem geen andere dan de hiervoor
geschetste mogelijkheden open om de telastegelegde gedraging strafbaar te achten.
Maar deze mogelijkheden bieden dermate veel speelruimte dat de wettelijke norm
wellicht niet principieel opzij kan worden gezet, maar feitelijk natuurlijk weI wordt
gerelativeerd. De hierboven beschreven gang van zaken rond het voorrangsrecht in
de jaren dertig is daarvan een treffende illustratie.

Ik ben er mij van bewust dat op deze wijze aileen feiten aan bod komen die nodig
zijn voor het strafreehtelijke selectieproces. Dit is zeker het geval bij de formele
delicten in het verkeersrecht. 'De dader heeft het eerder gedaan' dan in het commune
strafrecht. Er is daardoor minder ruimte om het verhaal van de verdaehte tot zijn
'recht' te laten komen.'? Het is mij evenwel niet duidelijk geworden waarom de

142 Concretisering van de wederrechtelijkheid in het strafrecht, in: Bij deze stand van zaken (Iiber
amicorum A.L. Melai), Amhem 1983, p. 441-474, m.n. p. 471 e.v.

143 In zijn algemeenheid wil ik nog opmerken dat het recht nu eenmaaJ een selectief antwoord moet
bieden, waarbij de graad van dominantie varieert. In de woorden van W. Nieboer: "door de fixatie
op dat ene aspect treedt een verarming, een 'vereenzijdiging' op. Dit is de onvermijdelijke keerzijde
van elke abstractie" (Schets materieei strafrecht, Amhem 1990, p. 60).
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heersende toepassingsmogelijkheden van de vertrouwensregel tot te rigide uitkomsten
zou leiden.

37 De verhouding tussen zorgplichten voor de overheid en de weggebruiker

Bet nadenken over een tot de overheid gerichte zorgplicht voor een veilig wegverloop
vormt het sluitstuk van de discussie over de verkeersveiligheid.!" In het begin van
deze eeuw was aile aandacbt nog gericht op de verbetering van het voertuig op de
weg. De ontwikkelingen in de techniek zouden borg staan voor een betere beheersing
van het voertuig, waardoor het aantal ongevallen drastisch zou verminderen. De
weerslag hiervan is zichtbaar in de vaak zeer technische voorschriften van het Wegen-
verkeersreglement. Daarnaast is steeds meer aandacht besteed aan het gedrag van de
weggebruiker. Deze aandacht is vertaald in een preventieve en een repressieve aanpak:
het instrueren over de meest wenselijke verkeersafwikkeling enerzijds en een straf-
en civielrechtelijke aanpak van onwenselijk gedrag anderzijds. Gezien de niet aflatende
zorg voor de verkeersveiligheid is het niet verwonderlijk dat nu de aandacht wordt
gericht op een dusdanige inrichting van de weg dat het aantal verkeersonveilige wegsi-
tuaties verder kan worden verminderd. De aandacht voor de wegstructuur vormt de
sluitpost van een 'trias' van veiligheidsaspecten.!" Deze paragraaf gaat over de
verhouding tussen de drie genoemde componenten en de consequenties daarvan voor
de vertrouwensregel.

Verkeersonveiligheid ontstaat wanneer verkeersdeelnemers gebruik maken van dezelfde
wegruimte. Bij een gemeenschappelijk gebruik van weggedeelten moeten er dus
maatregelen worden genomen die dat ruimtegebruik ordenen om conflicten zoveel
mogelijk te voorkomen. Omdat verreweg de meeste wegen openbaar zijn, heeft de
overheid (in ruime zin: gemeente, provincie, waterschap, centrale overheid) een plicht
om de gewenste maatregelen te treffen. Zoals opgemerkt, vall en die maatregelen in
drie categorieen uiteen: inrichtingseisen aan het voertuig, gedragsregels voor de
weggebruikers en een goede inrichting van de verkeersruimte. Nu is het interessant
te bezien hoe de verhouding uitvalt tussen het vereiste gedrag van de weggebruikers
en de mate waarin de overheid een zorgplicht heeft de openbare wegen veilig in te
richten.

144 Zie Naar een duurzaam veilig wegverkeer. Nationale verkeersveiligheidsverkenning voor de jaren
1990-2010, Uitgave SWay 1992, p. 38. Dit rapport is op hoofdlijnen door de Minister van Yerkeer
en Waterstaat onderschreven: TK 1992-1993, no. 22100, no. IS, p. 1-5; J. Godthelp, Op weg naar
veiligheld, oratie, Groningen 1993.

145 De trias impliceert een alomvattende benadering. Daarvan mogen echter geen wonderen worden
verwacht. Ik besef dat het gedrag van weggebruikers steeds problemen zal blijven veroorzaken, dat
bet trias-kader al enige decennia door beleidsmakers wordt ondersteund en dat een verbetering van
de verkeersveiligheid soms negatieve consequenties heeft voor andere vorrnen van veiligheid.
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De burger neemt aan het verkeer deel onder een strafrechtelijk streng regime van
gedragsregels. Om een zo veilig mogelijke verkeersafwikkeling te bewerkstelligen,
heeft de regelgever een regelbestand ontworpen aan de hand waarvan de verkeersdeel-
nemer zijn manoeuvres zo veilig mogelijk dient uit te voeren. Deze regels beogen de
beschikbare wegruimte zo billijk mogelijk te verdelen. Gezien het (worg)karakter van
de regelgeving uit het RVV is de weggebruiker vrij snel aansprakelijk voor de door
hem veroorzaakte (al dan niet abstracte) verkeersonveiligheid. Wil de verkeers-
deelnemer uit het bereik van de strafwet blijven, dan zijn zo precies mogelijke ge-
dragsregels en inrichtingseisen aan het voertuig noodzakelijk, zodat hij weet wat hem
te doen staat. Het is niet voldoende dat de wetgever een regelbestand ontwerpt en
eenzijdig plichten toedeelt aan de weggebruiker. In dat licht rust er een plicht op de
overheid-wegbeheerder om in situaties waarin het potentiele gevaar groter is dan op
andere plaatsen, (infrastructurele) voorzieningen aan te brengen die mogelijk aanrij-
dingen (helpen) voorkomen. De relevantie van deze invalshoek is deze: om niet te
snel met aansprakelijkbeid te worden opgezadeld, mag de weggebruiker er op vertrou-
wen dat de wegbeheerder hem niet in een infrastructurele situatie brengt waardoor
hij eerder in een gevaarssituatie terecht komt dan het geval zou zijn geweest bij een
ander wegverloop. Dit kan als voigt worden toegelicht.

De forse toename van het verkeer heeft het aantal mogelijke conflictsituaties
vergroot. De overheid dient op de toegenomen massaliteit te reageren in het besef dat
zij verantwoordelijk is voor de infrastructurele voorwaarden waaronder personen aan
het verkeer deelnemen.l'" Door infrastructure Ie maatregelen wordt de onveiligheid
aan de bron bestreden. Het is effectiever om verkeersdeelnemers niet in een onveilige
situatie te brengen dan te vertrouwen op de fractie van de seconde waarin de verkeers-
deelnemer een dreigend ongeval moet zien te voorkomen. Anders gezegd, de regelge-
ver c.q. de wegbeheerder dient de weggebruiker op (potentieel) gevaarlijke situaties
voor te bereiden door verkeerstekens en (potentieel) gevaarJijke wegsituaties beter
kenbaar te maken. Struikgewassen en beelden op kruisingen van wegen zijn vanwege
het verminderde uitzicht letterlijk minder op hun plaats. Voor wat betreft het vertrou-
wensbeginsel is in paragraaf 32 betoogd dat de weggebruiker er op mag vertrouwen
dat de wegbeheerder het regel- en tekenbestand zo adequaat mogeiijk op de wegsituatie
doet aansiuiten. Het vertrouwen is gerechtvaardigd dat de voorhanden zijnde regels
en de tekens de veiligheid danwei onveiligheid van de wegsituatie weerspiegeien. Gelet
op de vormgeving van regels en tekens in een AMvB bestaat de mogeiijkbeid deze
afspiegeling te optirnaliseren.!"

146 Overigens is dit een belangrijk uitgangspunt van hetRVV 1990: een gedragsregel dient pas te worden
gerntroduceerd indien (voomamelijk infrastructurele) altematievenontbreken. A.D. Belinfante merkte
reeds op dat het uitgangspunt van de gelijkwaardigheid van de verkeersdeelnemers soms noopt tot
andere, meer technische maatregelen. Anders zou er geen evenwichtige rechtvaardigheid zijn, zonder
welke niet kan worden verwacht dat weggebruikers onderling voor elkaar eerbied zullen opbrengen
(Wegenverkeerswetgeving, losbladig commentaar, band J, p. 17).

147 Aigemene ervaringsregels gaan in deze optiek een minder doorslaggevende rol spelen.

108



Beginselen

Deze gedaehtengang spoort met de oms lag in het denken, zoals kan worden waargeno-
men in nota's en meerjarenplannen over de verkeersveiligheid. Zo wordt een ongeval
gezien als een samenloop van gebeurtenissen en omstandigheden in plaats van het
gevolg van een gevaarlijke handeling van een van de betrokkenen. In deze gedaehten-
gang dienen maatregelen zieh meer te riehten op de omstandigheden dan op het gedrag
van de weggebruiker. Hoogstens kan aandaehtworden besteed aan tijdelijke kenmerken
van weggebruikers of aan het aan- of afleren van nauwkeurig besehreven handelingen.
De opvatting wint terrein dat de taak van de weggebruiker gemakkelijker gemaakt
moet worden om daardoor fouten te voorkomen. Oat zou kunnen door in meer
gelijkvormige weg- en verkeerssituaties de bewegingen van het verkeer gelijkmatiger
te maken. Om dat doel te bereiken, zouden er richtlijnen moeten komen voor
wegbeheerders op grond waarvan langzaam van snel verkeer dient te worden geschei-
den. Ook de gevolgen van een botsing zouden door maatregelen aan voertuig en weg
aanzienlijk kunnen worden beperkt.!" Een veilige infrastruetuur bevat daarom
zodanige wegverbindingen dat men gevrijwaard is van omstandigheden waaruit (de
kans op) een ongeval kan voortv loeien. 149 Deze gedachten over veiligheid kunnen
worden gezien als een in het verkeerssysteem verankerd kenmerk. Gevaar is in deze
opvatting een 'techniseh' probleem dat door fysieke, technisehe maatregelen kan
worden geminimaliseerd. Deze opvatting onderscheidt zich van het gebruikelijke
gevaarsbegrip waarin het menselijk gedrag en de daaraan verbonden gevaarzettende
eomponenten centraal staat.

In de 'infrastructurele' optiek wordt in zekere zin de maatrnanfiguur van de
gemiddelde verkeersdeelnemer losgelaten. Veel ongevallen vinden hun oorzaak in het
menselijk onvermogen om in een complexe taakomgeving continu foutloos te opereren.
Voor de grenzen van de aansprakelijkheid voor verkeersonveiligheid dienen dan ook
de mens en zijn beperkingen als maatstaf te worden genomen. Godthelp ziet deze
overwegingen bevestigd in versehillende ongevalstudies. Vee 1 ongevallen zijn het
gevolg van het niet tijdig zien van de botspartner. Deze overwegingen en analyses
leiden hem tot de conelusie dat de overheid in haar hoedanigheid van wegbeheerder
de taak heeft om verkeerssituaties en hun afhandeling voorspelbaar te doen zijn. Een
ideale weginrichting bevat eenduidige informatie waardoor de juiste verwaehtingen
worden gewekt.!"

De gesehetste tegenstelling tussen weginrichting en weggedrag lijkt mij eehter
weinig zinvol. Naar mijn mening kan het een niet zonder het ander. Ongevallen
worden in aIle gevallen veroorzaakt door menselijk gedrag. Dit gedrag kan even wei
zijn bemvloed door de zich voordoende wegsituatie. Infrastrueturele voorzieningen
vormen aldus het raamwerk waarbinnen de afwikkeling van het verkeer zo veilig
mogelijk dient plaats te vinden. Anders gezegd, de regelgeving beoogt het restant aan

148 Ontleend aan Naar een duurzaam veilig wegverkeer. Nationale verkeersveiligheidsverkenning voor
dejaren 1990-2010, Uitgave SWOY 1992, p. 38.

149 Aldus P. Hakkesteegt in zijn lezing op het op 10 juni 1992 gehouden symposium "Duurzaam veilige
infrastructuur" te Apeldoom.

ISO J, Godthelp, Op weg naar veiligheid, oratie, Groningen 1993.
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onveiligheid te venninderen. Het is irnmers onmogelijk om bepaalde gedragingen te
voorkomen. Hierbij kan worden gedaeht aan verkeerd inhalen, onvoorzichtig afslaan
of het niet verlenen van voorrang op kruisingen. Iedere verkeersmanoeuvre blijft
uiteindelijk atbankelijk van menselijke insehatting.

Desondanks heeft de technische invalshoek voor dit onderzoek toegevoegde
waarde. De overheid dient een zo veilig mogelijk infrastruetureel kader te creeren
waarna de weggebruiker onder het regime van gedragsregels zijn gedrag zo veilig
mogelijk dient af te wikkelen. Daar waar mogelijke eonflietsituaties kunnen ontstaan
tussen gemotoriseerde en niet gemotoriseerde verkeersdeelnemers heeft de overheid -
eentraal, provinciaal en lokaal- een zorgplicht deze verkeersstromen zo goed mogelijk
te scheiden en, waar dit niet mogelijk is, zo goed mogelijk op elkaar af te stem-
men. lSI Dit brengt ons bij de vraag naar de relevantie van een en ander voor de
vertrouwensregel.

De huidige stand van zaken is dat de reehter een verkeersonveilige wegsituatie
vrijwel altijd als een gegeven aeeepteert en zieh hoofdzakelijk bezighoudt met de vraag
welk gedrag de weggebruiker in deze situatie dient te ontwikkelen. Atbankelijk van
de waardering van de eerder aangegeven tegenstelling tussen reageren en anticiperen,
is het zelfs verdedigbaar dat een infrastruetureel gebrekkige situatie een zwaardere
zorgplieht op de sehouders van de weggebruiker legt: de weggebruiker dient op een
en ander te antieiperen.
1. Het eerste (eiviele) arrest over deze materie is het Ferwerderadeel-arrest (HR 9
januari 1942, NJ 1942, 295). Het ging hier over een gat in het wegdek waar een
weggebruiker in tereeht kwam. De Hoge Raad stelde vast dat de wegbeheerder
verplieht was er voor te waken dat door de toestand van het wegdek de veiligheid
van personen en goederen wiens vervoer met de norrnale voorzichtigheid plaatsvindt,
niet in gevaar werd gebraeht. Wanneer de gemeente deze verpliehting onvoldoende
naleeft, is er sprake van een onrechttnatige daad.
2. Een ander (eveneens civiel) arrest (HR 23 februari 1968, NJ 1968, 192, VR 1968,
40) vestigde een aansprakeJijkbeid voor de overheid voor het niet aanbrengen van
voldoende waarsehuwingen voor gevaarssituaties, voortvloeiende uit de overgang van
een dubbele naar een enkele rijbaan. Het ging mer om het ontbreken van waarsehu-
wingsborden in de middenberm, zogenaamde sergeantstrepen, ononderbroken strepen
midden op de rijbaan en een inhaalverbod. De reehter nam een gedeelde aansprake-
lijkbeid voor de plaatsgevonden aanrijding aan zowel voor weggebruiker als voor
wegbeheerder.

Het verhaal verandert indien de betrokken weggebruiker zelf niet de nonnale voor-
ziehtigheid in aeht neemt. In de twee genoemde arresten handelde de verkeers-
deelnemer niet onvoorziehtig. In HR 10 april 1970, NJ 1970,292, VR 1972, 27 was
de Hoge Raad van oordeel dat het onvoorziehtige gedrag van de weggebruiker een
beroep op sehending van een zorgplieht door de overheid in de weg stond, welk

151 Hierdoor zal een betere integratie van de voetgangers en fietsers in het verkeer kunnen worden
bewerkstelligd dan door eenzijdig zorgplichten op de schouders van de gemotoriseerde verkeers-
deelnemers te leggen.
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standpunt recent werd herhaald in HR 20 maart 1992, VR 1992, 113. Het ging in het
laatste arrest om een bestuurder die een inrijverbodsbord negeerde en in een buss luis
reed. Aan de eis uit de eerstgenoemde arresten, dat bet vervoer met de nodige omzich-
tigbeid moet hebben plaatsgevonden, was daarom niet voldaan.

Voor het onderhavige thema komen we nu tot de kern. Het betreft hier uitspraken
over een zorgplicht voor de overheid voor de toestand van het wegdek. In de civiel-
en strafrechtelijke jurisprudentie zijn geen uitspraken traceerbaar waarin een aanspra-
kelijkheid van de wegbeheerder werd aangenomen voor de onveiligheid van het
wegverloop.

De overheid maakt een keuze tussen doel en middelen en bezit daarin een grote
afwegingsvrijheid. Pas wanneer er een zeer onzorgvuldige afweging heeft plaatsgevon-
den kan er sprake zijn van een door de overheid gepleegde onrechtrnatige daad. Dat
deze aanname niet snel plaatsvindt komt mede doordat de aanleg van een weg en het
verloop daarvan door verschillende instanties - met inachtneming van strenge zorg-
vuldigheidsvereisten - in de voorfase is goedgekeurd. Voor het rechtis dan ook slechts
relevant of de overheid op een zorgvuldige wijze tot de aanleg van een weg heeft
kunnen besluiten.

Hoewel het gaat om 'verkeersveiligheid', is het bovendien niet zo goed verdedig-
baar (uitzonderingen zijn denkbaar) dat de ene vraag (zorgplichtschending door een
wegbeheerder in het kader van een onrechtrnatige daad?) de andere vraag bemvloedt
(strafrechtelijke aansprakelijkheid wegens verkeersongeval?). Het is ook moeilijk
voorstelbaar dat een rechter zal oordelen dat de constructie van het wegverloop zo
ondeugdelijk is dat de weggebruiker ter zake van een ongeval geen strafrechtelijk
verwijt zou kunnen worden gemaakt.

De wetgever legt de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van verkeersongevallen
in verregaande mate bij de weggebruiker. Wanneer er sprake is van een onoverzichte-
lijk en daaruit voortvloeiend onvrij wegverloop dient de weggebruiker zijn rijgedrag
bij te stellen, waaronder het verminderen van snelheid. Dit standpunt is onder meer
neergelegd in art. 49, lid 2, RVV 1966 en art. 19 RVV 1990: "De bestuurder moet
in staat zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de
weg kan overzien en waarover deze vrij is''.152Het is dus een onjuiste veronderstel-
ling dat een weggebruiker te allen tijde de maximumsnelheid zou mogen blijven
aanhouden. De weggebruiker is verplicht tot het aanpassen van de snelheid aan de
zich voordoende infrastructurele omstandigheden.

Deze verplichting wordt eveneens zichtbaar in talrijke rechterlijke uitspraken waarin
de bestuurder wordt gehouden een onoverzichtelijke kruising met een aangepaste
snelheid te naderen.!" Een weI zeer vergaande eis wordt gesteld indien de onvei-

152 In art. 49, lid I, RVV 1966 werd de weggebruiker bovendien geboden zijn snelheid aan te passen
aan de aard en de gesteldheid van de weg. Dit gebod is bij de herziening van het RVV in 1990
gesneuveld, maar leeft verder onder de paraplu van art. 25 WVW.

153 Zie bijvoorbeeld HR 3 mei 1949, NJ 1949,445; HR 14 april 1972, NJ 1972,310, VR 1973, 6.
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ligheid niet eens waameembaar is! Eerder is aan de hand van het arrest "Onverlichte
brommer" toegelicht dat met behulp van de algemene ervaringsregel, dat toch bekend
isdat vee I(brom )fietsers onverlicht rijden, een gemotoriseerde verkeersdeelnemer werd
verplicht een lagere snelheid aan te houden (HR 1 mei 1973, NJ 1973,399, VR 1974,
34). Bedacht moet worden dat ter zake van art. 31 WVW de aansprakelijkheid nog
eerder op de gemotoriseerde verkeersdeelnemer wordt afgewenteld. De weggebruiker
kan zijn schuld slechts afwentelen door een succesvol beroep te doen op overmacht.
Maar een beroep op overmacht wordt slechts aanvaard indien de rechter de gedraging
buiten de risicosfeer vindt vallen. En deze risicosfeer is meer en meer uitgebreid (zie
de volgende paragraat).

Een belangrijke verklaring is dat men aan het verkeer deelneemt als functionaris
die wordt geacht garant te staan voor een goede en veilige uitoefening van de functie
'verkeersdeelnemer'. Verkeersdeelname impliceert dat de weggebruiker zo veilig
mogelijk met dezich voordoende, dus ook infrastructure le, onveiligheidmoet omgaan.

Tegen deze achtergrond zou het onjuist zijn te suggereren dat er bij regelconform
gedrag van de weggebruiker een soort subsidiaire aansprakelijkheid voor de wegbe-
heerder bestaat. Rutten merkte in 1953 reeds op dat het te algemeen en onaanvaardbaar
is om de weggebruiker een recht op veiligheid toe te kennen. WeI was volgens hem
de stelregel gewettigd dat volgens het criterium "inbreuk op eens anders recht" in het
algemeen een daad slechts dan als onrechtmatig mag worden gekwalificeerd, wanneer
die inbreuk daardoor rechtstreeks (curs. M.a.) wordt teweeggebracht.!" Dit stand-
punt heeft anno 1993 nog onverkort gelding. Vanuit dit gezichtspunt wordt het
begrijpelijk dat waar sprake is van massale bebording en tevens van niet-gescheiden
wegsoorten, in beginsel de weggebruiker een extra zorgplicht heeft om waakzaam te
zijn op mogelijke gevaarssituaties. Wellicht heeft ook de wegbeheerder een zorgplicht,
maar deze staat los van de aansprakelijkheid van de weggebruiker. Ten aanzien van
wegbeheerder speelt dan nog de afdwingbaarheid van een nakoming van de zorgplicht.
Met andere woorden: de wegbeheerder heeft een zorgplicht, maar er is momenteel
geen juridische methode om de nakoming van die zorgplicht af te dwingen.

Wat is nu de betekenis van deze beschouwingen voor de vertrouwensregel? Hooguit -
en dat is voor juristen al een vergaand standpunt - is het verdedigbaar dat de wegge-
bruiker - met inachtneming van de kenbaarheid van een gebrekkige weginrichting en
de zorgplicht voor de weggebruiker om daarmee rekening te houden - niet in een te
vroeg stadium hoeft rekening te houden met onveiligheid die ondermeer wordt veroor-
zaakt door de weginrichting en door de wegbeheerder gemaakte keuzen. De drie in
bet begin van deze paragraaf genoemde componenten (weggedrag, voertuig- en
weginrichting) staan in het licht van dit onderzoek in de volgende wisselwerking. De
overheid heeft in de eerste plaats een plicht om de wegomstandigheden zo veilig
mogelijk te maken. Indien dit niet mogelijk is, dient de weggebruiker op de hoogte

154 L.E.H. Rutten, Kan de overheid civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, ont-
staan ten gevo/ge van fouten of tekortkomingen bij het onderhouden van wegen of bij hettreffen van
verkeersmaatregelen, VR 1953, p. 87.
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te worden gebracht van een gebrekkige verde ling van de ruimte van de weg, zodat
de weggebruiker zijn rijgedrag daarop kan afstellen. Het niet vervullen van deze plicht
behelst ruimte voor een verweer dat is gebaseerd op de vertrouwensregel. Refererend
aan het arrest "Onverlichte brommer": het is de vraag of de wegbeheerder aan zijn
verplichting heeft voldaan door op provinciale wegen zonder afzonderlijke fiets- of
voetpaden geen straatverlichting te installeren, een snelheidslimiet te handhaven van
80 km per uur' ss en de gemotoriseerde verkeersdeelnemer niet te attenderen op de
mogelijke aanwezigheid van fietsers en voetgangers op deze wegen."" In haar
hoedanigheid als wegbeheerder heeft de overheid dus de plicht de weggebruiker op
mogeJijke gevaarsituaties te attenderen. Deze plicht mag dan weI niet juridisch af-
dwingbaar zijn, maar het niet naleven daarvan is voor de vertrouwensregel niet zonder
consequenties. Uit het ontbreken van de genoemde gegevens mag de automobilist af-
leiden dat de wegsituatie in beginsel niet onveilig is, zodat hij zijn weggedrag niet
eerder hoeft bij te stell en dan op het moment waarop hij een overtreding waarneemt.
Het betreft hier een wisselwerking in verplichtingen tussen de overheid en de verkeers-
deelnemer. Waar de overheid zich niet in staat acht onveilige situaties infrastructureel
te verbeteren, is hij gehouden de weggebruiker te attenderen op deze onveiligheid.
Dit betekent enerzijds dat, waar de overheid-wegbeheerder deze plicht vervult door
de weggebruiker ter plaatse te attenderen op gevaarlijke situaties door middel van
borden, verkeersdrempels, etc. de weggebruiker zich niet langer kan verschuilen achter
de toegestane maximumsnelheid. Indien er een aanrijding plaatsvindt, zal het verweer
dat hij op het laatste moment nog probeerde uit te wijken, eenvoudiger kunnen worden
verworpen. Deze waarschuwing maakt het vertrouwen op een regulier wegverloop
immers ongerechtvaardigd en bestempelt het genomen risico als ongeoorloofd.
Anderzijds waar de overheid annex wegbeheerder deze zorgplicht niet vervult, is de
weggebruiker niet gehouden anticiperend rijgedrag te ontwikkelen. De verplichting
voor de overheid een zo veilig mogelijk infrastructureel kader aan te bieden, dicht
aldus mede de kloof tussen anticiperen en reageren.!"

38 De positie van de zwakke verkeersdeelnemer

A Inleiding

Hierboven is bij de weergave van de literatuur over de vertrouwensregel (paragraaf
29) het standpunt van verschillende auteurs weergegeven die van oordeel waren dat

ISS In het jaar waarin het arrest "Onverlichte brommer" speelde, gold op provinciale wegen geen
snelheidslimiet.

156 Voor aile duidelijkheid: op de wegen met een snelheidslimiet van 50 en 80 km per uur vallen de
meeste verkeersslachtoffers.

157 Indien via een bord wordt gewaarschuwd voor een komende onveilige wegsituatie is de weggebruiker
gehouden te reageren op hetbord en te anticiperen op de aangekondigde (potentiele) gevaarssituatie.
Anders gezegd, wanneer middellijk de komende gevaarssituatie wordt gevisualiseerd, is men tot
anticipatie gehouden.
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het vertrouwen niet langer gerechtvaarctigd kan zijn wanneer er invalide, oudere of
jeugdige verkeersdeelnemers in het geding zijn.!" In deze paragraaf wordt dit stand-
punt nader onderzocht.

Het verkeer eist veel slachtoffers. Het jaar 1991 teide 1281 doden en meer dan
47.000 geregistreerde gewonden. Veel daarvan vielen onder de zogeheten zwakke
verkeersdeeinemers: voetgangers en fietsers.!" In het civiele recht is een duideJijke
tendens waar te nemen naar meer bescherming van de zwakkere verkeersdeelnemer
dooruitbreiding van de aansprakelijkheid van eigenaren en bestuurders van motorrijtui-
gen naar de risicosfeer."" Ook de strafrechtelijk geschoolde jurist zal de van het
gemotoriseerde verkeer uitgaande gevaarzetting onderkennen. Dienovereenkomstig
kan de vraag worden gesteid of in het (verkeers)strafrecht eenzelfde tendens als in
het civiele recht valt te traceren. En zo nee, is het dan wenseIijk dat in het (verkeers)-
strafrecht eenzelfde soort ontwikkeling plaatsvindt, teneinde de bescherming van
zwakke verkeersdeeinemers aan kracht te laten winnen.":

Voorafmoet worden opgemerkt dat het natuurIijk mogelijk is eveneens zwakke
verkeersdeeinemers aan te wijzen onder het gemotoriseerde verkeer. Ik heb ervoor
gekozen de verhouding te bespreken tussen gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde
verkeersdeeinemers. Daarin komt, vanwege de veel grotere kwetsbaarheid van de
laatstgenoemde groep, de ongelijkwaardigheid tussen de deelnemers aan het verkeer
het scherpst tot uitdrukking.

B In hoeverre moet bij de verkeersdeelname rekening worden gehouden met
het gedrag van zwakke verkeersdeelnemers? Civiel recht tegenover strafrecht

Het uitgangspunt van dit betoog is de grondslag van de verkeerswetgeving: het is de
weggebruiker verboden voor andere verkeersdeeinemers gevaarzettende handelingen

158 J. Remmelink, Hoofdwegen door het verkeersrecht, Zwolle 1992, p. 25 e.v.; C.J.G. Bleichrodt,
Wegwijs in het verkeersrecht, Deventer 1987, p. 18-19; W.H. Vellinga, Verkeersstrafrecht, in:
Advocaat en praktijk, Alphen aan den Rijn, losbladig, supplement april 1988, A-1600-21.

159 Van de 1281 doden die in 1991 vielen te betreuren was een op de drie overledenen tussen 15 en 25
jaar. Bijna 40 % van de slachtoffers waren deelnemers aan het langzame verkeer die in botsing
kwamen met snelverkeer. Van de verkeersslachtoffers die ouder waren dan 65 jaar was meer dan 60
% voetganger of fietser. Deze cijfers staan in de volgende context: het jaarlijkse aantal overleden
bromfietsers is tussen 1950 en 1970 gestegen van bijna niets tot bijna 600. Daarna is een daling
opgetreden tot 113 doden in 1991. Het aantal overleden voetgangers steeg tot 1970 tot 600 en daalde
vervolgens tot 145 in 1991. Het aantal overleden inzittenden van auto's daarentegen steeg sneller dan
het aantal doden onder andere verkeersdeelnemers. Voor de goede orde: vanaf 1900 zijn in Nederland
100.000 mensen in het verkeer omgekomen, In Europees verb and overlijden jaarJijks 50.000
verkeersdeelnemers. Deze cijfers zijn ontleend aan Naar een duurzaam veilig wegverkeer. Nationale
Verkeersveiligheidsverkenning voor dejaren 199012010, Uitgave SWay 1992.

160 Vgl. HR 28 februari 1992, VR 1992, 93. Zie voorts C.J .M. Klaassen, Ristco-aansprakelijkheid, diss.,
Zwolle 1991, p. 183-191, themanummer De kwetsbare verkeersdeelnemer, VR 1992, p. 169-203.

161 Vgl. J. van Schellen, Waf leer/ de hoge raad, oratie, Deventer 1983, p. 83, waar deze de tendens naar
meer slachtofferbescherming in het civiele recht onder de loupe neemt.
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te verrichten. De grondgedachte achter art. 31 WVW is de gevaarzettingsgedachte.
Zonder tekort te willen doen aan de rijke schakeringen van het civiele recht, zou ik
kort de volgende ontwikkelingen willen belichten.

De aansprakelijkheid van de gemotoriseerde verkeersverdeelnemer is in de loop
van de tijd aanmerkelijk verruimd. De HR heeft een steeds scherpere maatstaf
aangelegd. Waar voorheen overmaeht werd aangenomen waar schuld eindigde.l"
wordt nu doorgaans pas een beroep op overmaeht aanvaard, waar risieo eindigt.!"
Tot deze risieosfeer wordt ook de onvoorziehtigheid van bepaalde groepen verkeers-
deelnemers gerekend.!" De onvoorziehtigheid van de zwakke verkeersdeeInemer
wordt dan in indirecte zin gezien als een gevolg van de gevaarzetting die uitgaat van
het gemotoriseerde verkeer.!" De risieosfeer is dus fors uitgebreid teneinde de ge-
wenste beseherming van zwakke verkeersdeelnemers beter gestaite te geven. Binnen
deze rechtsontwikkeling worden bepaaIde groepen verkeersdeelnemers a priori als zwak
aangemerkt. Deze zwakte wordt voomamelijk afgewenteld op de gevaarzetter, de
gemotoriseerde verkeersdeelnemer. Overmaeht begint immers daar waar risieo eindigt.
Een beroep op overmaeht wordt nog sleehts gehonoreerd indien de niet-verwijtbare
gedragingen van de niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer buiten de risieo-sfeer
Jiggen. En dat is niet snel het geval. Een treffend voorbeeld waarin deze ontwikkeling
nader gestalte krijgt is het arrest "Ingrid Kolkman" (HR 1 juni 1990, NJ 1991, 720,
VR 1990, 174). Dit arrest handelt over de dertienjarige fietster Ingrid Kolkman die
geen voorrang verleende aan een automobilist. Volgens de Hoge Raad eist de
billijkheid dat de eigenaar van het motorrijtuig in beginsel voor de gehele schade
aansprakelijk is, ook indien de gedragingen van het kind in belangrijke mate tot het
ontstaan van de aanrijding hebben bijgedragen. Van een vermindering van de
sehadevergoeding kan op grond van de gedragingen van het kind slechts sprake zijn,

162 W.J.M. Weersma en N.J. Polak, De wegenverkeerswet, Groningen/Djakarta 1950, p. 199; anders Asser-
Hartkamp, Verbintenissenrecht, Deellll, bewerkt door A.S. Hartkamp, Zwolle 1986, p. 162.

163 Aldus C.J.M. Klaassen, Risico-aansprakelijkheid, diss., Zwolle 1991, p. 185-186.
164 Vgl. terzake van onvoorzichtigheid van kinderen HR23 mei 1986, NJ 1987,482, VR 1987,36 (Frank

van Hoisteijn); HR 20 februari 1987, NJ 1987,483, VR 1987,80 (Marcel Woestenburg); HR I juni
1990, NJ 1991,720, VR 1990, 174 (Ingrid Kolkman). Vgl. voor wat betreft de onvoorzichtigheid
van voetgangers HR 24 december 1982, NJ 1983,443, VR 1983,40 (Wijrnan/Corten); HR 28 februari
1992, VR 1992, 93. Zie overigens over het laatste arrest de reaktie van minister Hirsch Ballin, zoals
weergegeven in NJB 1992, p. 597-598 en E.H. Hulst, Een nieuwe grondslag voor aansprakelijkheid,
NIB 1992, p. 693 e.v.

165 Aldus H.A. Bouman, Van bewijslast naar bescherming, VR 1987, p. 87. Op grond van de geschiedenis
van art. 25 MRW (het huidige art. 31 WVW) moet naar mijn mening worden geconcludeerd dat
slechts beoogd werd de zwakke verkeersdeelnemer te disculperen voor fouten, voorzover deze kleine
onoplettendheden behelsden. Vgl. Hand. T.K. 1923-1924, no. 52, Wijziging van de Motor- en Rijwiel-
wet, p. 2126-2130; W.J.M. Weersmaen N.J. Polak, De wegenverkeerswet, GroningenIDjakarta 1950,
p. 183. In de parlementaire discussie werd door van Sasse van Ysselt, de indiener van het amendement
tot wijziging van art. 25 MRW, en de bewindsman van Justitie, Heemskerk, gewezen op fouten van
verkeersslachtoffers die te herleiden zouden zijn tot vormen van lichte onoplettendheid. Deze
onoplettendheid werd vergoeilijkt op grond van het feit dat het nieuwe en soms onoverzichtelijke
situaties zou betreffen waarin de voetganger of de fietser niet helemaal alert zou kunnen zijn.
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wanneer die gedragingen opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid terzake van die
aanrijding opleveren.

De vraag uit de inleiding in herinnering roepend: dient de bescherming van
kwetsbare verkeersdeelnemers door middel van het civiele recht in eenzelfde mate
plaats te vinden in het (verkeers)strafrecht? De maatschappelijke feiten ondergaan in
het (verkeers)strafrecht een andere vertaling dan in het civiele recht. Een barriere die
aan een soortgelijke ontwikkeling in het strafrecht in de weg staat, is het strafrechtelij-
ke adagium "geen straf zonder schuld" .166 Dit betreft een minimumwaarborg die
een drempel vonnt voor risico-aansprakelijkheid. De persoonlijke schuld aan gedra-
gingen en daardoor veroorzaakte kwalijke gevolgen moet worden vastgesteld. Waar
in art. 31 WVW expJiciet het risico op de schouders van de automobilist is gelegd,
staat daarentegen in het strafrecht de schuldgedachte centraal. Het grote verschil tussen
het civiele recht en het strafrecht is dat er in civilibus onvermijdelijk een verde Iings-
vraagstuk terzake van schade bestaat, terwijl het bij strafrecht gaat om de wezenlijk
andere vraag of er eigenlijk moet worden gestraft. Het is wei mogelijk extra zorgplich-
ten op de schouders van de deelnemers aan het gemotoriseerde verkeer te leggen. Deze
moeten echter worden herleid tot de bedoelde schuldgedachte. Hieronder zal ik nader
op deze mogelijkheid ingaan. In het na volgende onderdeel staat de vraag centraal
welke eisen mogen worden gesteld aan zwakke verkeersdeelnemers. Deze eisen zullen
zichtbaar worden gemaakt door eerst binnen de categorieen zwakke verkeersdeelnemers
verfijningen aan te brengen.

C Verfijningen binnen de categorieen zwakke verkeersdeelnemers

Voor deze bespreking worden tot de zwakke verkeersdeelnemers de fietsers en
voetgangers gerekend. Binnen beide categorieen kunnen vervolgens, naast de doorsnee
fietser c.q. voetganger nog kinderen, bejaarden en gehandicapten worden onder-
scheiden.

Eerst moet over de kwetsbaarheid als zodanig worden opgemerkt dat het hier gaat
om een structurele kwetsbaarheid die eigen is aan voomoemde categorieen verkeers-
deelnemers. Hoe verhoudt zich nu deze intrinsieke kwetsbaarheid (zwakheid) tot een
kwetsbare (onvoorzichtige) opstelling van de genoemde categorieen verkeersdeelne-
mers? Dient een in potentie zwakke verkeersdeelnemer verminderd aansprakeJijk te
zijn wanneer hij een verkeersovertreding begaat? Indien er sprake is van een daadwer-
kelijke belemmering, is het tenslotte de vraag of het een voor de overige verkeers-
deelnemers kenbare belemmering betreft. Dootheid bijvoorbeeld is niet zicbtbaar, tenzij
deze zichtbaar wordt gemaakt met bebulp van een sticker 'ik ben door c.q. een bordje

166 lie het Melk en Waterarrest HR 14 januari 1916, NJ 1916, p. 681. De straf word! daarentegen niet
altijd afgestemd op de mate van schuld. lie het bekende Zwarte Ruiter-arrest HR 10 september 1957,
NJ 1958, 5. lie ook J.C.M. Leijten, Strafnaar de mate van schuld, in: Straffen in gerechtigheid (Iiber
amicorum Jonkers), Amhem 1987, p. 61-69; E.1. Hofstee, Strafnaarde mate van schuld?, in: Naar
eer en geweten (liber amicorum Remmelink), Amhem 1987, p. 195-214.
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met de aanduiding 'sh' op het voertuig. Voordat op deze vragen wordt ingegaan moet
worden stilgestaan bij de bijzondere onderscheidingen binnen de categorieen zwakke
verkeersdeelnemers.

Voor het civiele recht kan de 'zwakheid' worden beperkt tot de structurele
ongelijkheid tussen gemotoriseerden versus ongemotoriseerden. Strafrechtelijk valt
daar minder goed mee te werken; wellicht moet dan wei worden gedifferentieerd.
Immers, de ene voetganger is de andere niet. Een voetganger kan een doorsnee voet-
ganger zijn, maar ook bijvoorbeeld een kind, een bejaarde of een gehandicapte.
Hetzelfde geldt voor fietsers. Binnen de categorieen van kinderen, bejaarden en gehan-
dicapten moet voorts worden bezien of er sprake is van een daadwerkelijke belemme-
ring om volwaardig aan het verkeer deel te nemen. Ook hier geldt: de ene bejaarde
is de andere niet.

Mijn uitgangspunt luidt dat voor wat betreft het strafrecht in beginsel aile ver-
keersdeelnemers als volwaardige functionarissen moeten worden aangemerkt van wie
mag worden verwacht dat zij zijn toegerust voor hun rol binnen het verkeer. Op grond
van het feit dat zij deelnemen aan het verkeer mag worden verwacht dat zij ten volle
zijn toegerust voor hun rol. De rechtsnormen waaraan een bepaald individu zich moet
houden, zijn immers steeds meer aan de uitoefening van functies gebonden. Van
degene die activiteiten ontplooit binnen bepaalde gebieden mag worden verwacht dat
hij de op dat gebied van toepassing zijnde regels kent en naleeft. De gezondheidszorg,
de bouw en het verkeer kunnen als zulke gebieden worden aangemerkt. De kwaliteit
van verkeersdeelnemer behelst de zorgplicht garant te staan voor een zo adequaat
mogelijke naleving van de aan die functie verbonden plichten, waaronder het naleven
van de verkeersvoorschriften. Op de verwachtingen die aan deze functie kleven, kan
men worden aangesproken."?

Hierbij is echter een eerste belangrijke kanttekening op zijn plaats. Het verkeer
onderscheidt zich van bijvoorbeeld de bouw en de gezondheidszorg, omdat het verkeer
geen afgebakend activiteitengebied is dat men naar keuze betreden kan. Een nuancering
van het probleem is dus onvermijdelijk. Als voetganger en fietser kan men zich, voor-
namelijk binnen woongebieden, niet aan het verkeer onttrekken. Het altematief zou
eenzame opsluiting in de woning betekenen. Dat personen aldus tegen wil en dank
verkeersfunctionaris worden, betekent niet dat zij zich niet aan de regels hoeven te
houden. Wei houdt het een nuancering in van de hier benoemde functionele aansprake-
lijkheid.""

167 Vgl. J. Remmelink, Theoretische stromingen in het materiele strajrecht, in: Gedenkboek Honderd
jaar Wetboek van Strafrecht, Arnhem 1986, p. 80.

168 Deze nuancering inzake de functionele aansprakelijkheid voor voetgangers en fietsers in de woonge-
bieden legt een zorgplicht op de schouders van de overheid in haar hoedanigheid van wegbeheerder.
Zij dient naar mijn mening dit gegeven te verta1en in wettelijk gepositiveerde zorgplichten die de
automobilist oplettendheid afdwingen. Hierbij kan worden gedacht aan 30 km zones en borden die
wijzen op de nabijheid van scholen, etc. Daarnaast dient te worden gewezen op de noodzaak tot
verdere integratie van zwakke verkeersdeelnemers in het verkeer. In dat licht hoort de overheid
zodanige infrastructurele condities te scheppen dat ook de meest kwetsbare verkeersdeelnemers vol-
waardig aan het verkeer kunnen deelnemen.
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Een belangrijke uitzondering op het uitgangspunt van de functionele aansprakelijkheid
betreft het gedrag van kinderen. Kinderen zijn als zodanig niet voor een volwaardige
rol toegerust. Het is aan kinderen eigen dat zij irnpulsief en onberekenbaar zijn. Hun
leeftijd brengt mee dat zij niet het volle overzicht van hun handelingen bezitten. Dit
betekent dat zij niet als volwaardige verkeersdeelnemers kunnen worden aangemerkt.

Dient nu voor bejaarden eveneens een uitzondering te worden gemaakt? Aan-
sluitend bij overweging 3.6. uit HR 28 februari 1992, VR 1992,93: hoe men de groep
van bejaarden ook omlijnt, er valt minder eenvoudig een vaste leeftijdsgrens te
bedenken dan bij kinderen.v" Ook anderszins laat deze groep zich minder goed
afgrenzen.'?" Bejaarde verkeersdeelnemers vormen wat betreft eigenschappen die
voor een veilige verkeersdeelname zijn vereist, aanzienlijk minder dan kinderen een
eenheid. Bovendien zijn zij voor andere verkeersdeelnemers in de regel op enige
afstand nauwelijks als zodanig herkenbaar. Van een volwaardige verkeersdeelname
zal vooral minder sprake zijn als bejaarden zintuiglijk minder goed functioneren, slecht
lopen of fietsen. Dergelijke beperkingen gelden eveneens voor gehandicapten. Door
met name lichamelijke beperkingen is de reactiesnelheid verminderd en kan minder
adeqaat worden gereageerd op het gemotoriseerde verkeer. I7I Waar een verminderde
participatie aan het verkeer voortvloeit uit een lichamelijke beperking als zodanig
(slecht zien, horen of lopen) is een uitzondering op de eisen die aan de standaard-ver-
keersdeelnemer worden gesteld, op zijn plaats. Daarbij geldt voor mij weI een
essentiele voorwaarde: de genoemde beperkingen op de verkeersdeelname moeten
zichtbaar zijn, of moeten zichtbaar kunnen worden gemaakt voor andere verkeers-
deelnemers die met hen worden geconfronteerd (kenbaarheidsvereistey.P'[" Deze

169 Evenals bij bejaarden valt de leeftijd van verschillende kinderen minder goed te schatten. Sommige
kinderen van veertien jaar kunnen er ouder uitzien dan zij in werkelijkheid zijn. Ondanks het feit
dat er daamaast uitzonderingen zijn, waarbij jonge kinderen zich alert in het verkeer gedragen, moet
het uitgangspuntzijn dat kinderen in hetalgemeen onvoldoende in staatzijn de veiligste gedragsmoge-
lijkheden te overzien en die te benutten. Vervolgens kan natuurlijk worden getwist over de vraag op
welke leeftijd van volwaardig verkeersgedrag kan worden gesproken. Het is verdedigbaar dat de
onzekerheid, eigen aan kinderen, nog volledig opgaat voor jonge bromfietsers. Zie hierover I. van
Schagen, Psychologische ontwikkelingen kennis in relatie totverkeersongevallen, in: Handboek sociale
verkeerskunde (red. C.W.F. van Knippenberg e.a.), AssenIMaastricht 1989, p. 317-330.

170 Ten aanzien van de overwegingen van de Hoge Raad in het lzaIVrerink arrest moet mij nog wei van
het hart dat in het arrest Ingrid Kolkrnan (HR 1juni 1990, NJ 1991,720, VR 1990, 174) de gedachte
overheerst dat kinderen meer bescherming behoeven aangezien zij meer kwetsbaar zijn dan voetgangers
en fietsers. In 1992 is in het genoemde arrest lzaIVrerink de wind verder gedraaid en wordt ook aan
de voetgangers enfietsers in het algemeen een verdergaande bescherming geboden. Er is hier blijkbaar
sprake van een snel gegroeide beschenningsbehoefte. Vergelijk ook G.H.A. Schut, Wetgevende
rechtspraak, R.M. Themis 1992, p. 355.

171 Opmerking verdient nog dat bejaarden in tegenstelling tot kinderen meer kennis plegen te bezitten
van verkeersregels. Doordat veel ouderen hun leefwereld als kleiner gaan ervaren lijken zij de
verworven kennis niet a1tijd meer adequaat te kunnen toepassen.

172 Waarbij ik niet denk aan de enige tijd gel eden door de VVN gemtroduceerde gedachte om ouderen
een armband te laten dragen teneinde hun zichtbaarheid voor het overige verkeer te vergroten. Het
gaat mij om de ingeburgerde middelen als de blindenstok en slecht horende-plaaties op fietsen en
auto's.
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benadering is anders dan in de eerder genoemde civielrechtelijke ontwikkeling. De
verklaring daarvoor is de persoonlijke schuld die in het strafrecht (nog steeds) is
vereist voor aansprakelijkheidsstelling. Deze benadering gaat uit van de kenbaarheid
voor de overige verkeersdeelnemers van de potentiele kwetsbaarheid van de bedoelde
groepen verkeersdeelnemers.'?"

D Oplettendheidseisen aan de sterke verkeersdeelnemer

De kwetsbaarheid van de zwakke verkeersdeelnemer is grotendeels te her leiden tot
de gevaarlijkheid van het gemotoriseerde verkeer. Tussen de zich met behulp van een
gemotoriseerd voertuig voortbewegend persoon en de voetganger of fietser bestaat
op het punt van de fysieke bescherming een structurele ongelijkheid. In dit verband
merkte het kamerlid Castricum eens op dat een fietser nog nooit een automobilist heeft
doodgereden. Vanwege de aangegeven wanverhouding zijn aan automobilisten meer
dwingende eisen gesteld dan aan fietsers en voetgangers. In het vorige onderdeel is
betoogd dat kinderen a priori zwakke verkeersdeelnemers zijn en dat van de overige
verkeersdeelnemers de 'zwakte' kenbaar moet zijn. In dit onderdeel staat centraal de
vraag hoe de eisen aan zwakke verkeersdeeInemers en de daarop aangebrachte
nuanceringen moeten worden vertaald in termen van oplettendheid c.q. zorgplichten
bij de sterke verkeersdeelnemer.

In paragraaf 32 is de stelling ingenomen dat de verkeersdeelnemer die de verkeersre-
gels naleeft, in beginsel erop mag vertrouwen dat andere verkeersdeelnemers zich
eveneens overeenkomstig de voor hen geldende gedragsregels zullen gedragen, tenzij
bijzondere omstandigheden aanleiding geven die verwachting bij te stellen.!" Deze
bijzondere omstandigheden kunnen in de eerste plaats worden gevormd door een
duidelijk waarneembare regelovertreding door een andere weggebruiker. 176 Daamaast
wordt een bijzondere omstandigheid gevormd door het waarnemen van een onvoorspel-
bare opstelling van een verkeersdeeInemer. In die situatie is niet langer het vertrouwen

173 Zie C.J .M. Klaassen, Risico-aansprakelijkheid, diss., Zwolle 1991, p. 190, waar zij de beschennings-
noodzaak voor kinderen doortrekt naar bejaarden en andere zwakkeren in het verkeer. Een nuance
die zij aanbrengt is gelegen in de kenbaarheid van de kwetsbaarheid voor overige verkeersdeelnemers
en de mogelijkheid deze waar te nemen.

174 Vgl. W.H. Vellinga, Gevaar en schuld op de weg, Alphen aan den Rijn 1979, p. 45.
175 Zie Rb. Rotterdam 27 juni 1958, VR 1959, 112, aangehaald door J. Remmelink, "Prinzipienreiterei"

door het verkeersrecht, VR 1965, p. 217-218. Uit een aantal arresten valt dit standpunt eveneens af
te leiden: HR 31 oktober 1958, NJ 1959, II, VR 1959, I; HR 23 maart 1962, NJ 1962, 160, VR
1962, 89; HR 15 april 1966, NJ 1966,321, VR 1967, 8; HR 24 juni 1969, VR 1969,99; HR 23 maart
1971, VR 1971,106.

176 Vgl. Kantongerecht Enschede 4 september 1986, VR 1987, 55. In deze zaak ging het om een fietser
die op een autoweg reed. Ondanks het feit dat de automobilist die hem aanreed in beginsel rnocht
vertrouwen op het feit dat fietsers zich niet op een autoweg zouden bevinden betrof het hier een
ongerechtvaardigde verwachting aangezien hij de fietserop grond van het in werking zijnde achterlicht
van de fiets kon waarnemen. Dienovereenkomstig had hij zijn rijgedrag behoren bij te stellen.
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gewettigd dat deze zich rolconfonn zal gedragen.!" Voorts dient men zichzelf niet
in een situatie te beg even waarin men niet meer in staat is om nog te reageren op het
gedrag van anderen.!" Tenslotte kan het hier gaan om bijzondere zorgplichten.
Zorgplichten, zoals die bijvoorbeeld waren neergelegd in art. 37 en 49 RVV 1966.
Evenzeer kan echter worden gedacht aan bijzondere ervaringsregels die de specifieke
persoon van de gemotoriseerde verkeersdeelnemer betreffen. De vereiste voorzichtig-
heid kan derhalve zijn geent op wetenschap omtrent feiten die een verkeersdeelnemer
uit eigen hoofde bezit, zoals bekendheid ter plaatse. Het dagelijks rijden langs een
school met uitgaande kinderen is daarvan een voorbeeld.

De schuldvraag bij een aanrijding richt zich op het al dan niet gerechtvaardigde
vertrouwen en hangt nauw samen met het al dan niet geoorloofde risico dat men heeft
genomen.!" Een voorbeeld. Een automobilist rijdt over een weg binnen de bebouwde
kom met een snelheid van 50 km per uur, terwijl over de stoep een voetganger loopt.
In dit voorbeeld houdt de automobilist zich aan de geldende maximumsnelheid. Dit
houdt in dat men niet harder mag rijden, maar ook dat in verband met de zich
voordoende omstandigheden soms een lagere snelheid zal moeten worden aangehouden.
Op grond van het vertrouwen dat de voetganger niet plotseling de straat zal oplopen,
mag hij het risico nemen de maximumsnelheid aan te houden. Dit rijgedrag gaat een
ongeoorloofd risico behelzen indien hij waarneemt dat de voetganger een onzeker
verkeersgedrag vertoont of dat deze toch plotseling de straat oploopt. In die situatie
zal hij onder meer zijn snelheid moeten matigen en andere maatregelen moeten treffen
om een aanrijding te voorkomen. Het komt mij als onjuist voor om aan gemotoriseerde
verkeersdeelnemers de eis te stellen dat in een veel eerder stadium wordtgeanticipeerd
op mogelijke fouten van zwakke verkeersdeelnerners.P"

Tegen deze achtergrond dienen bijzondere omstandigheden die nopen tot aangepast
rijgedrag niet te worden gebaseerd op algemene ervaringsregels. De Hoge Raad was
in het verleden deze mening eveneens toegedaan. Dit blijkt uit het in paragraaf 32
reeds aangehaalde arrest van HR 15 april 1966, NJ 1966, 321, VR 1967, 8. In deze
zaak had het hof in een voorrangskwestie overwogen dat de betrokkene niet mocht
vertrouwen op eerbiediging van zijn voorrangsrecht daar het toch van algemene
bekendheid is dat overtreding van voorrangsregels in het verkeer veelvuldig voorkomt.
De Hoge Raad achtte een dergelijke opvatting in haar algemeenheid onjuist: "dat toch
aan de verkeerdeelnemer die voorrang heeft boven andere weggebruikers, aileen dan
van het feit dat hij zich bij zijn gedragingen in het verkeer heeft laten leiden door het

177 A.J. Colijn, De vertrouwensregel in het wegenverkeersrecht, diss., Delft 1971, p. 28-29. Hierbij kan
worden gedacht aan HR 3 mei 1968, VR 1968, 70, waarin de onzekere loop van een onder invloed
van alcohol verkerende voetganger de automobilist het vertrouwen behoorde te ontnemen omtrent
het norm con forme gedrag van de voetganger.

178 Vgl. het arrest "Keizer Karelplein" HR 8 april 1975, NJ 1975, 281, VR 1975, 74.
179 Zie hieromtrent W.H. Vellinga, Gevaar en schuld op de weg, Alphen aan den Rijn 1979, p. 40.
180 Vgl. Hof 's-Gravenhage 24 december 1985, VR 1987, 40, waarin een voetgangster duidelijk

onvoorzichtig en onoplettend een straat oversteekt. Het hof achtte het beroep op overmacht van de
automobilist die haar aanreed aannemelijk: hij hoefde zijn rijgedrag te voren niet op haar mogelijke
onoplettendheid af te stellen.
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vertrouwen dat die anderen zijn voorrang zullen eerbiedigen, een verwijt valt te maken,
indien bijzondere omstandigheden aanwezig waren, op grond waarvan moet worden
aangenomen, dat hij in het gegeven geval er niet op mocbt rekenen dat de anderen
de doorgang voor hem zouden vrijlaten''.'!' De toepassing van een algemene erva-
ringsregel dat zwakke verkeersdeelnemers fouten maken is eerder in paragraaf32 van
de hand gewezen. Speculaties omtrent mogeJijke fouten behoeven voor de gemoto-
riseerde verkeersdeelnemer geen reden te zijn voor aanpassing van zijn gedrag.

De bijzondere omstandigheden die nopen tot bijstelling van bet rijgedrag hangen
samen met de kenbaarheid en de waarneembaarheid van het norrnovertredende gedrag.
Uit beide criteria valt een plicht te destilleren tot zo veilig mogeJijk reageren op
overtredingen van anderen. Het juridische verschil tussen anticiperen en reageren is
gelegen in het tijdstip waarop men niet meer mag vertrouwen op norrnconforrn
handelen door voomoemde verkeersdeelnemers en waarop het geoorloofd risico veran-
dert in een ongeoorloofd risico. Deze waardering van de bijzondere omstandigheden
is voomameiijk gebaseerd op twee pijiers.
1. Op grond van bet uitgewerkte regeibestand mogen gemotoriseerde verkeersdeel-
nemers binnen de hun verieende veiligheidspositie een risico nemen, hetweik als
geoorloofd moet worden beschouwd. Hiermee hangt samen bet vertrouwen dat andere
verkeersdeelnemers zich eveneens aan de regeis zullen houden. Dat vertrouwen is niet
ianger gerecbtvaardigd als concrete feiten en omstandigheden het tegendeei uitwijzen.
Het verschil tussen anticiperen en reageren is dan ook geiegen in deze restrictie op
de gerechtvaardigdheid van het vertrouwen.
2. Daamaast kan worden gewezen op de in de vorige paragraaf besproken zorgplicht
voor de overheid-wegbeheerder om in situaties waarin het potentiele gevaar groter
is dan op andere piaatsen, voorzieningen aan te brengen die mogelijke aanrijdingen
(helpen) voorkomen.

Ik keerterug naar de vertrouwenskwestie. Het eerder omschreven gerechtvaardigde
vertrouwen vervalt in een aantai gevallen. In de eerste plaats waar het kinderen betreft
ai biijft dit afbankelijk van de piaats waar deze worden aangetroffen. Op grond van
de ervaring dat in verblijfsgebieden, zoais in woonerven, in potentie afwijkend gedrag
van kinderen kan worden verwacht, dient men daarop te anticiperen. Er is hier bij
wijze van uitzondering sprake van een algemene ervaringsregel omtrent situatiegebon-
den gedrag. Op snelwegen hoeft men geen spelende kinderen te verwachten. Wat de
andere zogenaamde zwakke verkeersdeelnemers betreft: het vertrouwen dient aileen
te worden bijgesteld waar het gehandicapte en oudere voetgangers en fietsers betreft
en indien bun kwetsbaarheid kenbaar is.182 Voor het overige dienen fietsers en

181 A.J.O. van Wassenaer van Catwijck verenigt zich met de terechtwijzing van het hof: het hof heeft
de regel dat men op normaal gedrag van de ander mag vertrouwen opzij gezet, en de uitzondering
tot regel verheven (Eigen schuld, diss., Groningen 1971, p. 58).

182 Het volgende stand punt van J. Remmelink kan onverkort - met de nadruk op de door mij aangebrachte
cursivering - worden overgenomen: "Het beginsel geldt nl. niet, wanneer men moet begrijpen, dat
men te maken heeftmet kinderen, personen met beperkt gezichtsvermogen ofbeperkt gehoor, voorzien
van witte stok of gele armband, evident invalide personen of personen, uit wier in het oog lopend
gedrag moet worden geconcludeerd, dat zij niet in staat zijn de gevaren van het wegverkeer te zien
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voetgangers als volwaardige verkeersdeelnemers te worden aangemerkt op wier rolcon-
forme gedrag men in beginsel mag vertrouwen.!"

Afrondend, bescherming van zwakke verkeersdeelnemers is in veel gevallen noodza-
kelijk. In het verkeersstrafrecht acht ik het echter niet goed mogelijk die bescher-
mingsgedachte naderte vertalen. Het komt mij onwenselijk voor dat de strafrechtelijke
zorgplichten - anders dan vormgegeven in het RVV - worden opgerekt. In dat licht
dient de zorgplicht van de wegbeheerder om onveilige situaties te vermijden, te worden
benadrukt.

Tegen de achtergrond van bovenstaande argumentatie zaJ het geen verwondering
wekken dat de mate waarin in het voordeel van vermeend zwakke verkeersdeelnemers
in het civiele recht tot een aansprakelijkheidsstelling wordt overgegaan, in een straf-
rechtelijke optiek niet goed mogelijk is. Ik acht het niet juist de zorgplicht van het
gemotoriseerde verkeer zover uit te breiden dat deze als het ware de onvoorzichtigheid
van de voetganger of fietser omvat. De zorgplicht van het gemotoriseerde verkeer
dient, mede met het oog op de zorgplicht van de overheid als wegbeheerder, niet te
ver te worden opgerekt.

39 De verhouding tussen conflicterende regelovertredingen!"

Bij een ongeval is er veelal sprake van fouten van beide betrokken verkeersdeelnemers.
De automobilist die een onverlichte bromfietser aanrijdt kan zich voor wat betreft zijn
aansprakelijkheid niet a priori gedisculpeerd weten door de overtreding van de ander.
Het is daarom van belang de verhouding tussen conflicterende regelovertredingen te
bezien en te beoordelen. Het gaat hieronder met name om de vraag welke strafrechte-
lijke bescherming de niet-regelconform handelende verkeersdeelnemer kan c1aimen.
Deze situatie wordt besproken aan de hand van twee arresten.

1 "Motorrijder Zwolle" (HR 17 juni 1980, NJ 1980, 580)

Een voorbeeld dat de verhouding tussen conflicterende overtredingen treffend
weergeeft, is het arrest HR 17 juni 1980, NJ 1980, 580 (Motorrijder Zwolle). In dit
arrest reed een motorrijder met 86 km per uur over een voorrangsweg waar 50 km
de toegestane maximumsnelheid was. Een van rechts komende bestuurdervan eenDAF
personenauto, die voorrang had dienen te verlenen, kwam op de kruising in aanrijding

en zich dienovereenkomstig te gedragen. Dit laatste slaat, zoals men zal begrijpen, vooral op dronken
lieden. Misschien ook op kennelijkzeer oude mensen" (Prinzipienreiterei door her verkeersrecht, VR
1965, p. 218).

183 Vgl. Raad van Toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf7 oktober 1991, VR 1992,43.
184 Aangezien dit onderzoek zich richt op de gedragsregels uit het RVV zal niet nader worden ingegaan

op de verhouding tussen conf1icterende gedragingen die niet zijn genormeerd in het RVV.
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met demotorrijder. De automobilist kwam daardoorte overlijden. De motorrijder werd
vervolgd terzake van art. 36 WVW. Een technisch onderzoek wees uit dat de
motorrijder de aanrijding had kunnen voorkomen indien hij zich aan de voorgeschreven
snelheid had gehouden. Het verweer van de verdachte luidde dat de automobilist in
alle gevallen zijn voorrangsverplichting had dienen na te leven. Een te snelle nadering
van motorrijtuigen over een voorrangsweg zou aan deze verplichting geen afbreuk
doen. Hij mocht er dienovereenkomstig op vertrouwen dat de ander zijn voorrangsrecht
zou eerbiedigen. De Hoge Raad verwierp dit verweer met de volgende overweging:
"Uit de bewijsmiddelen heeft het Hof met name kunnen afleiden een roekeloze en
onvoorzichtige wijze van rijden van de verdachte door met een aanmerkelijke
overschrijding van de toegestane snelheid een kruising of wegsplitsing te naderen.
Onder deze omstandigheden mocht de verdachte, rijdend op een voorrangsweg, er niet
langer op vertrouwen dat verkeer, hetwelk vanuit andere wegen deze weg naderde,
de doorgang vrij zou laten of vrij zou kunnen maken".

De motorrijder in dit arrest was evident in overtreding. Maar wanneer de
schijnwerper wordt gericht op het gedrag van de autobestuurder dienen zich interes-
sante vragen aan. Stel dat de automobilist met de schrik was vrijgekomen, dan zou
hij wellicht zijn vervolgd wegens het niet-verlenen van voorrang. Had hij zich dan
met vrucht bijvoorbeeld op dwaling kunnen beroepen? Het is immers denkbaar dat
hij heeft vertrouwd op de naleving door de motorrijder van de maximumsnelheid. Het
kan worden betwijfeld of dit het gevaJ is indien de motorrijder z6 duidelijk waarneem-
baar te snel reed (36 km te snel) dat een 'voorrangspJichtige' in redeJijkheid niet heeft
kunnen aannemen dat hij nog tijdig v66r die motorrijder kon oversteken. Ais de be-
stuurder van de personenauto zich aan zijn voorrangsverplichting zou hebben gehou-
den, zou de aanrijding dus niet hebben plaatsgevonden. Naar mijn oordeel moet dan
ook de vraag worden gesteld ofhet hier lichtvaardig vertrouwen betreft dat geen straf-
rechtelijke bescherming verdient. Nota bene: dit 'vertrouwen' ziet op het mogelijke
verweer van de automobilist.

Het gaat hier om een conflict tussen de overtreding van art. 42 sub a RVV 1966
(geen voorrang verlenen) en de overtreding van art. 51 RVV 1966 (de maximumsnel-
heid overschrijden met 36 km per uur). Indien een van de betrokkenen geen verkeers-
voorschrift had overtreden, had de aanrijding niet plaatsgevonden. Indien de motorrij-
der was overleden ten gevolge van de aanrijding was naar alle waarschijnlijkheid de
automobilist terzake van art. 36 WVW vervolgd. Het is niet uitgesloten dat dezelfde
overwegingen met betrekking tot het niet-gerechtvaardigde vertrouwen van de
motorrijder door de Hoge Raad als spiegelbeeld zouden zijn toegepast op de automo-
bilist. 185 Art. 36 WVW ziet onder meer op de waakzaamheid van de dader tegenover

185 In die zin lijkt mij de stelling van H. de Doelder en A.C. 't Hart dat de Hoge Raad de normatieve
status van art. 51 RVV honoreert, minder overtuigend (Normbegrtp en vertrouwensbeginsel, in: A.C.
't Hart, Strafrecht en beleid, Leuven 1983, p. 344). Immers, indien de motorrijder was overleden en
de Hoge Raad had, in het kader van de voorzienbaarheid, de automobilist vastgenageld op dezelfde
overwegingen waarop in deze casus de aansprakelijkheid van de motorrijder was gebaseerd, dringt
zich de vraag op of de normatieve status van de voorrangsbepaling van een hogere orde zou zijn
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de onvoorzichtigheid van anderen. De beoordeling van de mate waarin de automobilist
zichzelf in gevaar heeft begeven door een voorrangsbepaling te overtreden, dient dan
ook te worden beoordeeld binnen de reikwijdte van de aansprakelijkheid van de
verdachte motorrijder. Nu lijkt hier bij uitstek het eerder benoemde waarneembaar-
heidscriterium te kunnen worden toegepast. Een hoge snelheid van een verdachte kan
immers worden waargenomen door de voorrangsplichtige bestuurder.I" Indien de
laatste vervolgens toch de kruising oprijdt, kan deze zich niet verschuilen achter het
verweer gedwaaJd te hebben omtrent de te snelle nadering van de verdachte motorrij-
der.!" Dit in tegenstelling tot het onverlicht rijden dat moeilijk tot niet waarneem-
baar is.

Toch ben ik de mening toegedaan dat in dit specifieke geval de aansprakelijkheid
van de verdachte motorrijder niet te ver wordt uitgebreid. Bij een conflict tussen twee
regelovertredingen, zoals in casu het geval is, acht ik het aannemelijk dat de aanspra-
kelijkheid van de een (automobilist) niet of weinig afdoet aan de aansprakelijkbeid
van de ander. Hiervoor zijn twee argumenten aan te voeren. In de eerste plaats neemt
de verdachte door met deze snelheid aan het verkeer deel te nemen de aanmerkelijke
kans op een ongeval op zich. Dit uitgangspunt is niet strijdig met het eerder geuite
bezwaar tegen de uit de objectieve voorzienbaarheid afgeleide subjectieve voorzien-
baarheid. Mijn bezwaren richten zich immers voomamelijk tegen dezeconstructie waar
geen sprake is van conflicterende regelovertredingen, zoals in het arrest "Onverlichte
brommer". Anders gezegd, in de situatie waarin voor de verdachte geen indicaties
aanwezig zijn om zijn rijgedrag bij te stellen, komt het mij onwenselijk voor om met
behulp van algemene ervaringsregels de subjectieve voorzienbaarheidsvraag te beslech-
ten. Met betrekking tot dit arrest kwam ik dan ook tot de conclusie dat de automobilist
geen met een rechtsnorm strijdige manoeuvre heeft verricht. In het geval dat een ver-
dachte daarentegen zelf een regelovertreding begaat, sta ik niet afwijzend tegenover
een objectivering van de voorzienbaarheid en kan het waarneembaarheidscriterium
geen toepassing vinden. De rechtvaardiging van deze objectivering is dat de overtre-
ding van een RVV-regel de voorzienbaarheid van ernstige gevolgen impliceert die
een dergelijke overtreding teweeg kan brengen. De verkeersregels zijn immers juist
ter voorkoming van deze gevolgen geschreven.!" Dit geldt met name voor de
voorschriften die zijn gericht op potentieel conflicterende rijstromen. De overtreding
van deze specifieke (snelheids)regel hangt daarom rechtstreeks samen met de ver-

geacht dan de snelheidsbepaling. Naar mijn mening wordt de concrete uitkomst, die evengoed
tegengesteld had kunnen uitvallen, bepaald door de voorzienbaarheid. In die zin is er geen sprake
van een normatief hogere status van de ene regel ten opzichte van een andere.

186 Dit wordt moeilijker indien een bocht of een gebouw het zicht belemmert.
187 In dit licht is het zinnig te wijzen op de in paragraaf32 besproken civiele uitspraak HR 21 juni 1991,

NJ 1991, 710. In dit arrest ging het om een snelheidsoverschrijding van 2S km per uur. De rechtbank
stelde vast dat de verkeersdeelnemers bij hun beslissing een voorrangsweg op te rijden, dienen te
anticiperen op de mogelijkheid van voorzienbare fouten van andere verkeersdeelnerners, waaronder
overschrijding van de maximumsnelheid.

188 Vgl. hierover uitgebreid W.H. Vellinga, Voorzienbaarheid en redelijke toerekening, DD 1980, p. 112.
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wachtingspatronen op een kruising en die cruciaal zijn voor de afwikkeling van
andermans gedrag.

In de tweede plaats is het redelijk te veronderstellen dat de automobilist heeft
gedwaald omtrent de feiten. De beslissing om een kruising over te steken, wordt
genomen op het moment dat de motorrijder nog ver weg is. Dit legitimeert de
verwachting nog veilig de kruising te kunnen oversteken. Deze verwachting bleek niet
uit te komen vanwege het feit dat de motorrijder door zijn veel snell ere nadering
eerder bij de kruising aankwarn dan deze automobilist tevoren kon inschatten.!" In
dat licht vormt het hierboven geformuleerde waarneembaarheidscriterium een aanvul-
ling in negatieve zin.'?"

Tegen de achtergrond van deze argurnenten kan enerzijds worden vastgesteld dat
de gedraging van de automobilist een medebepalende oorzaak van de aanrijding was,
anderzijds heeft de onvoorzichtigheid bestaan in een onjuiste reactie op de onvoorzich-
tigheid van de motorrijder. Indien het tweede argument niet wordt gedeeld, is
verdedigbaar dat de onvoorzichtigheid van de motorrijder en de automobilist los van
elkaar zijn begaan, maar beide tot het ongeval hebben geleid. In beide situaties echter
wordt niet afgedaan aan de aansprakelijkheid van de motorrijder. Tegen de achtergrond
van de hoge snelheid - en de overigens niet te vergeten daaruit voortvloeiende lange
remweg - acht ik de kwalificatie van aanmerkelijke schuld alleszins aannemelijk.!"

2 HR 24 juni 1969, VR 1969, 99 (verhouding regel-teken)

Aan dit arrest kan het volgende summiere feitenrnateriaal worden ontleend. Automobi-
list A reed door het groene licht en voerde vervolgens op de kruising een keermanoeu-
vre uit. Zijn uitzicht op de zijweg werd belemmerd door een bij de kruising geplaatste
beeldengroep. Daardoor kon hij niet tijdig automobilist 8 opmerken die uit een zijweg
kwarn en bij het oprijden van de kruising door A werd gehinderd. Een complicerende
bijkomstigheid was dat de gehinderde verkeersdeelnemer door het rode licht zou zijn
gereden. De rechtbank kwarn tot een veroordeling van A op grond van art. 16 RVV
1966.192 De rechtbank overwoog hierbij dat groen Iicht de verdachte niet legitirneert
in zijn afwijkende verkeersmanoeuvre. Het beroep van de verdachte op afwezigheid
van aile schuld wegens het door het rode licht rijden van de gehinderde verkeers-

189 Terugkomend op de spiegelbeeld-situatie waarin de motorrijder zou zijn over1eden: de automobilist
zou zich op avas kunnen beroepen.

190 Vgl. Rb. Haarlem 28 juli 1983, VR 1985,6, waarin de verdachte een beroep deed op het vertrouwen
dat de benadeelde hem de splitsing van wegen had zien opdraaien en dienovereenkomstig zijn snelheid
maar had dienen aan te passen. In het vonnis wordt hierover opgemerkt dat een in overtreding zijnde
bestuurder niet mag vertrouwen op anticiperend rijgedrag van benadeelden.

191 Vgl. uitgebreiderover deze weging van gedeelde aansprakelijkheid W.H. Vellinga, Gevaar en schuld
op de weg, Alphen aan den Rijn 1979, p. 136-139.

192 De bestuurder mag enige niet in dit reglement geregelde gedraging, zoals wegrijden, achteruitrijden,
uiteen uitrit de weg oprijden en keren, slechts uitvoeren indien dit mogelijk is zonder gevaar of hinder
voor andere weggebruikers of schade te veroorzaken.
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deelnemer, werd verworpen. De verdachte had rekening behoren te houden met een
dergelijke vee! voorkomende verkeersovertreding"" en had bovendien vanwege het
belemmerde uitzicht grotere voorzichtigheid moeten betrachten. De A-G Remmelink
volgde de rechtbank op grond van het feit dat volgens hem het groene licht, als
bedoeld in art. 110, lid I onder a, RW 1966, niet noopte tot het uitvoeren van een
afwijkende manoeuvre als bedoeld in art. 16 RVV 1966. Remmelink was voorts van
mening dat het vertrouwensbeginsel niet kon worden ingeroepen, aangezien het hier
een afwijkende manoeuvre betrof, die bovendien werd uitgevoerd terwijl het uitzicht
werd belemmerd door het geringe zicht op de zijweg. De Hoge Raad liet het vonnis
van de rechtbank intact voorzover het de veroordeling terzake art. 16 RVV betrof.
Het 'gewone' groene verkeerslicht verleende geen recht op de bedoelde keermanoeu-
vre. De Hoge Raad kon echter niet oordelen over de kwestie betreffende de vertrou-
wensvraag, aangezien niet in rechte was vastgesteld of de ander inderdaad door het
rode licht was gereden. De Hoge Raad casseerde evenwel omdat de verwerping van
het beroep op afwezigheid van alle schuld niet naar behoren met redenen was omkleed.
lndien namelijk het verweer, dat de andere automobilist door rood licht was gereden,
juist zou zijn, dan mocht de verdachte - behoudens de niet door de rechtbank
vastgestelde bijzondere omstandigheden - er op vertrouwen dat de bestuurder van de
andere auto zich aan het rode verbodslicht zou houden.!" Dat een beeldengroep het
uitzicht belemmerde deed daar niet aan af.

Een korte inJeiding. Krachtens art. 9, lid 2, RVV 1966 werden gedragsregels opzij
gezet door verkeerstekens. De verkeerslichtenregeling, zoals bedoeld in art. 8 jo. 110
RVV 1966, viel onder het regime van de verkeerstekens. Het betreft hier tekens die
boven het verbod gaan zoals dat is neergelegd in art. 16 RVV 1966. Wat is hier het
geval? Op kruisingen van wegen zijn voorrangsregels van toepassing op grond waarvan
een rangorde wordt aangebracht tussen uit verschillende richtingen naderende
weggebruikers. Ondanks het reguleren van deze gemeenschappelijke weggedeelten
worden bij bepaalde kruisingen de onveilige situaties niet altijd weggenomen. Daarom
heeft de wegbeheerder in die situaties gekozen voor een verkeerslichtenregeling die
eenvoudiger de rangorde tussen de betrokken verkeersdeelnemers bepaalt. Nu is het
niet zo dat de van toepassing zijnde gedragsregels door deze tekens worden opzijgezet.
In de noot bij dit arrest merkt Bredius naar mijn mening terecht op dat het gebod tot
doorgaan geen ontheffing verleent van de regels hoe men moet rijden. Hij noemt als
voorbeelden het rechts houden, het 's nachts verlichting voeren en het niet overschrij-

193 De rechtbank gaat uit van een algemene ervaringsregel dat er veelvuldig door het rode licht wordt
gereden. Overigens zijn in de bespreking van deze casus de algemene ervaringsregels minderrelevant.

194 Volgens Vellinga blijkt uit dit arrest duidelijk dat de verdachte geen grotere voorzichtigheid aan de
dag hoefde te leggen, hoewel dat wei kon. Hij had het strafbaar feit wei kunnen vermijden, maar
hoefde - vanwege het groene licht, waarop hij mocht vertrouwen - geen bijzondere maatregelen te
treffen. De verdachte weggebruiker hoefde volgens hem op grond van het vertrouwensbeginsel dus
niet aile mogelijke inspanning te leveren, waaronder de zorgvuldigheid om na te gaan of andere
weggebruikers ook fouten maken. W.H. Vellinga, Schuld in spiegelbeeld, diss., Amhem 1982, p. 118,
182,234.
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den van de maximumsnelheid. Op grond van het groene licht mag men dus niet
volledig naar eigen inzicht de kruising oversteken. Naar mijn mening worden slechts
die gedragsregels opzij gezet die zijn geabsorbeerd door de verkeerslichtenregeling.
Een ' gewoon' groen licht verleent, zoals Remmelink in een conc1usie opmerkte, aileen
de vrije doorgang en behelst niet het negeren van de voorschriften die zijn verbonden
aan een manoeuvre zoals bedoeld in art. 16 RVV 1966.195

Deze inleidende opmerkingen betekenen voor de verdachte dat het hem in beginsel
is toegestaan door het groene verkeerslicbt te rijden in bet vertrouwen dat de wegbe-
heerder de verkeerslicbten zodanig op elkaar heeft afgesteld dat hij veilig de kruising
kan oprijden en zijn plaats in de veiligheidsordening kan innemen (vertrouwensbegin-
sel). Op deze veiligheidsorde kunnen echter inbreuken plaatsvinden. Nu zijn er twee
relevante feiten in deze casus.
1. De bevoegdheid om door het groene licht te rijden, wordt door de verdachte
gebruikt voor bet verrichten van een bijzondere manoeuvre, waardoor hij zijn in begin-
sel beveiligde plaats op de wegkruising verliest.
2. De verdachte wordt geconfronteerd met een verkeersdeelnemer die door het rode
licht rijdt, hetgeen hij niet kon waamemen vanwege een ter plaatse aanwezige
beeldengroep. Door de aanwezigheid van een beeldengroep wordt de waarneembaar-
heid van andere verkeersdeelnemers naar een later stadium verlegd. Het antwoord op
de vraag of de verdachte nog kon reageren op de regelovertreding is in belangrijke
mate afhankelijk van het tijdstip dat de ander zichtbaar werd.
Naar mijn mening komt de rechter bij de beoordeling van het avas-verweer niet meer
toe aan de vraag of de verdachte mocht vertrouwen op de naleving van het rode licht
door de andere verkeersdeelnemer. Ook in deze situatie geldt dat de overtreding van
een voorschrift dat is gericht op het reguleren van potentieel conflicterende rijstromen
de voorzienbaarheid van emstige gevolgen impliceert. Anders gezegd, door een
gedraging uit te voeren die niet was gedekt door de bevoegdheid van het 'gewone'
groene licht, is er in beginseI al voldoende bewijs om een veroordeling terzake van
art. 16 RVV 1966 sluitend te maken.!" Het keren als zodanig is niet verboden,
indien de keermanoeuvre maar voorzicbtig wordt uitgevoerd. Het hangt daarom af
van de feitelijke vaststelling of door de keermanoeuvre gevaar is veroorzaakt. Een
dergelijke beoordeling is echter mede afhankelijk van de situatie ter plaatse, waaronder
het eventueeI niet hebben kunnen waarnemen van de overtreding. Bovendien brengt
de omstandigheid dat de andere verkeersdeelnemer door het rode licht zou zijn gereden
eventueeI mee dat de kerende automobilist geen gevaar of hinder heeft veroorzaakt.
De regelovertreding van de ander speelt dan een rol op bestanddeel-niveau, zodat de
rechter al niet meer toekomt aan een avas-verweer.

Resumerend, het onderscbeid tussen de behandelde situaties in deze paragraaf en
die in vorige paragrafen is gelegen in het niet regel-conforme gedrag van de verdachte.
Het uitgangspunt van dit hoofdstuk is dat bet vertrouwen op de wettelijke regeI niet

195 Conclusie bij HR 10 december 1968, NJ 1969, 178. Zie eveneens 1. Remmelink,Iets over de wettelijke
status van de verkeerslichten, VR 1969, p. 1-5.

196 Zie in gelijke zin J. Remmelink, Hoofdwegen door het verkeersrecht, Zwolle 1992, p. 32, noot 14.
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te snel als misplaatst moet worden aangemerkt. De uitzonderingen zijn met name in
paragraaf 32 en 33 aan de orde geweest. Op deze plaats is een nieuwe uitzondering
benoemd, te weten de eigen regelovertreding. Door een regel te overtreden vervalt
het vertrouwen op naleving van regels die rechtstreeks verband houden met de eigen
overtreding. Gechargeerd geformuleerd, door het ontbreken van een fietsbel is nog
steeds het vertrouwen gewettigd dat anderen op de voorgeschreven tijden verlichting
zullen voeren. Vertrouwen kan daarom aileen als ongerechtvaardigd worden aange-
merkt indien er sprake is van conflicterende regels die ingrijpen op onderlinge
verwachtingspatronen die cruciaal zijn voor (beider) gedrag. In deze paragraaf zijn
twee situaties bezien waarin naar mijn mening sprake was van dusdanig conflicterend
gedrag dat het vertrouwen van de regelovertreder niet langer gewettigd was.

40 De plaats van de vertrouwensregel binnen de strafuitsluitingsgronden

In de literatuur en rechtspraak is het veelal gebruikelijk"? een beroep op het vertrou-
wensbeginsel op te vatten als een beroep op afwezigheid van alle schuld of als
psychische overmacht.!" In beide gevallen wordt in ieder geval aangenomen dat
het vertrouwensbeginsel de strafbaarheid van de persoon van de verdachte betreft.

Het is in het kader van dit betoog echter zinnig te onderscheiden tussen de situatie
waarin een eerste blik lijkt duidelijk te maken dat geen verkeersregel uit het RVV
is overtreden en het geval dat een regel is overtreden in het belang van de verkeers-
veiligheid.
I. Het is verdedigbaar dat moet worden uitgegaan van een rechtvaardigingsgrond.l'"
Refererend aan het hiervoor besproken arrest HR 8 oktober 1974, NJ 1974, 525, VR
1975, 3 kan namelijk worden betwijfeld of aan de door het rode Iicht rijdende ver-
keersdeelnemer de vrije doorgang had moeten worden verleend. Aan dit 'wederrechte-
lijke' gedrag zou binnen de avas-opvatting de schuld ontvallen, omdat de verdachte
gedwaald heeft omtrent de feiten. Immers, hij heeft de ander niet gezien in het ver-
trouwen dat hij op grond van het groene licht bevoegd was door te rijden en dat de
ander zou stoppen. In deze gedachtengang lijkt echter voorbij te worden gegaan aan
het feit dat het hier in eerste instantie niet meer gaat om een voorrangsregeling. Op
grond van art. 9, lid 2, RVV 1966 gaan tekens immers boven gedragsregels. Dat
betekent dat art. 46 RVV 1966 niet van toepassing is op de chauffeur. Deze opheffmg
betekent dat de verplichting om aan rechtdoor gaand verkeer ongehinderde doorgang
te verlenen in het licht van de verkeersordening is vervangen door de bevoegdheid

197 De omschrijving van het delict kan meebrengen dat het vertrouwensbeginsel aI bij de bestandde1en
een rol kan speJen (bijvoorbee1d bij art. 25 WVW). Dit zijn echter uitzonderingen op de hoofdregel.

198 Vgl. J. Remme1ink, Hoofdwegen door het verkeersrecht, Zwolle 1992, p. 44. Zie ook H. De Doe1der
en A.C. 't Hart, Het vertrouwensbegtnsel in het verkeersrecht, in: A.C. 't Hart, Strafrecht en be1eid,
Leuven 1983, p. 307-319.

199 Vgl. over deze materie J.T.K. 80S, Het schuldoordeel als machtswoord, in: Recht en Kritiek 1982,
p. 5-42. Zie eveneens G.A.M. Strijards, Strafuitsluitingsgronden, Zwolle 1987.
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door te rijden. Het genoemde beroep op de bevoegdheid door het groene licht te rijden,
behelst dan ook het verweer in verband met het groene licht voor het linksaf slaande
verkeer de juiste gedraging te hebben verricht. Het aanmerken van een beroep op het
vertrouwensbeginsel of de vertrouwensregels als overmacht c.q. afwezigheid van aile
schuld miskent dat het niet zozeer gaat over de psychische gesteldheid van de
betrokken verkeersdeelnemers, als wei over de kwalificatie van het verkeersgedrag.

De bedoelde rechtvaardigingsgrond kan worden ontleend aan het gedachtengoed
dat ten grondslag Iigt aan art. 42 Sr. Het is interessant dat de Staatscommissie De Wal,
die het Wetboek van Strafrecht heeft ontworpen, voorstelde om in aansluiting op art.
42 Sr. een algemene strafuitsluitingsgrond op te nemen die zou luiden: "Niet strafbaar
is een feit gepleegd door den dader ter uitoefening van een hem toekomend regt zonder
schending van het regt van een ander".2001201Dit sluit goed aan bij de besproken
casus HR 8 oktober 1974, NJ 1974, 525, VR 1975, no. 3, aangezien de verdachte op
grond van het groene licht het recht had op de kruising links af te slaan, zonder dat
hij op een recht van de tegemoetkomende, in overtreding zijnde, automobilist inbreuk
maakte.

Op het bovenstaande moet een uitzondering worden gemaakt: wanneer de ver-
dachte de ander nog kon ontwijken, moet een beroep op een rechtvaardigingsgrond
worden afgewezen.f"

2. In de tweede situatie gaat het om een weggebruiker die in het belang van de ver-
keersveiligheid een verkeersvoorschrift heeft overtreden. Hoe moet de situatie worden
beoordeeld waarin een weggebruiker, om een aanrijding te voorkomen, zijn voertuig
in de berm parkeert? Deze weggebruiker begaat een strafbaar feit zonder dat een wette-
lijk voorschrift hem hiertoe verplicht. In deze situatie lijkt mij een beroep op noodtoe-
stand voor de hand te liggen. Vanzelfsprekend is men verplicht de wettelijke regels
na te leven. Deze regels zijn echter geinitieerd in het belang van de verkeersveiligheid.
Dit betekent dat soms een regel moe! worden overtreden teneinde een aanrijding te
voorkomen. In dat opzicht is hier dus sprake van twee conflicterende plichten. De regel
dient derhalve niet te worden nageleefd om de regel zelf, maar om het achterliggende
rechtsbelang zo goed mogelijk te behartigen. Dit conflict tussen plichten maakt een
beroep op noodtoestand op voorhand niet kansloos. Het doel van de verkeerswetgeving

200 Notulen van de Staatscommissie voor de zamenstelling van een Wetboekvan Strafrecht "1870-1876",
uitgave van de vakgroep Strafrecht van de Katholieke Hogeschool Tilburg, 1976, onder redactie van
AJ.A. van Dorst e.a., Bijl. 107.

201 Zie Notulen Commissie-De Wal, 82e vergadering, Deel II, p. 371-372; 100e vergadering, DeellII,
p. 57; H.J. Smidt, Geschiedenis van het wetboek van strafrecht, deell, tweede druk, Haarlem 1891,
p. 409. De angst voor eigenrichting was de oorzaak dat aan dit voorstel geen gehoor is gegeven. Het
gevolg was dat per delict moest worden aangegeven wanneer gebruik van eigen richting straffeloos
maakte, hetgeen gebeurde door gebruikmaking van de term "wederrechtelijk". Aldus W. Nieboer,
Schets materieel strafrecht, Amhem 1991, p. 105-112.

202 Hierbij moet worden gedacht aan een weggebruiker die zich in de situatie heeft gebracht dat hij niet
meer kon reageren, zoals het geval was in het eerder genoemde arrest "Keizer Karelplein". De
automobilist uit deze casus kon zich niet beroepen op noodtoestand die hij aan zichzelfhad te wijten.
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en het (verder gelegen) doe I van de overtreden bepaling wordt immers
gediend.203l204

Tenslotte moet nog kort aandacht worden besteed aan de processuele vormgeving van
de geschetste verweren. Een beroep op de vertrouwensregel kan op verschillende
niveaus - afhankelijk van het delict - een rol spelen.

Het gevolg van het onder 1 gevoerde verweer is dat de bestuurder geen rechtens
afkeurenswaardige gedraging heeft verricht, hetgeen ook in hetjudicium tot uitdruk-
king moet worden gebracht. Doorgaans dient dit beroep op een rechtvaardigingsgrond
te resulteren in ontslag van rechtsvervolging wegens niet-strafbaarheid van bet feit.?"
Refererend aan het arrest "Onverlichte brommer": het verweer van de verdacbte auto-
mobilist is gericbt op het ontbreken van de objectieve zijde van de culpa. En, zoals
bekend, richt een beroep op een rechtvaardigingsgrond zich bij een telastelegging die
is geent op art. 36 WVW op het bestanddeel schuld. Bij honorering van dit bewijs-
verweer dient vrijspraak te volgen.

Bij het onder 2 behandelde beroep op noodtoestand zal de rechter zich hebben
te buigen over de vraag of de in het (exceptieve) verweer geschetste gang van zaken
door de verdachte aannemelijk is. Met name is relevant ofhet beschermde belang wei
van groter gewicht is dan het door de specifieke regelovertreding beschermde belang
(eis van proportionaliteit). Het moet bovendien duidelijk zijn dat het doel niet op een
andere, minder strafbare wijze bereikt had kunnen worden (eis van subsidiariteit).
lndien de aangevoerde feiten aannemelijk worden geacht zal de rechter wei tot
bewezenverklaring van het te laste gelegde feit overgaan, maar de aanname van nood-
toestand leidt dan tot ontslag van aile rechtsvervolging.

Nota bene: het is van minder betekenis of iemand zijn verweer inkleedt als een
beroep op het vertrouwensbeginsel, het veiligheidsbeginsel dan wei de vertrouwens-
regel. In het verkeer gaat het per defmitie prim air over de veiligheid. Voor het maken
van de meest veilige afweging in het verkeer zijn de verkeersregels van cruciaal
belang. Wat echter als het meest veilige gedrag moet worden aangemerkt hangt af
van de onderlinge verwachtingen tussen verkeersdeelnemers. Vertrouwen is daarbij
het sleutelwoord. Het tweede deel van dit hoofdstuk handelt over de te maken
veiligheidsinschatting. De zich daarbij voordoende rechtsvragen zijn voomamelijk

203 Ook hier geldt als uitzondering dat in het geval de verdachte zichzelf in de bedoelde situatie heeft
gebracht een beroep op noodtoestand dient te worden afgewezen.

204 AJ.O. Wassenaer van Catwijck brengt het volgende onderscheid aan. In de eerste situatie heeft de
betrokkene geen tijd gehad om rustig te overwegen wat hem in de noodsituatie te doen stond. In de
tweede situatie moet worden gekozen tussen twee kwaden waarvoor wei voldoende tijd aanwezig
was, het zogenaamde principiele dilemma. In beide gevallen wordt het feit dat de betrokkene een
keuze deed die achteraf onjuist blijkt te zijn, hem niet als "contributory negligence" aangerekend
(Eigen schuld, diss., Groningen 1971, p. 75).

205 In gelijke zin J. Bins, Avas: de rechter zoekt het maar uit, boekbespreking van W.H. Vellinga, Schuld
in spiegeldbeeld, diss., Arnhem 1982, in: VR 1983, p. 234-239. Zie eveneens J. Remrnelink,
Hoofdwegen door het verkeersrecht, Zwolle 1992, p. 26-27; J. Remrnelink, lnleiding tot de studie
van het Nederlandse strafrecht, Alphen aan den Rijn 1991, p. 355, noot 692.
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gegoten in de sleutel van het vertrouwen, waarbij de verdaehte het hierop geente
verweer zal vormgeven als een afweermiddel tegen te strenge (oplettendheids )maatsta-
yen die in de eonflietsituatie aan hem worden gesteld. De reehter brengt ter zake van
een dergelijk verweer de noodzakelijke rubrieering aan binnen de strafuitsluitingsgron-
den. Het gaat derhalve minder om de vorm van het verweer als wei om de inhoud.

Opmerking verdient nog dat het zowel bij een reehtvaardigings- als bij een sehulduit-
sluitingsgrond gaat om de beoordeling van het min ofmeer statisehe moment van de
gemaakte keuze, wat niet betekent dat hetgeen daaraan voorafging, niet zal worden
meegewogen.f" Zo kan een voorrangspliehtige bestuurder die wordt vervolgd voor
het niet verlenen van voorrang, zieh beroepen op bet feit dat hij toeh uiteindelijk is
gestopt voor de kruising. De reehter zal eehter de voorfase van het gedrag van deze
automobilist meewegen in zijn oordeel, zeker wanneer de verdaehte in kwestie met
zeer hoge snelheid is komen aanrijden en pas op het laatste moment is gestopt. Door
die te hoge snelheid kunnen voorrangsgereehtigde bestuurders in de veronderstelling
komen te verkeren dat aan hen geen voorrang zal worden verleend.i'"

Resumerend: gezien de huidige opvattingen zal de ene keer een beroep worden gedaan
op afwezigheid van aile schuld en de andere keer een beroep op overmaeht in enge
zin. Gelet op de verdedigde opvatting over de bevoegdheden die voortvloeien uit de
plaats die een verkeersdeelnemer in de veiligheidsordening van het verkeersreeht
inneemt, verdienen de hierboven genoemde reehtvaardigingsgronden in overweging
te worden genomen.

41 Conclusie en uitleiding

De in dit hoofdstuk ingenomen stellingen leiden tot een andere dan de gebruikelijke
positionering van het veiligheidsbeginsel. Het is niet ongebruikelijk het geoorloofde
risico te herleiden tot het vlotheidsbeginsel.i" Ik heb eehter geen zelfstandig vlot-
heidsbeginsel in het verkeersreeht erkend, wat de vraag oproept hoe het bedoelde risico
dan weI moet worden gesitueerd. Binnen de door mij getrokken veiligheidsgrenzen
is de weggebruiker vrij zijn gedrag te bepaJen en dienovereenkomstig een bepaaJd

206 Het beoordelen van een statisch eindpunt lijkt mij eigen te zijn aan het strafrecht. Wat H. de Doelder
en A.C. 't Hartschrijven over het filmisch volgen van een bepaalde dynamiek die aan de strafwaardige
keus voorafgaat (Het vertrouwensbeginsel in het verkeersrecht, in: A.C. 't Hart, Strafrecht en beleid,
Leuven 1983, p. 313-314), lijkt mij inherent aan de rechterlijke beoordeling. A.I. Colijn ontwikkelde
in zijn d issertatie reeds een stand punt dat als voorloper kan gelden van de door beide schrijvers
ontwikkelde gedachte (Zie De vertrouwensregel in het wegenverkeersrecht, Delft 1971, p. 28-29).

207 Vgl. in deze zin de conclusie van Remmelink bij HR 30 november 1971, NJ 1972, 313, VR 1972,
38. Zie eveneens J. Remmelink, "Prinzipienreiterei" door het verkeersrecht, VR 1965, p. 219. Vgl.
eveneens NvT RVV 1990, Stb. no. 459, p. 90 (ten aanzien van art. I onderdeel am).

208 Vgl. AJ. Colijn, Het verkeersstrafrecht en de vertrouwensregel, Zwolle 1973, p. 8; W.H. Vellinga,
Gevaar en schuld op de weg, Alphen aan den Rijn 1979, p. 124.
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risico te nemen. Nu impliceert het stell en van vertrouwen reeds het nemen van een
zeker risico. Bovendien is risico een vaag begrip. Het omvat kans in het algemeen
maar ook kans op onheil. De vaagheid is hierin gelegen dat rijden als zodanig al
risico's schept. Met inachtneming van deze kanttekeningen betekent een en ander voor
het veiligheids- en het vertrouwensbeginsel het volgende.

In de verkeersafwikkeling is een aspect van wederkerigheid aanwezig. Daarmee wordt
het volgende bedoeld. De weggebruiker stelt zijn rijgedrag af in het vertrouwen dat
andere weggebruikers zich zullen houden aan de voor hen geldende gedragsvoor-
schriften. Die wederkerigheidsverwachting wordt onder meer doorkruist in het geval
dat de ander zich waarneembaar niet aan de hem door de wet opgelegde rol houdt.
Waar bijvoorbeeld een snelheidsovertreding voor andere weggebruikers niet duidelijk
waarneembaar plaatsvindt, kan de benadeelde weggebruiker beschermd vertrouwen
en een dienovereenkomstig geoorloofd risico claimen.

Dit standpunt betekent voor algemene ervaringsregels het volgende: zou de ver-
keersdeelnemer zich bij zijn gedragskeuze moeten laten leiden door aile denkbare ge-
dragsdevianties die in het verkeer mogelijk zijn, dan zou een voor de verkeersafwikke-
ling onveilige besluiteloosheid optreden. Bij de ingewikkelde interactieprocessen van
het verkeer moet de verkeersdeelnemer daarom goeddeels vertrouwen op het wettelijke
systeem. Anders gezegd, men moet in verregaande mate vertrouwen op de aan andere
verkeersfunctionarissen door het RVV opgelegde rolverplichtingen. Regelconform
gedrag levert daarom een in beginsel gerechtvaardigd en dus beschermd vertrouwen
op dat andere verkeersdeelnemers eveneens regelconform zullen handelen. Dit betekent
echter niet dat men er dan ook in aile gevallen blind op mag vertrouwen dat andere
verkeersdeelnemers handel en overeenkomstig de aan de verkeersfunctie verbonden
eisen. De verantwoordelijkheid om het rechtsbelang van de verkeersveiligheid zo goed
mogelijk te behartigen, brengt mee dat men zich verheft boven het niveau van het
'machinaal' functioneren. Blind vertrouwen is misplaatst evenals een door algemene
ervaringsregels opzij gezet vertrouwen in regelconform gedrag (zoals de algemene
ervaringsregels in het arrest "Onverlichte brommer" zichtbaar maken). Zou men het
aantal gevallen willen oprekken waarin dient te worden geanticipeerd, dan ontstaat
naar mijn mening een inflatie van de norm. Natuurlijk, waakzaamheid is op zijn plaats:
als functionaris moet men zich mentaal zo toerusten dat gevaar - veroorzaakt door
een regelovertreding van een ander - kan worden gepareerd. Daarom mag men ook
weer niet in aile gevallen klakkeloos vertrouwen op normconform gedrag van anderen.
Er moeten echter indicaties voorhanden zijn op grond waarvan het eigen gedrag moet
worden bijgesteld en moet worden afgeweken van de regel. De rechter moet bij het
toedelen van anticipatieplichten terughoudend zijn: het betreft uitzonderingen op de
regel en die moeten eng worden gemterpreteerd. Immers, bij het toedelen van straf-
rechtelijke aansprakelijkheid moet zuinigheid worden betracht.

Tegen deze achtergrond kan worden gesteld dat de verkeersdeelnemer - onder
meer op grond van het uitgebreide regelbestand in het RVV - niet is gehouden om
in een te vroeg stadium (voorafgaand aan een concrete indicatie) zijn rijgedrag bij
te stell en. Hij hoeft' slechts' te reageren op bijzondere omstandigheden op het moment
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dat hij deze waarneemt (of rechtens - bij voldoende oplettendheid - behoort waar te
nemen). Reageren staat in die zin tegenover anticiperen. Gezien de door de wetgever
vastgelegde gedragingspatronen, dient in het verkeersrecht niet zozeer de anticipatie
voorop te staan, maar de plicht in voorkomende situaties adequaat te reageren.

Een voorbeeld kan het voorgaande verhelderen. Het is op bepaalde plaatsen toegestaan
50 km per uur te rijden. Niet sneller, wellangzamer. Binnen deze snelheidslimiet mag
een geoorloofd risico worden genomen. Vanuit deze optiek wordt het geoorloofde
risico herleid tot het veiligheidsbeginsel. De beoordeling van het omslagpunt tussen
een geoorloofd en ongeoorloofd risico vindt vervolgens plaats aan de hand van de
vertrouwensregel. Daarbij gaat het voornamelijk om de vraag naar de voorhanden
zijnde indicaties op grond waarvan de weggebruiker minder risico mag nemen. Want,
gelijk betoogd, de structuur van het stelsel van gedragsregels maakt duidelijk dat
veiligheidsoverwegingen in alle gevallen de doorslag dienen te geven.2091210

In dit kader is het vertrouwen een middel om tot zekerheid te geraken. In
navolging van Nieboer heb ik het vertrouwensbeginsel aangemerkt als een precisering
van de rechtszekerheid."! Het vertrouwensbeginsel kan in dat opzicht worden gezien
als intrasystematisch vertrouwen: men mag erop vertrouwen dat de afstemming tussen
de verschillende gedragingen zo veilig mogelijk is en dat andere verkeersdeelnemers
zich aan deze voorschriften zullen houden. Dit vertrouwen moet een voldoende mate
van zekerheid bieden om optimaal en dus veilig te kunnen functioneren. Omdat wegge-
bruikers in hun handel en rekening moeten houden met het gedrag van anderen, is het
dus van groot belang dat de onderlinge gedragingen tot op grate hoogte voorspelbaar
zijn."?

Er is eveneens sprake van in beginsel terecht vertrouwen op de overheid c.q.
wegbeheerder dat deze voor een zo veilig mogelijk wegverloop heeft gezorgd of zal
waarschuwen voor een onveilig wegverloop via borden, omleidingen enzovoorts
(paragraaf 37). De in dit hoofdstuk geschetste vertrouwensopvatting is daarnaast
verdedigd inzake het gedrag van als zwak aangemerkte verkeersdeelnemers (paragraaf
38). In beide gevallen dienen er adequate indicaties voorhanden te zijn die de 'sterke'
verkeersdeelnemer nopen zijn gedrag bij te stellen. Anders gezegd, het onveilige

209 Vgl. HR 20 april 1948, NJ 1948, 341, waarin werd uitgemaakt dat de snelheidsregeling niet de
strekking heeft dat onder aile omstandigheden met de toegelaten maximumsnelheid mag worden
gereden. Het is niet toegestaan te rijden met een snelheid die het verkeer in gevaar brengt.

210 Vgl. het stand punt van C.J.O. Bleichrodt waar deze stelt dat een verkeersordening waarin niet het
vlotheidsbeginsel wordt onderkend onaanvaardbaar is, aangezien daarin zoveel zekerheden zijn inge-
bouwd, dat het wegverkeer wordt verlamd (Wegwijs in het verkeersrecht, Deventer 1987, p. 18). Zie
eveneens R.J. Polak, Inleiding tot het wegenverkeersrecht, Zwolle 1981, p. 59-60. Het komt mij voor
dat het in mijn betoog ontwikkelde monopolie van het veiligheidsbeginsel niet de verkeersafwikkeling
verlamt. Naar mijn mening dienen veiligheidsoverwegingen in aile gevallen de doorslag te geven.
Zie in dezelfde zin N.J. Polak, boekbespreking van AJ. Colijn, Het verkeersstrafrecht en de vertrou-
wensregel, in DD 1974, p. 79.

211 W. Nieboer, Schets materieel strafrecht, Arnhem 1991, p. 32 en 43.
212 Aldus M. Scheltema, Enkele gedachten over hetvertrouwensbeginsel in hetpubliekrecht, R.M. Themis

1984, p. 538.
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wegverloop respectievelijk het 'zwakke' verkeersgedrag moet kenbaar zijn. Voor het
overige is het vertrouwen gerechtvaardigd dat de regelgever dan weI de wegbeheerder
het regel- en tekenbestand zo adequaat mogelijk op de wegsituatie doet aansluiten.
De voorhanden zijnde regels en tekens vonnen in dit Licht een afspiegeling van de
veiligheid dan weI onveiligheid ter plaatse. Gelet op de vormgeving van regels en
tekens in een AMvB bestaat de mogelijkheid deze afspiegeling te optimaliseren. Een
belangrijke uitzondering wordt gevormd door de eigen regelovertreding indien deze
in direkt verband staat met de verwachtingen van andere verkeersdeelnemers.

Dit hoofdstuk overziende kom ik tot de vraag naar de wisselwerking tussen beginsel
en regel. lk onderschrijf het standpunt van Soeteman waar deze opmerkt dat in het
gezag van rechtsregels het gezag van beginselen ligt besloten en omgekeerd."!
Teruggrijpend op de beeldspraak in paragraaf 19: tussen uitvloeisel (regel) en herkomst
(beginsel) zit een natuurlijke wisselwerking. Maar hoe dan te oordelen over de vraag
naar de kracht van beginse/en indien de wettelijke rege/s aan kracht verliezen, wat
het gevallijkt te zijn bij de veelvuldige overtredingen van bijvoorbeeld snelheidsvoor-
schriften. Toegespitst op het hiervoor besproken arrest "Onverlichte brommer": 6fhet
veiligheidsbeginsel heeft inzake de verlichtingsvoorschriften aan kracht ingeboet of
er is iets anders aan de hand.

In paragraaf 22 is aangegeven dat het RVV een bijzonder rechtsgebied betreft.
Het is bij mijn weten het enige onderdeel in het strafrecht waarin men op grond van
hetzelJde beginsel gehouden is de verkeersregel na te leven en - in voorkomende
gevallen - er van af te wijken. De verkeersvoorschriften zijn immers gericht op het
voorkomen van ongevallen. Maar het ongeval kan soms aIleen maar worden voorko-
men door een regel te overtreden of door binnen de marges die de delictsomschrijving
biedt het gedrag bij te stellen. Zo is het denkbaar dat een weggebruiker door het rode
licht moet rijden om een andere verkeersdeelnemer te ontwijken. Het in dit hoofdstuk
behandelde arrest "Onverlichte brommer" maakt duidelijk dat de automobilist op grond
van niet-waarneembare indicaties van nonnafwijkend gedrag van andere verkeersdeel-
nemers gehouden werd zijn rij gedrag bij te stellen. Zowel regelnaleving, regelafwijking
als het bijstellen van het rijgedrag in het algemeen wordt gegrond op het veiligheidsbe-
ginsel.

In het verkeersrecht lijkt daarom het veiligheidsbeginsel als beginsel en als
tegenbeginsel te fungeren. Aldus lijkt er sprake te zijn van een sluitpostmascotte: elk
standpunt kan worden gedekt en gerechtvaardigd met een beroep op het veiligheidsbe-
ginsel. Nu is in de eerste paragrafen van dit hoofdstuk reeds opgemerkt dat het
veiligheidsbeginsel soms tegengestelde richtingen in zich verenigt. Het is dan ook niet
zinvol om een bepaalde uitleg van het veiligheidsbeginsel te monopoliseren. Ook heb
ik aangegeven dat uit de waardering van de verkeersvoorschriften de waardering van
het achterliggende beginsel blijkt en vice versa. In het vervolg van dit hoofdstuk heb
ik gepoogd accenten aan te brengen waaruit de richting blijkt waarin ik het veiligheids-

213 A.A. Soeteman, Hercules aan het werk. Over de rol van rechtsbeginselen in het recht, AA 1991, p.
754.
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beginsel heb gepositiveerd. Anders gezegd, door aan de hand van een aantal rechtsza-
ken aan te geven welk aansprakelijkheidsbereik mij voor ogen staat, hoop ik de
werking van het veiligheidsbeginsel te hebben ingeperkt dan weI genormeerd. Deze
inperking en normering lijkt mij een eerste vereiste, teneinde de positionering van een
beginsel niet te laten afsterven in vrijblijvendheid. Dit brengt mij tot de vraag in welke
zin deze afbakening zich onderscheidt van de stellingname van andere auteurs.

Ais voorbeeld wijs ik op Vellinga die met betrekking tot het arrest "Onverlichte
brommer" opmerkt: "Tenslotte dient het veiligheidsbeginsel als basis voor de aan de
bestuurder te stellen eisen. Met behulp van dit beginsel kunnen normen vastgesteld
worden voor situaties die niet of onvolledig in de verkeerswetgeving geregeld
zijn".214 Ik leg de accenten anders. Het komt mij in de eerste plaats voor dat een
verkeersovertreding en de reactie daarop niet in het RVV kan zijn geregeld. De
regelgeving is altijd ideaal-typisch van aard. De afwijking daarvan is de overtreding.
De situatie uit het arrest "Onverlichte brommer" kan en hoeft dus niet op het regelni-
veau (te) worden aangetroffen.

Het meest wezenlijke verschil tussen beide standpunten is de vraag of de voorhan-
den zijnde indicaties op grond waarvan men het rijgedrag dient bij te stell en afdoende
zijn. In paragraaf22 is aangegeven dat de delictsomschrijvingen in het RVV kunnen
worden getypeerd als een gebod tot handelen, tenzij het achterliggende rechtsbelang
noopt tot afwijking daarvan. In het vervolg van dit hoofdstuk is betoogd dat voor het
laatste geval evenwel duidelijke indicaties aanwezig moeten zijn (algemene ervarings-
regels volstaan niet). Er is in mijn optiek wel sprake van een wisselwerking tussen
veiligheidsbeginsel en veiligheidsregels, maar deze is vrij statisch van aard. De
regelnaleving vereist een voortdurende inspanning van de verkeersdeelnemers. Daarbo-
yen eisen dat hij voortdurend alert is om al in een (te) vroeg stadium - zonder heldere
indicaties voor de te verwachten regelafwijkingen van andere verkeersdeelnemers -
het rijgedrag bij te stellen, kan wat betreft de praktische uitwerking weI plausibel
lijken, maar is in de literatuur dogmatisch niet onderbouwd en in mijn optiek niet
aanvaardbaar. Dit - wellicht legistisch klinkende - pleidooi voor een sterkere binding
aan de wet heeft als consequentie dat moet worden aanvaard dat niet ieder gedrag door
het strafrecht kan worden bestreken en dat moet worden uitgeweken naar het civiele
recht. Het antwoord op de eerder geformuleerde vraag moet dan ook zijn: het beginsel
als zodanig is niet veranderd; daarentegen is in de rechtsvinding en de literatuur in
een aantal opzichten de normatieve kracht van de regelgeving gedevalueerd. Mij staat
een herwaardering voor ogen die leidt tot een versterkt vertrouwen op de wettelijke
regel. Aan deze positiebepaling kleven nog andere kenmerken die in het vijfde
hoofdstuk aan bod komen.

In dit betoog kon tens lotte geen specifieke vertrouwensregel worden getraceerd, zoals
Colijn en anderen dat weI hebben geprobeerd. Daarentegen is gepoogd het vertrou-

214 W.H. Vellinga, Gevaar en schuld op de weg, Alphen aan den Rijn 1979, p. 111-112.
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wensbegrip af te bakenen waarmee werd beoogd meer inzicht te scheppen in de
verhouding tussen regel en afwijking. Gezien het feit dat een vertrouwensregel gestalte
moet krijgen in de feitelijke verhoudingen van het wegverkeer is het ook niet
verwonderIijk dat het hier geen duideIijke, heldere regel betreft zoals dat weI het geval
is met de veiligheidsregels uit het RVV.

Dit hoofdstuk is afgesloten met de plaats van de vertrouwensregel binnen de
strafuitsluitingsgronden. Bepleit is dat een beroep op een vertrouwensregel moet
worden opgevat als een beroep op een (on)geschreven rechtvaardigingsgrond. De
rechter zal in dat gevaI in de concrete casus de vertrouwensregel moeten construeren,
die voor een belangrijk dee I is afgesteld op genoemde beginselen en de geschetste
verhouding daartussen.

In dit hoofdstuk is uitvoerig ingegaan op de verhouding tussen de beginselen die het
stelsel van gedragsregels regeren. Een aantal uitkomsten van dit betoog is van belang
voor het volgende hoofdstuk. In de eerste plaats is betoogd dat beginselen dienen te
worden gepositiveerd in regels. In de tweede plaats is aan het veiligheidsbeginsel en
de daaruit voortvloeiende regels in het RVV een overheersende positie in het verkeers-
recht toegedicht. In de derde plaats is zichtbaar gemaakt dat, teneinde het verkeer
optimaal, veilig te doen verlopen, de regels zo goed mogelijk op elkaar moeten zijn
afgesteld (vertrouwensbeginsel). Waar het gaat om de feitelijke verkeersafwikkeling
is in de vierde plaats een vergaand vertrouwen op (het stelsel van) regels gerechtvaar-
digd teneinde onzekerheid en (gevaarzettende) besluiteloosheid te voorkomen. In het
hectische verkeer is met name de overdracht vereist van op de verkeerssituatie
toegesneden adequate informatie. Deze informatie wordt in eerste aanleg aan de
verkeersregels ontleend. Aan de indicaties om eventueel van de primaire informatie
af te wijken is ruime aandacht besteed.

Voor de overgang naar het volgende hoofdstuk is relevant dat uit de positionering
van beginselen blijkt dat een wettelijk stelsel is vereist dat precieze informatie over
de meest veilige verkeersafwikkeling verschaft. Het is dan ook van groot belang dat
in dit veiligheidsssysteem de verhouding wordt beoordeeld tussen de als grondnorm
aangemerkte aIgemene gevaarsbepaling van de WVW en de preciezere voorschriften
in het RVV. Dit is nodig omdat binnen de huidige rechtsorde op de gedragingen in
het wegverkeer verschillendetypen strafbepalingen van toepassingzijn en er veelvuldig
is gedebatteerd over de vraag welk type nu voorrang heeft. Waar hierboven naar een
even wicht tussen beginsel en regel is gezocht moet in het nu volgende hoofdstuk ten
principale worden beoordeeld of en hoe een evenwicht binnen het wettelijk stelsel
van gedragsregels mogelijk is tussen de bedoelde grondnorm van art. 25 WVW en
de regels in het RVV. Een laatste verbinding tussen beide hoofdstukken is dat in het
onderhavige hoofdstuk hoofdzakelijk de (wettelijke) informatieoverdracht die in het
verkeer nodig is centraal stond. In het vierde hoofdstuk komt dit aspect terug in de
vraag via welk type regels deze informatie het beste kan worden overgedragen en wat
dat oordeel inhoudt voor de verhouding tussen de van toepassing zijnde strafbepa-
lingen.
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De samenloop tussen de algemene gevaarsbe-
paling van de WVW en de bepalingen nit bet
RVV

42 Inleiding

De wetgever heeft in de samenloopbepalingen uitsluitsel willen geven over wat er dient
te geschieden wanneer een feit onder meer dan een delictsomschrijving valt (art. 55
Sri), dan wei wanneer er een pluraliteit van strafbare feiten aanwezig is (art. 56 en
57 Sr). De samenloopbepalingen beogen destrafoplegging te begrenzen. De onbeperkte
cumulatie van de verschillende straffen is niet het uitgangspunt geweest. In de
Memorie van Toelichting op de onderhavige bepalingen werd opgemerkt dat de zuivere -
cumulatie tot te grote hardheid zou leiden.' Volgens de wetgever was een stelsel van
gematigde cumulatie meer op zijn plaats. Het tweede lid van art. 55 Sr vormt in zekere
zin een uitzondering op dit uitgangspunt. Deze bepaling heeft namelijk niets met de
matiging van de strafoplegging van doen, maar gaat over de vraag welke strafbepaling
van toepassing is bij het verrichten van een materiele gedraging, en dus primair een
kwalificatievraagstuk. 3

Het samenloopleerstuk is volgens Leijten een van de zeven kleine verschrikkingen
van het strafrecht en volgens Taveme het zwarte schaap van de strafrechtsdogmatiek."
Een belangrijke verklaring hiervoor is dat in het verleden en ook nog thans geen
overeenstemming bestond over de verhouding tussen de feitelijke gebeurtenissen en

Art. 55, lid I, Sr:
Valt een feit in meer dan een strafbepaling, dan wordt slechts een van die bepalingen toegepast, bij
verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld.
Art. 55, lid 2, Sr:
Indien voor een feit dat in een algemene strafbepaling valt een bijzondere strafbepaling bestaat, komt
deze aileen in aanmerking.

2 H.1. Smidt, Geschiedenisvan het WetboekvanStrafrecht,tweede druk, Haarlem 1891, deel I, p. 481-
482. In de Memorie van Toelichting wordt bovendien gewezen op de toename in zwaarte naarmate
de straf langer duurt of hoger wordt.

3 NoyonJLangemeijerlRemmelink, Het Wetboek van Strafrecht, aantekening II en 12 op art. 55 Sr.
4 J.C.M. Leijten, Van de zeven kleine verschrikkingen van het strafrecht, NJB 1978, p. 968-970; B.

Taverne, Eendaadsche samenloop. Een keerpunt in dejurisprudentie van den Hoogen Raad, NJB 1932,
p. 129.
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de in de wet strafbaar gestelde ' feiten' .5 Het is niet verbazingwekkend dat het hier
een belangrijk leerstuk betreft. Voor deze bespreking is het probleem gelegen in het
gegeven dat een gedraging in het verkeer zowel kan vallen onder de reikwijdte van
de bepalingen van het RVV 1990 als onder de algemene gevaarsbepaling uit de
Wegenverkeerswet (art. 25), met dien verstande dat op overtreding van de laatste
bepaling de zwaarste straf is gesteld.

43 Concursus idealis (art. 55, lid 1, Sr)

Volgens de wetgever betrof het hier een eenvoudige vorm van samenloop," Het is
waarschijnlijk de bedoeling geweest om onder 'feit' de materiele gebeurtenis te ver-
staan. Hierdoor was men lange tijd de opvatting toegedaan dat het plegen van een
'feit' dat in meer delictsomschrijvingen strafbaar was gesteld, bij de strafoplegging
slechts een bepaling diende te worden toegepast. De rechtvaardiging was dat de
gedraging moest worden opgevat als een licbamelijke spierbeweging. Het in meerdere
strafbare feiten uiteenrafelen van de aldus opgevatte gedraging zou strijd opleveren
met het ne bis in idem-beginsel. Vergelijk de Memorie van Toelichting waar wordt
opgemerkt: "Niemand kan voor betzelfde feit meer dan eens gestraft worden. Alzoo,
valt een feit in meer dan eene strafbepaling, dan wordt slechts eene dier bepalingen,
bij verschil de zwaarste toegepast".' Hieruit mag worden afgeleid dat art. 55 Sr nauw
samenhangt met art. 68 Sr.8 Gelijk gezegd, volgens de wetgever lag de zaak eenvou-
dig wanneer het een feit betrof. Minister Modderman: "concursus idealis, ideeele
zamenloop, schijnt een zeer geleerde term; inderdaad is het begrip, gelijk alles wat
belangrijk is, zeer eenvoudig. Ideeele zamenloop is dan aanwezig wanneer door een
en hetzelfde feit, hetzij verschillende strafbepalingen der strafwet worden overtreden,
hetzij meermalen dezelfde strafbepaling; een feit, meer misdrijven. Of, in anderen
vorm, ideeele zamenloop is dan aanwezig wanneer men met het ligchamelijk oog eene
eenheid ziet en met bet oog des geestes eene pluraliteit. Bijv. eene vrouw wordt in
bet openbaar verkracbt. Dan heeft men vooreerst outrage public aux moeurs en ten
tweede verkrachting. Welke van beide strafbepalingen past men dan toe? Natuurlijk

5 Dit probleem is van aile tijden. Zie over de geschiedenis van dit leerstuk, A.M.B. Hanlo, Over
zamenZoopvan misdrijven, diss., Amsterdam 1867; D. Hazewinkel-Suringa, Behoeft de regeling van
den samenloop, bezien in het licht van de huidige reehtspraak van den Hoogen Raad wijziging,
preadvies NN 1941, Zwolle 1941, p.73-136, m.n. p. 73-93; H.1.A. Nolte, Het strafreeht in de
aftonderlijke wetten, diss., UtrechtINijmegen 1949, p. 249-261; ].M. van Bemmelen, Samenloop en
de regel ne bis in idem, TvS 1965, p. 217.

6 H.J. Smidt, Gesehiedenis van het Wetboek van Strafrecht, tweede druk, Haarlem 1891, deel I, p. 64
en 478; NoyoniLangemeijerlRemmelink, Wetboek van Strafreeht, aant. 4 bij art. 55 Sr.

7 H,J. Smidt, Gesehiedenis van het Wetboekvan Strafreeht, tweede druk, Haarlem 1891, deel I, p. 478.
8 Vgl. eveneens W.F.C. van Hattum, Hand- en leerboek van het Nederlandse strafreeht, deel I,

Ambem/'s-Gravenhage, 1953, p. 531.
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het zwaarste artikel, want indien men het ligtste toepaste, dan zou het begaan van dit
laatste misdrijf eene verzachtende omstandigheid worden voor het andere"."

Het is niet verwonderlijk dat de dogmatiek en de rechtspraak op deze uitleg
voortbouwden door de lichamelijke - materiele - gedraging als onderscheid tussen
eendaadse en meerdaadse samenloop te nemen. Zo werd het fietsen zonder bel en
zonder dat het verplicht voorgeschreven belastingplaatje was aangebracht, aangemerkt
als een feit, waarvoor de verdachte niet meer dan een maal mocht worden vervolgd."
Een ander voorbeeld betrofhet rijden in kennelijke staat van dronkenschap (art. 426
Sr), terwijl aan de bestuurder de rijbevoegdheid was ontzegd. De Hoge Raad oordeelde
dat het gebeuren hier een feit opleverde in de zin van art. 55 Sr, waarvoor geen tweede
vervolging mogelijk was. I I

In processueel opzicht had bovenstaande opvatting evenwel soms tot gevolg dat
de rechter Diet meer aan de beoordeling van een zwaardermisdrijftoekwam, aangezien
er reeds vervolgd en veroordeeld was terzake van een overtreding."

Een en ander leverde onbevredigende uitkomsten Op.13Door een lichamelijke
gedraging kunnen namelijk verschillende rechtsbelangen worden geschonden. Het
hierboven weergegeven feitsbegrip werd te eng bevonden. Op het sociaal-economisch
terrein is het bijvoorbeeld duidelijk aantoonbaar dat men meer en meer ging handel en
via machines en organisaties waardoor de actieradius van de handeling werd vergroot.
Bovendien is al eerder aangegeven dat het aantal wetten enorm toenam, zodat de
mogelijkheid om binnen de reikwijdte van een wet te geraken fors werd vergroot."

9 H.J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboekvan Strafrecht, tweede druk, Haarlem 1891, deel I, p. 478-
479. Dit citaat verheldert eveneens de woordkeus "eendaadse samenloop": samenloop van strafbepalin-
gen bij een daad. Overigens merkt J. ter Heide in zijn proefschrift op dat het feitsbegrip moet worden
bezien vanuit het wettelijk oogpunt, waarbij hij, om in de terminologie van Modderman te blijven,
constateert dat daarvoor heel wat meer ogen nodig zijn dan het Iichamelijk oog en het oog des geestes
(Vrifhetd. Over de zin van straf, Den Haag 1965, p. 127).

10 HR 15 oktober 1917, NJ 1917, p. 1092. De verdachte werd eerst voor het ene delict en daama voor
het andere vervolgd.

II HR. II april 1927, NJ 1927, p. 585.
12 Zie hieromtrent D.H. de Jong, De macht van de telastelegging, diss., Arnhem 1981, p. 4-5. Zie

eveneens G.E. Langemeijer, Behoeft de huidige regeling van den samenloop, bezien in het licht van
de huidige rechtspraak van den Hoogen Raad wijziging, preadvies NN 1941, Zwolle 1941, p. 1-8.

13 G.E. Langemeijer noemt in zijn preadvies Hof Amhem I oktober 1931, NJ 1932, p. 908 als voorbeeld
van een arrest dat de heersende opvatting van eendaadse samenloop onder haar ongewenste gevolgen
leek te willen verpletteren (p. 9). De verdachte had zich schuldig gemaakt aan het vervoer van runderen
van de ene gemeente naar de andere, hetgeen in de Veewet was strafbaar gesteld. Op de brug die de
grens tussen beide gemeenten vormde, wenste hij niet voor twee politieambtenaren te stop pen. De
kantonrechter veroordeelde hem inzake de veewetovertreding. In hoger beroep werd deze veroordeling
bevestigd en werd tevens een veroordeling uitgesproken inzake poging tot doodslag of zware
mishandeling en het niet voldoen aan een ambtelijk bevel. Het hof overwoog echter dat alle feiten
waren geschied door dezelfde materiele gedraging, te weten het rijden over de brug en dat dus over
dit feit reeds was beslist door de kantonrechter.

14 Aldus J. Remmelink, Samenloop en art. 68 Sr, VR 1974, p. 28. Vergelijk over de uitbreiding van
de reikwijdte van het handelingsbegrip eveneens MJ.HJ. de Vries-Leernans, Enkele aspecten van
daderschap, in: Strafrecht in balans (Geurts-bundel), Arnhem 1983, p. 318.
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Door deze ontwikkeling werd de handeling steeds meer "vergeestelijkt" opgevat, met
als gevolg dat de fysieke grondslag van de gedraging als verouderd van de hand werd
gewezen." Het feit diende te worden bezien vanuit de werking van de strafwet. Deze
ontkoppeling kreeg gestalte in het bekend geworden Oude Kijk in 't Jatstraat arrest."
In dit arrest nam de Hoge Raad twee feiten aan in een zaak waar de verdachte een
auto had bestuurd onder invloed van alcohol en tevens zonder licht reed. De rechtbank
had eendaadse samenloop aangenomen. De Hoge Raad casseerde ambtshalve en kwam
tot meerdaadse samenloop. De Hoge Raad brak met de leer van het materiele feit op
grond van een zeven punten tellende redenering: "dat deze feiten geheel los van
elkander kunnen worden gedacht en elk feit op zichzelf een zelfstandige overtreding
van verschillend karakter oplevert, zoodat, al kunnen zij zich, gedurende een zeker
tijdsverloop, zeer gemakkelijk ten aanzien van eenzelfden dader gelijktijdig voordoen,
die gelijktijdigbeid niet iets wezenlijks is, het eene feit als 't ware in het andere opgaat
en het eene feit dan ook niet kan worden beschouwd als een omstandigheid, waaronder
het andere feit zich voordoet; dat bij een dergelijk complex van feiten het ook zeer
goed mogelijk is, dat op een bepaald oogenblik het eerste feit, onafhankelijk van het
tweede en op een ander oogenblik het tweede feit onafhankelijk van het eerste wordt
geconstateerd; dat uit dit alles voortvloeit, dat zicb hier niet voordoet het geval
voorzien bij art. 55 Sr, doch hier plaats heeft gebad samenloop van twee overtredingen
als bij art. 62 Sr is geregeld".

De verschillende ratio achter de overtreden bepalingen is dus bepalend voor het
aannemen van meerdaadse samenloop. Van de eenheid van de materiele gedraging
wordt afstand genomen, indien door de normovertreding verschillende rechtsbelangen
worden geschaad. Deze nieuwe benadering is door Roling de aspectenleer genoemd, 17

die tot op heden opgeld doet."
Het lijkt erop dat het lichamelijke feit is geabsorbeerd door het strafbare feit, wat

betekent dat voor eendaadse samenloop niet veel bestaansrecht meer resteert." Een
belangrij k rest ant is echter gelegen in het verkeersrecht. Dat rechtvaardigt deze bespre-
king.

Sinds het genoemde Oude Kijk in 't Jat straat-arrest zijn de wetenschappelijke
gemoederen niet bedaard. Men is blijven zoeken naar een nadere definiering van het
feitsbegrip. Dit is begrijpelijk vanuit de gedachte dat de leer van het materiele feit
als onbevredigend werd ervaren, maar niettemin helderheid verschafte. De aspectenleer
doet dat niet. Bovendien waren somrnigen van mening dat de Hoge Raad te ver was
doorgeschoten in haar poging afstand te nemen van de leer van het rnateriele feit. Van
Hattum merkte op dat doordat van eenzelfde feitelijk gebeuren allerlei strafrechtelijk

15 Zie voor de achtergronden ook A.A. Franken, Voeging ad informandum in strafzaken, diss., Arnhem
1993, p. 2-4.

16 HR 15 februari 1932, NJ 1932, p. 289 m.nt. Taveme.
17 B.V.A. Roling, annotatie onder HR 29 juni 1950, NJ 1950,614.
18 Zie HR 22 september 1987, NJ 1988,379.
19 In deze zin reeds 1.M. van Bemmelen, Het begrip "feit" in het strafrecht, NJB 1937, p. 293 en 317;

G.E. Langemeijer, preadvies NJV 1941, p. 20, p. 25-26; W.F.C. van Hattum, Hand- en leerboekvan
het Nederlandse strafrecht, deel 1, AmhemJ's-Gravenhage 1953, p. 537.
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relevante facetten worden afgezonderd, het beginsel van art. 68 Sr ernstig wordt onder-
mijnd. Bovendien achtte hij het niet juist dat het strafrechtelijke gedrag van eenzelfde
persoon in zoveel mogelijk stukjes wordt geknipt." Pompe trachtte de ingezette lijn
van de Hoge Raad te nuanceren door een formule te ontwerpen die later wei de doel-
of strekkingsformule is genoemd. Naar zijn mening is het terecht dat bij de sarnenloop
het kerunerk van de licharnelijke handeling is verworpen. In plaats daarvan zou de
gedraging die op een doel is gericht en als voorwerp van de norm geldt, meer bepalend
moeten zijn. In zijn opvatting wordt de gedraging dus gespecificeerd door het doeJ.
Het doe I is de strekking die eigen is aan de gedraging. Het feit in art. 55 Sr betekent
feit zoals dat wordt bezien vanuit de strafrechtelijke optiek." Maar of het nu de
opvatting van Pompe," Van Bemmelen," of Taverne" betreft, aile behelzen zij
een minder frequente toepassing van art. 55 Sr.

In dit hoofdstuk kan niet worden voorbijgegaan aan het ne bis in idem-beginsel zoals
neergelegd in art. 68 Sr. De reden hiervoor is dat in de volgende paragrafen wordt
gepleit voor het in voorkomende gevallen niet te laste leggen van een feitencomplex
dat wordt gegoten in de termen van art. 25 WVW, maar voor het te laste leggen van
meerdere afzonderlijke overtredingen. Indien in een dergeJijk vervolgingstraject een
vervolging misloopt is het relevant te weten of art. 68 Sr in de weg staat aan vervol-
ging van de overige overtredingen.

De hierboven benoemde aspectenleer bood niet in alle gevallen afdoende uitsluitsel.
Van Bemmelen traceerde in 1965 verschillende uitspraken waarin de Hoge Raad leek
afte wijken van het Oude Kijk in het Jatstraat-arrest. Zo noemde hij HR 21 november
1961, NJ 1962, 89 (Emmense bromfiets-arrest) en HR 5 februari 1963, NJ 1963, 320
(Van der Does de Willeboissingel-arrest) als voorbeelden waarin de Hoge Raad de
rechtsbelangenoverweging nuanceerde." In het eerste geval was er sprake van een
bromfietser die werd vervolgd en veroordeeld terzake van art. 26 WVWen vervolgens
werd vervolgd en veroordeeld voor overtreding van art. 453 Sr. De verdachte ging
in beroep tegen beide veroordelingen, waarna het hof de officier van justitie niet
ontvankelijk verklaarde in de tweede vervolging. De Hoge Raad was van oordeel dat,
gelet op de verwantschap in de gedragingen, beide feiten kunnen worden begaan onder

20 W.F.C. van Hattum, Hand- en leerboekvan het Nederlandse strafrecht, deel I,Arnheml's-Gravenhage
1953, p. 542.

21 W.P.J. Pompe, Handboek van het Nederlandse straJrecht, Zwolle 1959, p. 274-300, m.n. p. 283-284.
22 Zie HR 24 oktober 1932, NJ 1933, p. 16: het gaat om een of meer strafrechtelijke betekenissen van

een een geheel vormend historische gebeurtenis. Pompe achtte dit standpunt te vergaand, aangezien
hij van mening was dat het moet gaan om de strafrechtelijk relevante betekenissen.

23 Meerdaadse samenloop wanneer door hetzelfde historische gebeuren meerdere rechtsbelangen worden
aangetast of doordat een rechtsbelang op meer feiten wijst (J.M. van Bemmelen, NID 1937, p. 296).

24 B. Taveme, Eendaadsche samenloop. Een keerpunt in de jurisprudentie van den Hoogen Raad, NID
1932, p. 133.

25 I.M. van Bemmelen, Samenloop en de regel ne bis in idem, TvS 1965, p. 185-188. Zie over deze
arresten eveneens de oratie van J. Remmel ink, Samenloop in nieuwe banen, Deventer/Antwerpen 1964,
p.12.
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omstandigheden, waaruit blijkt dat er - onder meer gelet op de gelijktijdigheid - sprake
is van een dusdanige samenhang in de gedraging, dat art. 68 Sr meebrengt dat niet
andermaal mag worden vervolgd voor overtreding van art. 453 Sr. Inhet tweede geval
werd een verdachte vervolgd voor rijden onder invloed van alcohol en vervolgens voor
art. 25 WVW. Ook hier was de Hoge Raad van mening dat beide feiten kunnen
worden begaan onder omstandigheden, waaruit blijkt van een zodanig verb and met
betrekking tot de gelijktijdigheid van de gedragingen en de wezenlijke samenhang
in het handelen en de schuld, dat de strekking van art. 68 Sr meebrengt dat niet voor
de tweede maal mag worden vervolgd terzake van art. 25 WVW.26

Een verklaring voor deze uitleg ligt in het onderscheid tussen het feitsbegrip uit
art. 55 en art. 68 Sr: het 'feit' is in beide bepalingen niet langer identiek. Onder meer
naar aanleiding van beide hier genoemde uitspraken betoogde Remmelink in het reeds
eerder genoemde artikel dat het niet onwaarschijnlijk is dat de Hoge Raad het "non
bis in idem" heeft willen overbrengen van het materiele strafrecht naar de processuele
sfeer, om op deze wijze aan de rechter een grotere vrijheid te verlenen in de beoorde-
Lingvan de vraag of een tweede vervoIging al dan niet billijk is. In die opvatting heeft
de Hoge Raad niet willen sleutelen aan het feitsbegrip uit art. 55 Sr?7

De conc\usie moet zijn dat van hetzelfde feit inzake art. 68 Sr sprake is indien
met betrekking tot de gedragingen van een zekere gelijktijdigheid sprake is en er een
wezenlijke samenhang in het handelen en de schuld valt aan te geven. De schending
van verschillende rechtsbelangen - bijvoorbeeld de verkeersveiligheid en de open bare
orde - is voor het verbod van dubbele vervolging niet per defmitie aanleiding om
twee strafbare feiten aan te nemen.

44 Lex specialis derogat legi generali (art. 55, lid 2, Sr)"

Van art. 55, lid 1, Sr is in art. 55, lid 2, Sr duidelijk de situatie onderscheiden dat
het ene strafbare feit een bijzonder genoemde soort van het andere feit is en dus uit
zijn aard daaronder reeds is begrepen. Dan geldt de regel lex special is derogat legi
generali, onverschillig of de species zwaarder of lichter wordt bestraft dan het genus

26 Een ander, meer bekend, geval betrof het eerste Joyriding-arrest HR 17 december 1963, NJ 1964,
385, waarin de Hoge Raad tot gelijke overwegingen komt a1s in de hierboven genoemde twee arresten.

27 Wat betreft dit onderzoek is het aardig te wijzen op een door de Hoge Raad gehanteerde onderschei-
ding. In HR 23 oktober 1962, VR 1963, 12 worden twee feiten aangenomen, aangezien weliswaar
art. 30 WVW en art. 25 WVW hierin overeenstemmen dat zij betrekking hebben op gedragsregels
welke degenen die aan het verkeer deelnemen in acht hebben te nemen, doch dit niet wegneemt, dat
hun strekking een verschillende is, en met name niet kan worden gezegd dat art. 30 WVW strekt tot
bevordering van de verkeersveiligheid in dezelfde rechtstreekse zin als dit ten aanzien van art. 25
WVW het geval is. Een identieke overweging is te vinden in het tweede Joyriding-arrest HR 18januari
1972, NJ 1972, 378. In deze zin reeds W.J.M. Weers rna en N.J. Polak, De wegenverkeerswet,
Groningen/Djakarta 1950, p. 118-119, waar zij wijzen op de strafrechtelijke betekenis in ruimere en
engere zin.

28 Zie voor de strafvorderlijke aspecten ter terechtzitting A.A. Franken, 'Hetzelfde feit '. Over samenloop
van strajbare feiten en het non bis in idem-beginsel, Nijmegen 1992, p. 21-22.
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en onverschillig of zij al dan niet een eigen naam heeft." Op dit uitgangspunt maakt
het opportuniteitsbeginsel een belangrijke uitzondering. Sinds lange tijd is men
algemeen van mening dat het OM niet aileen kan beslissen over wei ofniet vervolgen,
maar eveneens over de omvang en aard van de vervolging. Dit betekent dat een
gebeuren, dat kan worden gerubriceerd onder een speciale stratbepaling, die echter
een lichtere strafbedreiging kent dan de algemene strafbepaling, kan worden vervolgd
op basis van de zwaardere algemene delictsomschrijving." Het is de vraag of deze
grotere vrijheid nu ook voor het OM betekent dat deze het toepassen van de bepalingen
uit het RVV zou kunnen beletten door aan de telastelegging toe te voegen dat de
veiligheid van het verkeer in gevaar is gebracht. Op deze wijze kunnen de bijzondere
bepalingen buiten spel worden gezet, wat mogelijk in strijd is met het legaliteitsbegin-
sel."

Art. 55, lid 2, Sr onderscheidt zich duidelijk van de overige samenloopbepalingen.
In de in leiding is reeds opgemerkt dat deze bepaling niet strekt tot matiging van de
straf. Het gaat daarentegen om de vraag welke delictsomschrijving van toepassing is
wanneer een gedraging wordt verricht. De wetgever heeft bewust deze bepaling in
art. 55 Sr opgenomen om ondubbelzinnig tot uitdrukking te brengen dat het eerste
lid aileen een regeling geeft voor de eigenlijke concursus idealis, waarvan de toepasse-
lijkheid wordt uitgesloten bij een specialis-generalis verhouding. Bijkomend voordeel
betrof de plaats in het algemeen dee Ivan het wetboek, zodat in andere delen van het
wetboek herhaling kon worden voorkomen."

In de jurisprudentie zijn twee vormen omtrent specialiteit te bespeuren die van
grote betekenis zijn voor dit onderzoek. Het gaat in de eerste plaats om de logische
specialiteit: de speciale stratbepaling behelst alle delictsbestanddelen van de algemene
bepaling, met daarnaast nog een of meer extra bestanddelen. Daarnaast wordt ook
gesproken van een systematische of juridische specialiteit. Aanknopingspunten voor
de vraag omtrent de verhouding tussen de diverse delictsomschrijvingen vormen dan
niet de in die delictsomschrijvingen opgenomen bestanddelen, maar meer de wetsge-
schiedenis, de onderlinge verbanden en benamingen van de delicten."

29 Aldus de MvT, weergegeven in H.1. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, tweede
druk, Haarlem 1891, deell, p. 478.

30 Zie hierover uitgebreider D.H. de long, De macht van de telastelegging, diss., Arnhem 1981, p. 7,
47 en 147.

31 Aldus C. Bronkhorst in zijn annotatie onder HR 12 november 1968, Nl 1970, 59.
32 H.J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, tweede druk, Haarlem 1891, deell, p. 478;

H.J.A. Nolte, Het strafrecht in aftonderlijke wetten, diss., UtrechtINijmegen 1949, p. 250. Ik zal de
plaatsing in art. 55 Sr niet betwisten. Zie voor uitgebreide kritiek NoyonlLangemeijerlRemroelink,
Wetboek van Strafrecht, supp!. 3, aant. 11 en 12 op art. 55 Sr.

33 Zie G.E. Mulder, De toepassing van strajbepalingen, TvS 1969, p. 261. In gelijke zin reeds H.1.A.
Nolte, Het strafrecht in de aftonderlijke wetten, diss., UtrechtINijmegen 1949, p. 262.
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In 1953 werden over deze kwestie twee fundamentele arresten gewezen.34fJ5 Het
betrof HR 9 juni 1953, NJ 1953, 533 en HR 16 juni 1953, VR 1953, 47. In beide
arresten werd uitgemaakt dat de reglementsbepalingen als specialis dienden te worden
aangemerkt ten opzichte van de algemene bepaling. De belangrijkste overweging uit
het eerste arrest luidt: "dat echter de gedragingen, welke bij art. 25 WVW in algemene
bewoordingen zijn verboden, zich in verschillende vormen kunnen voordoen, o.m.
door het niet voldoen aan de gedragsregels voor weggebruikers, welke in het WVR
in het belang van de vrijheid van het verkeer en de veiligheid op de weg voor velerlei
nader omschreven omstandigheden zijn voorgeschreven; dat de requirant door de
bewezenverklaarde gedragingen niet aileen het algemene verbod van art. 25 WVW
heeft overtreden, doch ook niet heeft voldaan aan de verplichting, hem bij art. 27 lid
I WVR36 in het bijzonder opgelegd bij het naderen van een splitsing van wegen,
waartegen straf is bedreigd bij art. 124 van dat Reglement; dat dus krachtens art. 55
tweede lid Sr slechts laatstgenoemde bijzondere strafbepaling in aanmerking komt".
In het tweede arrest viel het bewezenverklaarde zowel onder art. 25 WVW als onder
art. 124 jo. art. 32, lid 1, WVR.37/38De belangrijkste overweging uit dit arrest luidt:
"dat de laatst genoemde bepaling alle bestanddelen van de eerstgenoemde omvat,
immers evenals deze strafbaar stelt een gedraging op een weg, waardoor de veiligheid
op die weg in gevaar wordt gebracht; dat echter de strafbepaling, belichaamd in de
voormelde voorschriften van het Wegenverkeersreglement daarenboven een element
inhoudt, dat niet in die der art. 35 juncto 25 der Wegenverkeerswet wordt aangetrof-
fen, te weten: de omstandigheid dat het gevaar voor de veiligheid op de weg bijzonder-
lijk wordt veroorzaakt door het doen ofhet laten stilstaan van voertuigen". De Hoge
Raad merkte dus evenals in het eerder aangehaalde arrest de reglementsbepalingen
aan als specialis, wat het tweede lid van art. 55 Sr toepasselijk maakte. Deze uitleg
beperkte de toepassing van de algemene gevaarsbepaling, art. 25 WVW, vrijwel ge-
heel. De reglementsvoorschriften waarin sprake was van het veroorzaken van gevaar
dienden vanaf 1953 te worden aangemerkt als logische specialiteiten, aangezien het
extra bestanddeel werd gevormd door de meer preciese beschrijving van het verboden
verkeersgedrag dan in art. 25 WVW het geval was. Ondanks het ontbreken van het
gevaarsbestanddeel werden de overige reglementsbepalingen als speciales aangemerkt,
aangezien naast het keren van abstract gevaar de verkeerssituatie concreter werd
aangeduid dan in de algemene bepaling.

34 De hier bedoelde samenloopvraag is ondervigeur van de Motor- en Rijwielwetgeving in de rechtspraak
wonderlijk genoeg niet aan de orde geweest.

35 Zie voor een uitgebreide beschrijving van deze arresten en de latere ontwikkelingen in de rechtspraak,
W.H. Veiling a, Gevaar en schuld op de weg, Alphen aan den Rijn 1979, p. 78-86.

36 Voorrang veri en en aan het verkeer van rechts.
37 Het verbod voertuigen te doen of te laten stilstaan, zodanig, dat de veiligheid op die weg in gevaar

wordt gebracht.
38 De thans in het RVV opgenomen verkeersregels waren vroeger (voor 1966) opgenomen in het WVR.
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In HR 29 oktober 1963, NJ 1964, 417 - waarbij de verhouding tussen art. 30 lid 1
WVR39 en art. 25 WVW centraal stond - werden de reglementsbepalingen niet langer
als speciales aangemerkt. De verdachte reed vanuit een stilstaande positie weg, waarbij
hij een achteropkomend busje in een gevaarlijke positie had gebracht. De belangrijkste
overweging van de Hoge Raad luidt als voigt: "Dat immers de gedraging omschreven
in art. 30 lid I WVR ook dan strafbaar is gesteld, indien door zodanige gedraging
de veiligheid op den weg niet in gevaar wordt gebracht noch redelijkerwijze is aan
te nemen, dat de veiligheid op den weg in gevaar kan worden gebracht; dat hieraan
niet kan afdoen, dat in vele gevallen de gedraging omschreven in art. 30 lid 1 WVR
zich zal voordoen onder zodanige omstandigheden, dat de veiligheid op den weg in
gevaar wordt gebracht of redelijkerwijze is aan te nemen, dat de veiligheid op den
weg in gevaar kan worden gebracht; dat, indien in zodanig geval de telastelegging
mede de elementen van art. 25 WVW omvat, in geval van bewezenverklaring van
die telastelegging ingevolge art. 55 eerste lid Sr aIleen art. 25 WVW wordt toegepast;
dat overigens de stelling waarop het middel berust te meer onaannemelijk is, omdat
niet is in te zien, waarom de wetgever een gedraging, vallende onder de bepaling van
art. 25 WVW, minder strafwaardig zou hebben geacht in het bijzondere geval, dat
die gedraging tevens zou vallen onder de omschrijving van art. 30 lid I WVR."40

Uit de aangehaalde overweging uit HR 29 oktober 1963, NJ 1964, 417, wordt niet
duidelijk hoe moest worden geoordeeld over de situatie waarin een bepaling uit het
WVR wordt overtreden terwijl in de delictsomschrijving de bestanddelen gevaar en
hinder zijn opgenomen. Daarover werd helderheid verschaft in HR 29 november 1966,
NJ 1967,293. De betrokken verdachte had in een onoverzichtelijke bocht ingehaald,
waarbij hij een tegemoetkomende bestuurder in gevaar bracht. Hem werd overtreding
van art. 25 WVW telastegelegd. Het telastegelegde gedrag was echter ook verboden
in art. 23, aanhef en sub b WVR 41.De rechtbank was van mening dat het hier om
een specialis-bepaling ging en ontsloeg de verdachte van aile rechtsvervolging,
aangezien het bestanddeel dat doelde op het ontstane gevaar voor de aanwezige tegen-
ligger ontbrak. De Hoge Raad liet deze uitspraak in stand.

Uit dit arrest blijkt dat die reglementsbepalingen als specialiteiten werden
aangemerkt waarin de delictsomschrijving gedrag verbood waardoor concreet gevaar
voor het wegverkeer was ontstaan. Indien dat het geval was, moest het tweede lid van
art. 55 Sr toepasselijk worden geacht. Om ontslag van rechtsvervolging te voorkomen

39 Bestuurders van voertuigen mogen slechts op zodanige wijze stoppen en wegrijden, dat het verkeer
niet wordt gehinderd.

40 W.H. Vellinga is van mening dat uit deze rechtspraak blijkt dat de Hoge Raad voor het toepasselijk
achten van art. 25 WVW concreet gevaar noodzakelijk acht (Gevaar en schuld op den weg, Alphen
aan den Rijn 1979, p. 82, noot 166). G.E. Mulder verklaart de omslag daarentegen uit he! feit dat
de Hoge Raad niet langer het abstracte gevaar als bestanddeel van verkeersovertredingen aanmerkt
(De toepassing van strafbepalingen, TvS 1969, p. 263).

41 Art. 23, lid 4, WVR luidt: Het is de in het eerste lid bedoelde inhalende weggebruikers verboden
tijdens het inhalen op he! voor het verkeer uit de tegengestelde richting bestemde gedeelte van een
weg te komen: a. v66r of op een kruising of splitsing van wegen, of b. indien daardoor gevaar of
belemmering ontstaat of kan ontstaan voor tegemoetkomend verkeer.
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dienden aIle bestanddelen van de reglementsbepaling in de telastelegging te zijn
opgenomen.?

Deze lijn is onder het RVV 1966 doorgezet. Tot op heden is deze rechtspraak
ongewijzigd gebleven.

In de literatuur is een aantal opvattingen van belang. De eersten die zich over de
verhouding tussen art. 25 WVW en de concrete gedragsregels expliciet hebben uitge-
laten, zijn Weersma en Polak." Zij keren zich tegen de gedachte dat aIle reglements-
bepalingen als speciales zouden moeten worden aangemerkt. Het overtreden van zo'n
bepaling is stratbaar ook als er geen concreet nadeel voor de verkeersveiligheid is aan
te wijzen. Ook al hebben deze voorschriften de bevordering van de verkeersveiligheid
tot doel, zij leveren vanwege hun abstract karakter geen bijzondere wijze van overtre-
ding van de algemene bepaling Op.44Naar hun mening is het zo dat, wanneer de
bewezen verklaarde handeling zowel de elementen van de delictsomschrijving uit het
verkeersreglement inhoudt als die van de algemene bepaling, uitsluitend de laatste dient
te worden toegepast. De overtreding van de concrete verkeersnorm gaat op in de
delictsomschrijving van de algemene bepaling en leidt tot eendaadse sarnenloop met
toepassing van de zwaarste hoofdstraf. Zij zijn de mening toegedaan dat de meest
eenvoudige oplossing is gelegen in het onderbrengen van de aan de specifieke ver-
keersvoorschriften verbonden sancties bij art. 25 WVW. Bepaald zou moeten worden
dat hij, die handelt in strijd met een van die concrete normen, wordt geacht te hebben
gereden op zodanige wijze, dat de veiligheid op de weg in gevaar wordt gebracht.
De op overtreding van art. 25 WVW gestelde straf zou dan op aIle overtredingen van
voorschriften van de lagere regelingen toepasselijk zijn en de rechter zou de meer of
minder emstige aard van elke overtreding op zich zelf kunnen doen uitkomen in de
door hem opgelegde straf."

Vervolgens heeft Rernmelink zich uitvoerig over deze kwestie uitgelaten. Ook
hij is van oordeel dat de Hoge Raad de genoemde verkeersvoorschriften uit het RVV
ten onrechte als speciales aanrnerkt. Aldus worden ten onrechte de door de formele
wetgever ontworpen bepalingen buiten de deur gehouden. Hij beroept zich hierbij
onder meer op art. 2 WVW dat eist, dat de nader bij AMvB te stell en regelen (de ver-
keersvoorschriften) de voorschriften van de WVW in acht moeten nemen. Op grond
daarvan lijkt het hem onwaarschijnlijk dat deze voorschriften een zo belangrijke
bepaling als art. 25 WVW zouden kunnen "Iiquideren". Rernmelink is voorstander

42 Zie in dezelfde lijn als dit arrest HR 3 mei 1966, NJ 1968, 26.
43 W.J.M. Weersma en N.J. Polak, De wegenverkeerswet, Groningen/Djakarta 1950, p. 108-120.
44 Er zijn verschillende arresten waarin dit standpunt niet lijkt te worden gedee1d. Abstract gevaar was

onder de MRW voldoende om tot bewezenverklaring van de algemene bepaling te komen. Gedacht
kan worden aan de arresten HR I juni 1931, NJ 1932, p. 442; HR 2 januari 1933, NJ 1933, p. 329;
HR 26 juni 1933, NJ 1933, p. 1297. Deze arresten worden nader geduid door W.J.M. Weersma en
N.J. Polak,De wegenverkeerswet, Groningen/Djakarta 1950, p. 120. Het laatstearrestwordtin dezelfde
trant gezien door Remmelink in zijn conclusie bij HR 2 april 1974, NJ 1974,362.

45 W.J.M. Weersma en N.J. Polak, De wegenverkeerswet, Groningen/Djakarta 1950, p. 111.
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van toepassing van het eerste lid van art. 55 Sr in aIle gevaUen waarin van gevaar
sprake is."

Van Bemmelen komt in 1969 tot de conclusie dat de onbevredigende uitkomsten
van de samenloopverhouding worden veroorzaakt door de verschillen in strafmaat.
Hij stelt voor om de maximumstraf die is gesteld op de overtreding van de regle-
mentsbepalingen en de algemene bepaling gelijk te trekken. Art. 25 WVW zou
vervolgens kunnen worden vervangen door een bepaling in het reglement, waarin zou
worden bepaald dat als iemand door andere dan in het reglement verboden gedragingen
het verkeer heeft gehinderd of de veiligheid op de weg in gevaar heeft gebracht, hij
met dezelfde maximumstraf strafbaar is. In deze visie komt de algemene bepaling dus
pas aan de orde indien de specifieke verkeersvoorschriften niet van toepassing zijn."

Van Veen staat weer een andere benadering voor. Hij acht het wenselijk dat de
bijzondere voorschriften uit het RVV worden geredigeerd overeenkomstig art. 16
RVV. Het is zijn bedoeling om deze bepalingen, waarin van gevaar of hinder sprake
is, te herschrijven tot bepalingen die zich richten op situation eel gevaar. In de
algemene bepaIing zou daarentegen het gevaar voortvloeien uit de gedraging zelf. Deze
wijziging zou tot gevolg hebben dat de samenloopproblemen uit de wereld zijn,
aangezien er dan geen speciales-voorschriften meer resteren."

Vellinga tenslotte is van mening dat art. 25 WVW een echte stratbepaling is, en
geen verkeersbepaling zoals die in het RVV zijn opgenomen. De algemene bepaling
schrijft namelijk geen concreet verkeersgedrag voor. De reglementsvoorschriften die
sinds 1966 als speciales worden opgevat voegen evenals art. 25 WVW niets aan het
specifieke verkeersgedrag toe. Vanuit dat oogpunt zouden deze bepalingen in strijd
zijn met het doel dat de RVV-wetgever zich stelde en zouden daarom uit het RVV
moeten worden verwijderd. Deze bepalingen zouden in het reglement zijn terecht
gekomen aangezien de wetgever het stratkarakter van deze bepalingen niet heeft
onderkend. Op deze wijze zouden de samenloopproblemen kunnen worden beein-
digd."

Het moge in ieder geval duidelijk zijn dat geen van deze schrijvers de jurispru-
dentiele stand van zaken, zoals die tussen 1953 en 1963 heeft gegolden, verdedigt.

46 Zie 1. Remmelink, Samen/oop en art. 68 Sr, VR 1974, p. 27; Hoofdwegen door het wegenver-
keersrecht, Zwolle 1992, p. 41-42; NoyonlLangemeijerlRemmelink, Wetboek van Strafrecht, aant.
14 bij art. 55 Sr (suppl. 22).

47 1.M. van Bemmelen, De verhouding van art. 25 W. V.W. tot de bepa/ingen in W. V.R. en R. V.v., NID
1970, p. 517. In Hersenacrobatiek, TvS 1969, p. 195 doet Van Bemmelen het volgende voorstel:
"Onverminderd de gevallen, waarin zulks reeds verboden is krachtens de bij de in art. 2 genoemde
a1gemene maatrege1 van bestuur gestelde nadere regelen nopens het verkeer op de weg en IS het ook
overigens verboden zich op een weg zodanig te gedragen, dat de vrijheid van het verkeer zonder
noodzaak wordt belemmerd of de veiligheid op de weg in gevaar wordt gebracht of redelijkerwijze
is aan te nemen, dat de veiligheid op de weg in gevaar kan worden gebracht."

48 Th. W. van Veen, Het gevaar op de weg, DD 1974, p. 65-67.
49 W.H. Vellinga, Gevaar en schuld op de weg, AJphen aan den Rijn 1979, p. 93-94.
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In de jaren tachtig is een grootscheepse herziening van de gehele verkeerswetgeving
aangevangen. Hiertoe behoorde ook het voomemen het RVV 1966 te vervangen. Dit
heeft in 1990 geresulteerd in een nieuw Reglement verkeersregels en verkeerstekens."

Blijkens eerdere voorontwerpen was het de bedoeling om art. 25 WVW over te
hevelen naar het nieuwe reglement. Het leek uit een oogpunt van toegankelijkheid
van de wetgeving ongewenst dat de algemene bepaling in de ene wettelijke regeling
(de WVW) en de meer concrete bepalingen in de andere (het RVV 1990) zouden zijn
vervat. Volgens de NvT gaat het in art. 25 WVW niet om wezenlijk ander gedrag
dan hetgeen door de concrete bepalingen wordt bestreken, zij het dat voor vervolging
op grond van de algemene bepaling wei het daarin vereiste gevolg - gevaar of hinder -
moet hebben plaatsgevonden. Gezien de samenhang tussen de concrete bepalingen
en de algemene bepaling leek het dan ook de voorkeur te verdi enen laatstgenoemde
bepaling in het RVV op te nemen. Een tweede argument om de algemene bepaling
in het RVV 1990 op te nemen, vloeit voort uit het gegeven dat er naar het oordeel
van de regelgever geen rechtvaardiging zou bestaan voor het onderscheid in strafmaxi-
mum voor overtreding van art. 25 WVW enerzijds en de concrete bepalingen
anderzijds. Door art. 25 WVW in gewijzigde vorm over te brengen naar het reglement
zouden deze verschillen komen te verdwijnen. Deze overwegingen laten dus een geheel
andere visie zien dan in de literatuur naar voren komt.

Bij nader inzien is aan dit voomemen geen uitvoering gegeven. Inmiddels was
het eindrapport van de Commissie Wetgevingsvraagstukken uitgekomen, getiteld "Orde
in Regelgeving"." Daarin werd gepleit voor meer eenheid in de verschillende wetten
en regelingen. Op grond van dit advies is de algemene gevaarsbepaling niet overgehe-
veld naar het reglement maar in de formele wet gehandhaafd. WeI wordt het strafmaxi-
mum in overeenstemming gebracht met de voor de reglementsbepalingen geldende
strafmaxima." Hierboven zijn verschillende malen bepalingen van het RVV 1966
aan de orde gekomen, die als speciales ten opzichte van het algemene art. 25 WVW
moeten worden aangemerkt. Vanuit een oogpunt van systematiek en duidelijkheid zijn
bij gelegenheid van de reglementsberziening dergelijke bepalingen geschrapt. De
(oude) meer concrete gevaar- en hinderbepalingen worden in de optiek van de
regelgever bestreken door art. 25 WVW (art. 5 WVW 1994). Wat de bewijsvoering
betreft, zou deze verhuizing geen verschil maken. Immers, de gevaar- en hinder-
bepalingen in het RVV zijn niet meer dan een vorm van de algemene bepaling
waarvan de onderliggende gedraging reeds gedeeltelijk is ingevuld. Maar ook voor
deze bepalingen moet het gevaarsbestanddeel worden bewezen. In die zin zou bet geen

50 Stb. 1990, no. 459: Besluit van 26 juli 1990, houdende vaststelling van een nieuw Reglement
verkeersregels en verkeertekens (Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

51 Bijl. Hand. TK 1985-1986, no. 19200-JII.
52 Stb. 1990, 459, NvT, p. 68-69. De wetgever heeft zich hierbij in belangrijke mate laten inspireren

door het genoemde rapport Orde in de regelgeving (Bijl. Hand. TK 1986-1987, no. 20038, no. I en
2).
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verschil maken ofhet te keren gedrag moet worden bewezen onder de reikwijdte van
de open normen in het RVV of die van art. 25 WVW.53

Het is duidelijk dat in deze herzieningsoperatie aan verschiIlende voorstellen van een
aantal genoemde auteurs nader gestalte is gegeven. Zo is in de eerdere voorontwerpen
het voorstel van Van Bemmelen te onderkennen waarin deze voorstelt de algemene
bepaling over te brengen naar het reglement. In het uiteindelijke resultaat heeft zijn
tweede voorstel om de straffen gelijk te trekken meer gehoor gevonden. De grote
bezwaren die menigeen koesterde tegen de toenmalige verhouding tussen de formele
en materiele wet lijken te zijn gehonoreerd, aangezien de strafmaxima eveneens zijn
gelijk getrokken. In die zin kan Remmelink tevreden zijn waar het er vanaf heden
op neer lijkt te komen dat het tweede lid van art. 55 Sr niet meer aan bod zal komen.
De wijze waarop dat is gebeurd, lijkt te zijn gemspireerd door Vellinga, waar deze
voorstander was van het schrappen van de open reglementsbepalingen. Al met al lijkt
hiermee een eindpunt te zijn bereikt in een langdurige ontwikkeling.

45-49 Positiebepaling

45 Inleiding

De samenloopverhouding is een belangrijke juridisch-technische vraag naar de
toepassing van de juiste strafbepaling. Deze discussie legt echter tevens belangrijke
gezichtspunten bloot over de onderliggende relatie tussen de verkeersvoorschriften."
Een standpunt over de samenloopverhouding in het verkeersrecht staat of va It met
de visie op de genoemde onderliggende relatie. Zoals bij de bespreking van dit onder-
werp bleek en zal blijken, staan de ontwikkelde standpunten veelallijnrecht tegenover
elkaar. Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat het hier een vrijwel onoplosbaar
probleem betreft. Om de discussie niet te vertroebelen, zal ik de eigen vooronderstel-
lingen zo volledig mogelijk expliciteren.

In dit betoog staat, vanwege de cruciale betekenis voor het te ontwikkelen standpunt,
het eerder geciteerde arrest HR 9 juni 1953, NJ 1953, 533 centraal.

Het gaat in dit arrest om een verdachte die geen voorrang verleent en door de
rechtbank wordt veroordeeld op grond van overtreding van art. 25 WVW. De Hoge
Raad casseert ambtshalve en komt tot de volgende eerder geciteerde overweging: "dat
echter de gedragingen, welke bij art. 25 W.V.W. in algemene bewoordingen zijn

53 Stb. 1990, 459, NvT, p. 71.
54 J.F. Nijboer wijst in zijn algemeenheid op deze verwevenheid van juridische en v66r-juridische

gezichtspunten inSamenloop: in hoeverre creeren de normen de identiteitvan defeiten?, in:De Schets
nader bekeken (Liber amicorum W. Nieboer), Arnhem 1992, p. 97. Nieboer is overigens een auteur
die bij uitstek zijn vooronderstellingen bij dit leerstuk aan de lezer kenbaar maakt (Schets materieel
strafrecht, Arnhem 1991, p. 305-306).
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verboden, zicb in verscbillende vormen kunnen voordoen, o.m. door bet niet voldoen
aan de gedragsregels voor weggebruikers, welke in bet W.V.R. in bet belang van de
vrijbeid van bet verkeer en de veiligbeid op den weg voor velerlei nader omschreven
omstandigheden zijn voorgeschreven; dat de req. door de bewezenverklaarde gedragin-
gen niet aileen bet algemene verbod van art. 25 W.V.W. beeft overtreden, doch ook
niet heeft voldaan aan de verplichting, hem bij art. 27 lid 1 W.V.R. in het bijzonder
opgelegd bij het naderen van een splitsing van wegen, waartegen straf is bedreigd bij
art. 124 van dat Reglement; dat dus krachtens art. 55 tweede lid Sr slechts laatstge-
noemde bijzondere strafbepaling in aanmerking komt en bet vonnis, hetwelk de straf
grondde op art. 25 jo. 35 W.V.W. op dit punt niet in stand kan blijven".

De keus om dit arrest als uitgangspunt te nemen, hangt samen met het feit dat
er sprake was van een formeel omschreven verkeersnorm, wat de tegenstelling tot art.
25 WVW als materieel omschreven delict helderder stipuleert. Om die reden zal het
eerder genoemde arrest HR 16 juni 1953, VR 1953,47, buiten beschouwing blijven,
aangezien het daarin ging om de verbouding tussen een gevaar- of hinder bepaling uit
het reglement en de algemene bepaling.

Naar aanleiding van dit arrest wordt de vraag opgeworpen of de gedragsregels
uit het RVV als bijzondere strafbepalingen moeten worden aangemerkt. Hieronder
zal de opvatting worden verdedigd dat alle reglementsbepalingen moeten worden
opgevat als specialiteiten van de algemene bepaling. In die zin wordt een terugkeer
bepleit naar de opvatting van de Hoge Raad zoals die heeft gegolden tussen 1953 en
1963. Dit pleidooi zal ik voeren aan de hand van de stelling dat het leidende rechtsbe-
lang in het RVV is het voorkomen en tegengaan van ongevallen.

46 Het leidende rechtsbelang in het stelsel van gedragsregels en een legitimatie
voor strafwaardigheid

In deze paragraaf dient enerzijds een centraal rechtsbelang te worden omlijnd en
anderzijds - gelet op de te behandelen vraagstelling - de strafwaardigheid van de door
het RVV bestreken misdragingen te worden besproken. Beide zijn niet hetzelfde maar
zijn naar mijn mening onverbrekelijk met elkaar verbonden. De noodzaak tot deze
gezamenlijke bespreking is gelegen in het gangbare standpunt dat er een groot verschil
is tussen de delictsvormen in het RVV en die van art. 25 WVW: voor de vervulling
van bet eerste type delictsomschrijving zou abstract gevaar volstaan; voor vervulling
van de delictsomschrijving van art. 25 WVW zou concreet gevaar zijn vereist. De
formele delicten in het RVV worden daarom ondergeschikt geacht aan het materiele
delict van de algemene gevaarsbepaling. De overeenkomst tussen beide delictsvormen
is echter dat zowel overtreding van een voorschrift uit het RVV als van de algemene
gevaarsbepaling niet a priori tot een ongevalleidt. Vaak treedt er aileen abstract gevaar
op. Het louter bestempelen van het voorkomen van ongevallen als leidend rechtsbelang
verheldert dus onvoldoende de verhouding tussen het RVV en art. 25 WVW. Wil
daarom een basis worden gelegd voor de beslechting van de centrale rechtsvraag in
dit hoofdstuk dan dient tussen het rechtsbelang en de wijze van strafbaarstelling een
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hechte verankering plaats te vinden. Teneinde in paragraaf 47 te kunnen verdedigen
dat de voorschriften in het RVV specialiteiten zijn van de algemene bepaling, dient
vooraf opheldering te worden geboden over de wijze waarop het rechtsbelang het beste
kan worden behartigd. In de voorliggende paragraaf zal blijken dat de voorschriften
in het RVV niet zozeer 'de mindere' zijn van art. 25 WVW, maar de enige mogelijk-
heid om het rechtsbelang optimaal te behartigen.

Zoals gezegd, het stelsel van gedragsregels in het RVV strekt tot het voorkomen van
ongevallen. Door het naleven van de verkeersvoorschriften wordt deze doelstelling
haalbaar. De bepalingen in het RVV zijn echter zo geformuleerd dat overtreding
daarvan strafbaar is, ook indien het gevreesde gevolg (dood, letsel of schade) is
uitgebleven. Het door het rode licht rijden levert in beginsel strafbaarheid op, ook in
het geval er geen andere verkeersdeelnemers ter plaatse aanwezig zijn. Het is de vraag
of de regelgever niet had kunnen volstaan met het geven van verkeersvoorschriften
waarvan overtreding pas strafbaarheid oplevert indien een van de genoemde gevolgen
is opgetreden. Daardoor zouden een aantal nadelen van het huidige stelsel zijn
vermeden. Ik noem een nadee!.

Het beeld dat het strafrecht een laatste vangnet dient te zijn om laakbare gedragin-
gen tegen te gaan kan door de vele ontwikkelingen binnen de strafwetgeving in deze
eeuw als niet langer accuraat van de hand worden gewezen. Het is echter de vraag
of het wenselijk is bepalingen te ontwerpen waarvan overtreding vaak geen enkel
gevolg in het leven lijkt te roepen. Het is in dit Iicht zinnig om te wijzen op het - in
belang waarschijnlijk zelfs toenemende - fenomeen van de commune gevaarzettingsde-
licten. De overeenkomst bestaat hierin dat niet langer het concrete gevaar centraal
staat. Vanuit de gedachte dat aIleen daadwerkelijke schending van rechtsbelangen de
rechtsorde in gevaar brengt, zijn deze ontwikkelingen niet onproblematisch. Immers,
het gevaar is reeel dat burgers te snel in de fuik van het strafrecht worden gezogen.
Het is derhalve niet verwonderlijk dat de legitimiteit van abstracte gevaarsdelicten
voortdurend onder druk staat. Desondanks is hier sprake van een fundamentele twee-
slachtigheid. Hieronder zal namelijk worden betoogd dat het achterliggende rechtsbe-
lang van de verkeersvoorschriften aileen adequaat kan worden behartigd met behulp
van het vigerende regelbestand.

Een korte inleiding. De overheid is verantwoordelijk voor de wegen die voor het
openbaar verkeer openstaan. Door het meer intensieve weggebruik is de wetgever
genoodzaakt de beschikbare wegruimte nader te verdelen. Deze juridische verdeling
beoogt de verschillende categorieen weggebruikers en de diverse manoeuvres een eigen
plaats in die (ruimtelijke) ordening toe te kennen. Ik wijs op de eerdere bespreking
van het veiligheids- en vrijheidsbegrip in het verkeersrecht. Recapitulerend: de wetge-
ver is op openbare wegen gehouden met behulp van regels de verkeersafwikkeling
te reguleren, aangezien de weggebruiker anders niet te weten kan komen hoe hij de
weg veilig moet gebruiken. Voorts brengt het legaliteitsbeginsel mee dat de voorwaar-
den inzake strafbaarheid zo scherp mogelijk omlijnd dienen te zijn om vervolging te
kunnen ontlopen. Tenslotte blijkt uit de structuur van de delictsomschrijvingen in het
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RVV eveneens dat de beschikbare wegruimte aileen adequaat kan worden verdeeld
met behulp van geboden. Binnen de structuur van deze regels is de weggebruiker vrij
zijn rijgedrag zelf te bepalen. Het betreft hier een verantwoordelijkheidsconcept: de
weggebruiker kan binnen de grenzen van de strafbaarstelling zelfinstaan voor de juiste
afweging in de zich voordoende verkeerssituaties.

Voor een beter begrip is het cruciaal het karakter van de verkeersregels nader te
omlijnen. Ik zal dit toelichten aan de hand van een voorbeeld. Om aan te tonen dat
overtreding van een formeel omschreven delict veelal geen concreet gevolg veroor-
zaakt, wordt vaak verwezen naar het overtreden van art. 64 jo. 68 RVV 1990
(voorheen art. 8 jo. 110 RVV 1966): het gebod om te stoppen voor het rode licht.
De weggebruiker die in het holst van de nacht op een verlaten weg door het rode licht
rijdt, zou geen enkel concreet strafwaardig gevolg in het leven roepen. Dit lijkt
moeilijk voor betwisting vatbaar. Dit voorbeeld nu is bij uitstek geschikt om de legiti-
matie van de strafwaardigheid van deze gedraging te illustreren. Zoals betoogd, om
gevaarsoorzaken zoveel mogelijk weg te nemen, heeft dewetgever een veiligheidsorde-
ning ontworpen die is neergelegd in de opeenvolgende verkeersregelingen. Met de
verkeerslichtenregeling wordt beoogd de gedragingen van kruisend verkeer zodanig
op elkaar afte stemmen dat de kans op aanrijdingen afneemt. Het inbreuk maken op
die regeling behelst dus een schending van de wettelijke veiligheidsordening in
abstracte zin. Maar, zo kan de tegenwerping luiden, hoe zit het dan met deze regel-
overtreding in de situatie dat er geen overig verkeer op de weg aanwezig is?" Een
eerste antwoord is gelegen in de rechtspraak, waarin van oudsher de opvatting wordt
gehuldigd dat dit aan een vervolging en veroordeling niet in de weg hoeft te staan."
Voor de inbreuk op de voomoemde veiligheidsordening doet overig verkeer op zich
minder terzake. Een meer fundamenteel antwoord wordt echter gevormd door het ver-

SS Vgl. HR 22 mei 1984, NJ 1985, 153, waarin een verkeersdeelnemer midden in de nacht door het rode
licht rijdt. Zijn verweer luidt dat hij het een aantasting van zijn zelfrespect vindt om in een situatie
zonder overig verkeer voor het rode licht te moeten wachten. Leijten merkt hierover in zijn conclusie
bij dit arrest op: "Wie heeft niet bedremmeld tot bedonderd, met zich zelf geen raad wetend van
schaamte (het is inderdaad een zaak die met zelfrespect heeft uit te staan) staan wachten voor een
rood licht, zeker wetend dat dit voor niets en onnozel was ....".

S6 Zie a1s eerste voorbeeld HR 13 mei 1907, W 8548: "dat men alzoo bij het vaststellen der bepaling,
wier woorden met de bedoeling in overeenstemming zijn, niet enkel heeft willen strafbaar stellen het
belemmeren of in gevaar brengen van de vrijheid of de veiligheid van verkeer, dat juist ten tijde en
ter plaatse aanwezig is, maarook zodanig rijden, hetwelk a1leomstandigheden in aanmerking genomen,
door de wijze waarop of de snelheid, waarrnede het geschiedt, het verkeer op den weg onvrij of
onveilig maakt, hetgeen ook kan geschieden daar, waar verkeer geregeld plaats heeft, al bevinden zich
precies op het oogenblik, dat, en juist ter plaatse, waar het bedoelde rijden plaats vindt, geen andere
voertuigen of person en." Een identieke uitspraak is vinden in HR 25 november 1907, W 8624. De
meest recente uitspraak is HR 6 november 1990, NJ 1991,25, VR 1991,36: "Mede in aanmerking
genomen .....heeft de rechtbank op grond van de gebezigde bewijsmiddelen niet bewezen kunnen achten
dat door de wijze van rijden van de verdachte de veiligheid op de weg in gevaar werd gebracht nu
die bewijsmiddelen enerzijds niets inhouden over de plaats en aard van de kruisingen en de mate van
overzichtelijkheid daarvan en anderzijds daaruit niet kan worden afgeleid of verkeer ter plaatse
aanwezig was dan weI regelmatig placht (cursivering; M.D.) te zijn".
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trouwensbeginsel. Het komt mij voor dat uit dit beginsel voortvloeit dat verkeersdeel-
nemers op de in de wet vastgelegde interacties moeten kunnen vertrouwen teneinde
het gewenste verkeersgedrag nader te kunnen ontwikkelen. Daarom moet met name
het niet waarneembare verkeer het vertrouwen kunnen koesteren dat overige verkeers-
deelnemers de verkeersregels zullen naleven." Achterafkan natuurlijk worden vastge-
steld dat geen overig verkeer ter plaatse aanwezig was, zodat de overtreding in
concreto geen kwalijke gevolgen heeft gebad. Een bezwaar tegen deze gedacbtengang
is dat de weggebruiker, die voor de keus staat zich al dan niet aan het gebod van bet
rode stoplicht te houden, pas achteraf definitief de wetenschap verkrijgt of er overig
verkeer aanwezig is. De strafwaardigheid van het gedrag dient ecbter beoordeeld te
worden aan de hand van het moment dat hij die zekerheid nog niet bezat. In die zin
constitueert bet vertrouwensbeginsel mede de strafwaardigheid van de in abstracto
verboden gedragingen."

Tegen deze acbtergrond is overtreding van een verkeersvoorschrift, al dan niet
in abstracte zin, een verstoring van bet samenspel dat is vertaald in het wettelijke
regelbestand." Ret volgende citaat van Weersma en Polak geeft dit standpunt treffend

57 Het vertrouwensbeginsel acht ik een scherper omschreven grondslag dan de sinds 1907 gehuldigde
opvatting dat bestuurders rekening hebben te houden met weggebruikers die redelijkerwijs veronder-
steld worden ter plaatse aanwezig te zijn. Vgl. HR 13 mei 1907, W. 1907,8548; HR 6 maart 1990,
NJ 1990,25, VR 1991, 36. Het niet waameembare verkeer omvat immers ook het verkeer dat
redelijkerwijs verondersteld wordt aanwezig te zijn. Was dit niet het geval, dan zou de rechtvaardiging
van het abstracte regelbestand niet opgaan in de situatie van de regelovertreding op een verlaten
landweg (aangenomen dat daar niet veel verkeer voorkomt).

58 Remmelink stelt in zijn oratie dat bandhaving van verkeersregels nut afwerpt voor het aankweken
van goede verkeersgewoonten, ook aI is de verkeersveiligheid er niet bij betrokken (Samenloop in
nieuwe banen, Deventer/Antwerpen 1965, p. 31). Ik zie de verkeersopvoeding echter meer als een
nevenverschijnsel dat, hoe belangrijk ook, losstaat van de in de hoofdtekst aangegeven legitimatie.
Vgl. eveneens Th. W. van Veen,Strafrechten verkeersveiligheid, VR 1974, p. 123, waar deze opmerkt
dat de strafsanctie vooral een functie heeft bij de handhaving van die gedragsregels, waaraan de
verkeersdeelnemer zich moet houden ook al vergt de veiligheid dat in de situatie van het ogenblik
niet uitdrukkelijk. Een belangrijk argumenthiervoor is volgens van Veen gelegen in de berekenbaarheid
van het verkeer: wanneer de verkeersdeelnemer zich aan de regel houdt, ook wanneer hij geen evidente
noodzaak zietzich aan de regels te houden, kunnen andere deelnemers aan het verkeer, die hi} mogelijk
in het geheel niet heeft waargenomen, daarop vertrouwen (cursivering; M.O.).

59 Zie J. ter Heide, Vrijheid. Over de zin van straf, diss., Den Haag 1965, p. 128 e.v. Ter Heide leidt
hier aileen uit af dat dit betekent dat het niet langer gaat om een specifieke aantasting van een
rechtsgoed. Mij dunkt dat het samenspel echter voortvloeit uit het te omschrijven rechtsbelang, het
voorkomen en tegengaan van aaruijdingen. Het vertrouwensbeginsel brengt name1ijk mee dat dit
rechtsbelang is vormgegeven als een samenspel van interacties. Volgens Ter Heide gaat het bijvoor-
beeld in het aanvaringsrecht alJang niet meer om het overtreden van een abstract wettelijk voorschrift,
maar staat goed zeemanschap centraal. De wettelijke regel is in dat opzicht verworden tot een aktiel ijn.
Hij noemt als voorbeeld HR 5 juni 1931, NJ 1932, p. 113. In dit arrest ging het om een aanvaring
tussen een reglementair correct varende sleep boot en een ander schip dat in overtreding was. De
belangrijkste overweging uit dit arrest luidt: "dat tech het feit dat een wettelijk voorschrift zekere
manoeuvre verbiedt, omdat het daarvan in het algemeen gevaar voor aanvaring ducht, niet uitsluit
dat in een concreet geval de omstandigheden zoo kunnen liggen dat, naar ervaringsregelen, redelijker-
wijs mocht worden aangenomen dat die manoeuvre kon worden ondernomen en uitgevoerd zonder
gevaar voor aanvaring, ook aI is een aanvaring toch gevolgd; dat ...wegens het druk verkeer op de
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weer: "Op zich zelf bijv. is het volstrekt niet onveiliger of onvoorzichtiger, om op
de weg en in de bochten links te houden dan rechts, of om een andere weggebruiker
rechts in te halen dan links. Maar opdat veilig verkeer mogelijk zij, dient elke
weggebruiker te weten, aan welke regelen hij zich heeft te houden in zijn betrekkingen
ten opzichte van het overige verkeer. Dikwijls komt het er daarbij niet in de eerste
plaats op aan, hoe de gestelde regelluidt, maar dat er een regel is".60 Met een laatste
citaat kan dit worden onderschreven. A.L. Melai merkt op: "Vele malen schuilt de
waarde ofhet belang van de regeling in het enkel treffen van een regeling als zodanig.
De legitimatie schuilt in dat geval in de vereiste overzichtelijkheid en de daaraan
verbonden berekenbaarheid van het burgerlijk verkeer. Dit inzicht is van belang, omdat
daaruit voortvloeit, dat niet in iedere rechtsregel een geisoleerde - specifieke - waarde
wordt gediend. De betekenis van deze op zichzelf 'waardeloze' regels ligt opgesloten
in die van het stelsel: bijvoorbeeld de verkeerswetgeving - waarvan zij deel uitrna-
ken".61/62

Op grond van bovenstaande overwegingen kan het voorkomen van ongevallen worden
aangemerkt als het leidende rechtsbelang in het verkeersrecht. Deze doeistelling van
de regelgeving kan aIleen worden verwezenlijkt met behulp van een abstract regelbe-
stand dat de verkeersveiligheid in het algemeen beschennt.

rivier oversteken van het vaarwater, ook al worden daardoor andere vaartuigen verplicht om ter
voorkoming van aanvaring van hun koers af te wijken, ter plaatse een normaal verschijnsel is
geworden, wat uit de aard der zaak medebrengt, dat ook de daar varende Rijn gehouden was om met
de mogelijkheid van zoodanig oversteken door andere vaartuigen rekening te houden, en de sleep erop
mocht rekenen dat de Rijn zulks zou doen". Ter Heide leidt hieruit af dat het in het strafrecht de
richting van het ontbreken van wederrechtelijkheid zou uitgaan. Tot op heden hebben de ontwikkelin-
gen hem niet in het gelijk gesteld. Bovendien is het plausibel om op grond van het veiligheidsbeginsel
te betogen dat van een abstract voorschrift moet worden afgeweken ten behoeve van het leidende
rechtsbelang. Oeze afweging kan vervolgens worden beoordeeld binnen de voorhanden zijnde straf-
uitsluitingsgronden. Vgl. over dit arrest eveneens J. Remmelink, "Prinzipienretterei" door het
verkeersrecht, VR 1965, p. 221.

60 W.J.M. Weersma en N.J. Polak, De Wegenverkeerswet, GroningenJDjakarta 1950, p. 109.
61 Het gezag van norm en feit in strafzaken, diss., Arnhem 1968, p. 103.
62 Zie O.J.P.M. Vermunt waar deze in zijn proefschrift betoogt: "En om tech nog even naar de overtre-

dingen terug te keren: steeds waar het gaat om overtredingen die elk op zich behoren tot een geheel
'pakket' van regels op een bepaald terrein zal het moeilijk zijn om anders dan vanuit dit 'risico-
oogpunt' voor elke afzonderlijke deliktsomschrijving de link te leggen met het door het gehele 'pakket'
uiteindelijke beschermde 'rechtsbelang" (Onrechten wederrechtelijkheid in de strafrechtsdogmatiek,
Arnhem 1984, p. 187).
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47 De betekenis van het onderkende rechtsbelang voor de samenloopverhouding
in de Wegenverkeerswetgeving

Hierboven is betoogd dat overtreding van de reglementsbepalingen in abstracto als
gevaarlijk moet worden aangemerkt." In abstracte zin impliceert een overtreding
altijd gevaar." De gebruikelijke gevaarsonderscheiding is dat abstract gevaar wordt
gezien als de kans op een ongeval die inherent is aan bet verkeer als zodanig; concreet
gevaar is bet verhogen van de norrnale kans op een ongeval. Op grond van deze bena-
dering acbt ik het wenselijk dat de reglementsbepalingen voorrang krijgen boven de
algemene bepaling." Op dit punt gekomen, is het zinnig opnieuw te kijken naar bet
eerder aangebaalde en voor mijn stellingname als cruciaal aangemerkte arrest HR 9
juni 1953, NJ 1953, 533. Bestudering van de overwegingen uit dat arrest brengt mij
tot de opvatting dat de 'kale' verkeersvoorschriften uit het reglement (zoals art. 27
WVR66 en bet huidige art. 15, lid 1, RVV 199067

) als systematische specialiteiten
van art. 25 WVW kunnen worden beschouwd. Voor dit standpunt is een aantal
argurnenten aan te voeren.

1. Steun kan worden ontleend aan de overwegingen van de Hoge Raad: de gedragingen
waar de algemene bepaling op doelt, kunnen zich in verschillende vorrnen voordoen.
Onder meer door de gedragsregels uit het RVV te overtreden, die specifiek in het

63 In de woorden van J. Rernmelink, "altijd iets van schending van de derde norm van art. 25 WVW
behelst" (Samenloop in nieuwe banen, oratie, Deventer/Antwerpen 1965, noot 65).

64 Het is zinnig te wijzen op art. 54 RVV 1990: "bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren,
zoals wegrijden, achteruitrijden, uit een uitrit de weg oprijden, keren, van de invoegstrook de
doorgaande rijbaan oprijden, van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden en van rijstrook
wisselen, moeten het overige verkeer voor laten gaan". Het lijkt ondenkbaar dat het overtreden van
ditvoorschriftzonder gevaarofhinder gepaard zou kunnen gaan. Hetuitvoeren van een keermanoeuvre
waarbij men het overige verkeer niet laat voorgaan, levert altijd gevaar of op zijn minst hinder op
voor andere weggebruikers.

65 Vgl. overigens RJ. Polak, waar deze opmerkt: "Een argument voor de juistheid der vroegere opvatting
van de HR., dat de gedragsregels specialiteiten zijn van de veiligheidsnorm, is nog gelegen in de
omstandigheid, dat de wetgever, gelijk met name o.m. is gebleken bij de uitvaardiging van het RVV,
deze gedragsregels uitbreidt met normen, welke voordien tot bestrafffing op grond van art. 25 WVW
aanleiding hadden gegeven, zoals bijv. overdag Iicht voeren (HR 16-6-53, NJ 53-594), portier openen
(HR 6-11-56, VR 57-10), rechts inhalen (HR 27-2-68, VR 68-53)" (Inleiding tot het wegenverkeers-
recht, Zwolle 1981, p. 293). Op dit standpunt zal ik in het volgende hoofdstuk terugkomen, waar het
gaat om de waardering van deze gang van zaken.

66 Bestuurders van voertuigen, ruiters en geleiders van rij- en trekdieren en vee, die langs een weg een
kruising of splitsing van die weg en een of meer andere wegen naderen, zijn verplicht de doorgang
voor zich langs vrij te laten voor bestuurders van trams en voertuigen, ruiters en rij- en trekdieren
en vee met hun geleiders, die uit een andere richting langs een der wegen gelijktijdig of nagenoeg
gelijktijdig met hen die kruising of splitsing naderen en daar volgens de leden 2 en 3 van dit artikel
voorrang hebben, en, indien op de weg waarlangs zij naderen een bord volgens model II van de
bijlage is aangebracht, te stoppen, alvorens de genaderde kruising of splitsing op te rijden, ofte gaan.

67 Op kruispunten verlenen bestuurders voorrang aan voor hen van rechts komende bestuurders.
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belang van de vrijheid en de veiligheid van het verkeer zijn geschreven." Uit het
onderlinge verb and van de onderhavige delictsomschrijvingen voigt dat de specifieke
verkeersvoorschriften als bijzondere bepalingen kunnen worden aangemerkt." Het
gaat hier om preciezer omschreven verkeersregels in meer concrete verkeerssituaties
dan in art. 25 WVW mogelijk is. Hier lijkt de term delits-barrieres" op zijn plaats:
de meer precieze en concrete delictsomschrijvingen vorrnen als systeem van speci-
aliteiten een abstract preventief waarborgstelsel rond het leidende rechtsbelang. De
naleving van het RVV conserveert de rechtstoestand die de regelgever bij het ontwerp
van de regel voor ogen stond. Regelconform gedrag impliceert niet een herstel van
de oude toestand, maar het bewaken daarvan.

Naar mijn mening merkt Mulder naar aanleiding van dit arrest terecht op dat de
Hoge Raad de overtreding van de specifieke verkeersvoorschriften als abstracte
ingevaarbrengingsdelicten beschouwt: "De strekking van deze overweging is duidelijk
deze, dat het bestanddeel "waardoor de veiligheid op de weg in gevaar is gebracht
althans kan worden gebracht" impiiciet een bestanddeel is van overtreding van de
specifieke verkeersnormen van het WVR".71

2. HR 9 juni 1953, NJ 1953, 533 Iigt in de lijn met hetgeen eerder is betoogd over
de vertaling van een begiosel in een regel. De grondnorm van art. 25 WVW ondergaat
in dit arrest vertaling in de meer precies omschreven verkeersregels. Dit blijkt te meer
uit het feit dat art. 2 WVW duidelijk maakt dat bet verkeer op de wegen nader wordt

68 Enschede is deze mening toegedaan in Lex Specialis Derogat Legi Generali, TvS 1963, p. 178. In
dit artikel wijkt Enschede af van de gangbare mening wat betreft de verhouding tussen logische en
systematische specialiteiten. Enschede ging hiermee in tegen Remmelink die van oordeel was dat de
Hoge Raad heeft onderschat dat in de praktijk gevallen voorkomen waarin een regel wordt overtreden
zonder dat er enig concreet gevaar aanwijsbaar is. Zie J. Rernrnelink, Omvang en functie van art. 25
WVW, VR 1954, p. 108.

69 Ygi G.A. van Hamel, Inleiding tot de studie van het Nederlandsche Strafrecht, bewerkt door J.Y. van
Dijck, 1927, p. 442, waar wordt opgemerkt: : "of de bepaling eene "bijzondere" is, kan uit de
geschiedenis, verb and, naam van het delikt, enz. blijken".

70 Ontleend aan A.A.G. Peters, Opzet en schuld in het wetboek van strafrecht, Deventer 1966, p. 42.
71 G.E. Mulder, De toepassing van strajbepalingen, TvS 1969, p. 263. Mulder betwijfelt of de Hoge

Raad terecht de abstracte gevaarzetting als bestanddeel of element van het delict kon beschouwen.
Hij acht het irrationeel om intrinsiek gevaarlijke reglementsbepalingen minder strafbaar te oordelen
dan de enkele overtreding van art. 25 WVW. Hij acht het dan ook een juiste ontwikkeling dat in de
latere rechtspraak de Hoge Raad is teruggekomen op deze uitspraak en niet langer het abstracte gevaar
als bestanddeel van de specifieke verkeersvoorschriften aanmerkt. In gelijke zin de annotatie van ROling
onder dit arrest. Deze merkt op dat met het gepleegd zijn van het formeel omschreven delict van art.
27 WYW nog niet het materieel omschreven delict van art. 25 WVW is verwerkelijkt. Dit zou anders
zijn, zoals in casu door de Hoge Raad uitgemaakt, indien het eerste verkeersvoorschrift a1tijd de
mogelijkheid van gevaar impliceert. Anders W.H. Yellinga, Gevaar en schuld op de weg, Alphen aan
den Rijn 1979, p. 82-83. Yellinga is de mening toegedaan dat het in dit arrest gaat om een logische
specialiteit. Yoor schending van art. 25 WVW zou toen hetveroorzaken van abstractgevaar voldoende
zijn; daarin zouden de reglementsvoorschriften overeen komen met de a1gemene bepaling. De latere
omslag van de Hoge Raad verklaart Yellinga uit het anders interpreteren van art. 25 WVW waarvoor
sinds 1963 concreet gevaar zou zijn vereist.
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geregeld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur. De verkeersregels en
verkeerstekens uit het RVV strekken derhalve tot uitvoering van het bepaalde in de
Wegenverkeerswet, namelijk het behartigen van de verkeersveiligheid. Hierbij kan
worden gedacht aan de considerans van vroegere verkeersreglementen. Zo droeg het
eerste Motor- en Rijwielreglement (1905) als opschrift: "Besluit van den 6den
November 1905, tot vaststelling van voorschriften ter bevordering van de vrijheid en
veiligheid van het verkeer op de wegen (cursivering; M.a.), in verband met het gebruik
van motorrijtuigen en rijwielen, alsmede ter regeling van het verkeer op rijwielpaden".
Voorts kan worden gewezen op art. 7 WVR, waarin werd bepaald dat de verkeerste-
kens strekken tot uitvoering van art. 29 WVW 1935: bevelen en aanwijzingen in het
belang van de vrijheid van het verkeer en de veiligheid op de weg.

Remmelink heeft over de gevaar- en hinderbepalingen uit het RVV een tegen-
gesteld standpunt ingenomen. Art. 2 WVW zou de lagere wetgever niet toestaan
bepalingen uit de formele Wegenverkeerswet te 'liquideren'. Het komt hem onaanne-
melijk voor dat de WVW-wetgever zijn gevaarzettingsartikel heeft willen laten
uitschakelen door de lagere wetgever die eveneens bijzondere gevaarzettingsartikelen
in het leven riep." Dit argument kan in stelling worden gebracht tegen het hier
ontwikkelde idee de 'kale' verkeersvoorschriften uit het RVV als speciales aan te
merken. Ikwijs echter nadrukkelijk op het oorspronkelijke voomemen om de algemene
bepaling als art. 3 op te nemen in het RVV, aangezien de regelgever geen wezenlijk
verschil zag tussen de overtreding van de algemene gevaarsbepaling en de reglements-
voorschriften." In dat licht bezit het argument over de formele scheiding tussen wet
en reglement geen kracht. Aileen om tegemoet te komen aan de wetstechnische
aanbevelingen uit het rapport "Orde in de regelgeving" is deze overtocht afgeblazen.
Dit doet echter aan de visie van de wetgever zoals neergelegd in de NvT op het RVV
1990 niet af, hetgeen blijkt uit het feit dat de sancties op beide delictsvormen worden
gelijk getrokken. Tensiotte moet goed in het oog worden gehouden dat de RVV-
wetgever in 1966 aankondigde dat art. 25 WVW zou worden geschrapt. Uit dit
voomemen kan worden afgeleid dat de wetgever weI degeIijk het arsenaal ver-

72 J. Remmelink, Hoofdwegen door het verkeersrecht, Zwolle 1992, p. 41-42.
73 NvT RW 1990, Stb. 1990,459, p. 68-69. Overigens zou aan het argument dat op beide soorten

voorschriften verschillende strafsancties zijn geplaatst naar mijn mening geen waarde kunnen worden
toegekend, aangezien de regelgever deze sancties vanwege bet ontbreken van enigerlei verschil tussen
de onderhavige delicten heeft gelijkgetrokken (zie voor het genoemde argument J. Remmelink,
Hoofdwegen door het verkeersrecht Zwolle 1992, p. 42). Bovendien is vanuit een andere optiek dit
argument niet sterk. Het onderscheid wat betreft de sanctieboogte is van kwantitatieve aard. Uit de
MvT op bet Wetboek van Strafrecht kan worden afgeleid dat een dergelijk kwantitatief criterium als
delictsonderscheid niet juist werd geacht: het diende te gaan om de aard van het delict, wat niet a priori
kan worden afgeleid uit de hoogte van de strafsanctie (H.l Smidt, Geschiedenis van het Wetboekvan
Strafrecht, tweede druk, Haarlem 1891, deell, p. 64-69).
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keersregels en -tekens als ondervanging zag van de algemene bepaling." Om deze
redenen acht ik het argument van Remmelink niet overtuigend.

3. Voor de wetgever geldt het gevaar vooral als de berekende en niet als de gevreesde
kans." De wetgever maakt aan de hand van verkeersonveilige situaties een inschatting
van de mate van waarschijnlijkheid waarin deze situaties (kunnen) plaatsvinden. Deze
inschatting is uiteindelijk steeds de aanleiding tot vertaling van het gevaarsoordeel
in een wettelijk verkeersvoorschrift. In die zin is de onvoorzichtigheid bij het
overtreden van een verkeersregel in beginsel reeds gegeven. De specifieke gebodsnorm
om rechts te rijden heeft dan ook een gevaarslading. Wanneer er namelijk links wordt
gereden en daardoor ontstaat een aanrijding, wordt het gevaar, dat de regelgever wilde
vermijden, zichtbaar. De speciale verkeersregels uit het RVV beogen dit gevaar te
minimaliseren. De vertaling of positivering van het ingeschatte gevaar heeft in die
zin een preventieve functie: het naleven van die regel voorkomt intreding van het door
de wetgever ingeschatte gevaar en voorkomt daardoor strafvervolging.

Tegen de achtergrond van deze overwegingen is het verdedigbaar dat de specifieke
gedragsvoorschriften als systeem een verbijzondering vormen van art. 25 WVW. Door
de verkeersvoorschriften te beschouwen als systematische speciales wordt de generale
bepaling uitgesloten. In wezen is hier sprake van de structuur van het RVV 1966 die
inhield dat aIle (mogelijke) reglementsvoorschriften concretiseringen zijn van de
algemene gevaarsbepaling." Anders gezegd, wat strafbaar gedrag is wordt binnen
deze context excJusiefbepaald door het stelsel van gedragsvoorschriften in het RVV.
Dit is eveneens de kern van HR 9 juni 1953, NJ 1953, 533. Er is hier namelijk niet
aileen sprake van een reeks bijzondere gevaarsbepalingen, maar ook van een door de
wetgever als systeem bedoelde regeling. Deze positionering betekent wei dat door de
lacune die ontstaat indien een telastegelegd feitencomplex in het RVV niet is strafbaar
gesteld moet worden teruggevallen op de algemene gevaarsbepaling. Binnen de door
mij voorgestane samenloopregeling is voor deze situatie geen ondervanging van de
algemene bepaling mogelijk. Daarin probeert het volgende hoofdstuk te voorzien.

Voor aile duidelijkheid: het doet niet ter zake dat het huidige RVV beoogt slechts
basisregels te geven. Of in een verkeersregeling nu 50 of 150 regels zijn opgenomen,
in beide gevallen gaat het om een systeem van verkeersvoorschriften waarvan de
regelgever bij de totstandkoming van mening is dat de ontworpen regeling het verkeer
zo veilig mogelijk reguleert.

Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat de kwalificatie van de verkeersvoor-
schriften als abstracte gevaarzettingsdelicten ook de uit de overtreding voortvloeiende
concrete gevolgen omvat. Immers de doelstelling van de regeling is het voorkomen

74 lie de NvT bij het RVV 1966, Stb. 1990, 181, p. 467: "Hij (de wetgever; M.O.) kan niet volstaan
met een aantal regels te geven, die niet alle situaties dekken en dan met een algemene abstracte norm
zijn eigen legislatiefonvermogen laten aanvullen door de weggebruiker. Het huidige art. 25 W.V.W.
is een dergelijke abstracte norm".

75 Aldus W.Ph. Scheuer, Het gevaarsbegrip in het strafrecht, TvS 1903, p. 403.
76 lie NvT RVV 1966, Stb. 181, p. 467; A.D. Belinfante, Wegenverkeerswetgeving, losbladig commentaar

(voortgezet door F. Salomon en A.M. Schuijtema Meyer), p. 12-16, m.n. p. IS.
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van ongevalIen, wat aileen maar kan worden bewerkstelligd met behulp van een
abstract regelbestand. Dit betekent dat zo'n overtreding, met inbegrip van het
veroorzaakte dan wei gerealiseerde gevaar, kan worden afgedaan op grond van dit
regelbestand. De verkeersvoorschriften in het RVV zijn fonneel geredigeerde delicten,
hetgeen betekent dat de gevolg-veroorzakende gedraging expliciet is benoemd." Het
feit dat het enkele door het rode licht rijden in beginsel voldoende is voor strafbaar-
heid, sluit natuurlijk niet uit - zoals ook vaak gebeurt - dat de reehter met inbegrip
van een zwaardere bewijslast tot strafbaarheid komt indien er ern stiger gevolgen zijn
opgetreden.

Voor wat betreft een mogelijke oplossing merk ik het volgende op. De door mij
betrokken stelling sluit in zekere zin aan bij het pleidooi van Weersma en Polak om
de overtreding van de reglementsbepalingen door een fietie te doen vallen onder het
algemene voorschrift van art. 25 WVW, door te bepalen, dat hij, die handelt in strijd
met een van de reglementsvoorsehriften, wordt geacht te hebben gereden op zodanige
wijze, dat de veiligheid op de weg in gevaar wordt gebracht. Het algemeen strafmaxi-
mum, gesteld op overtreding van art. 25 WVW, zou dan op aile verkeersovertredingen
van toepassing zijn en de reehter zou de meer of minder ernstige aard van elke over-
treding op zich zelf kunnen doen uitkomen in de door hem opgelegde straf." Het
voorstel van deze schrijvers is aantrekkelijk vanuit de hier verdedigde opvatting dat
de reglementsvoorschriften abstraete gevaarsbepalingen zijn. In die zin geeft hun
opvatting in de kern weer waar mijn betoog om draait. Het heeft mijn voorkeur indien
de algemene bepaling als een grondnonn zou worden beschouwd, waarvan de over-
treding niet met straf wordt bedreigd. Art. 25 WVW zou kunnen voortbestaan als een
zogenaamde 'lex imperfecta'. Voor het overige onderschrijf ik het voorstel van
Weersma en Polak.79

Samenvattend, de wetgever heeft de beoordeling van de kansen op gevaar op een
preventieve wijze geconstitueerd in de reglementsbepalingen. De rechter kan daarente-
gen de veroorzaakte gevolgen - abstract of concreet - wegen bij de strafoplegging.
De redactie van de regel dient in deze optiek te worden gezien als de proloog, de
strafoplegging bevat de epiloog van het verhaal waarin de daadwerkelijke gevolgen
worden verdiseonteerd.

77 W. Nieboer, Schets materieel strafrecht, Amhem 1991, p. 90.
78 W.J.M. Weersma en N.J. Polak, De Wegenverkeerswet, GroningenfDjakarta 1950, p. Ill.
79 Vgl. A.D. Belinfante en J.C. Hooftman, Wegenverkeerswetgeving, Inleidend commentaar, p. 15, waar

wordt gewezen op de ltaliaanse wetgeving die eveneens een abstracte norm als art. 25 WVW kent,
maar dan zonder strafsanctie.
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48 De gevaar- en hinderbepalingen uit het RVV 1966

Aandacht dient nog te worden besteed aan de verhouding tussen de open norm van
art. 25 WVW en de open normen uit het RVV. Open normen zijn bepalingen in het
RVV 1966 waarin een gedraging strafbaar wordt gesteld indien daardoor gevaar of
hinder ontstaat of kan ontstaan/"?' Gezien het feit dat deze open normen niet meer
in het huidige RVV zijn opgenomen, kan ik over deze verhouding kort zijn.

Inhet hiervoor ontwikkelde standpunt over de status van de verkeersvoorschriften
is aan deze bepalingen geen informatieve meerwaarde toegedicht. De voomaamste
reden is de benoeming van de overige bepalingen tot abstracte gevaarsbepalingen. Met
het oog hierop acht ik het overbodig dat de wetgever paraplu-bepalingen creeert voor
bepaalde categorieen gevaarlijk uitgevoerde gedragingen. Het betreft hier eigenlijk
algemene bepalingen in miniverband. Om die reden komt het mij juist voor dat de
huidige wetgever deze bepalingen onder art. 25 WVW wenst te schuiven.82183 lk
sluit aan bij het eerder weergegeven standpunt van Vellinga waar hij betoogt dat deze
bepalingen niet zijn geschreven met het oog op het schetsen van een bepaald verkeers-
patroon. In die zin gaan de bezwaren tegen de vaagheid van de algemene bepaling
ook op voor deze normen. De verkeerssituatie wordt wei preciezer geduid, maar laat
het geboden verkeersgedrag volledig open. Zij voegen niets toe aan de in het RVV
geschetste verkeerspatronen. Zij bevatten vanwege het ontbreken van gedragsreguleren-

80 Zie bijv. art. 37, lid I, RVV 1966: inhalen is verboden, indien daardoor gevaar of hinder voor andere
weggebruikers kan ontstaan.

81 Deze norm en kunnen worden onderscheiden van de zogenaarnde instructienormen. Hierbij gaat het
om normen die bijvoorbeeld instrueren hoe moet worden ingehaald. Art. 34 RVV 1966: V66r het links
inhalen vergewist de bestuurder zich ervan dat hij dit zonder gevaar of hinder voor andere weggebrui-
kers kan doen. Hij haalt a1sdan slechts in, indien:
a. zijn voertuig een snelheid kan bereiken die zoveel groter is dan die van het in te halen voertuig,
dat de duur van de manoeuvre gering blijft; b. de weg over zodanige afstand vrij is, dat inhalen kan
geschieden zonder enig gevaar te veroorzaken; c. geen bestuurder die hem van nabij voigt is begonnen
hen in te halen. Verder kan worden gedacht aan art. 49, lid I, RVV 1966. In de hoofdtekst gaat het
mij specifiek om de open normen.

82 Zie voor een betoog waarin aan deze bepalingen een prominente plaats wordt toegekend M.S. Groen-
huijsen, Straf en wet, oratie, Amhem 1987; J.B.H.M. Simmelink, Het RVV 1990, niet iedere
verandering is ook een verbetering, in: Het RVV 1990 en het BABW (red. C.J.O. Bleichrodt en J.P.
Scheffer), Lochem 1991, p. 48-49. Beide standpunten 'staan' of ,vall en' met de waardering van de
overige bepalingen uit het RVV. Naar mijn mening is een extra zorgplicht in de vorm van een open
norm overbodig. Door de inhaalbepal ingen als gevaarzettingsdel icten aan te merken, vervaltde behoefte
aan een overkoepelende zorgplichtbepaling a1s art. 37, lid I, RVV 1966, aangezien de bedoelde
plichten liggen besloten in de inhaalbepalingen zelf.

83 Aan J.M. van Bemmelen kan overigens worden toegegeven dat deze bepalingen een zuiver voorbeeld
zijn van logische specialiteiten met betrekking tot art. 25 WVW. Hij stelt dat art. 37 RVV inhalen
verbiedt, indien daardoor gevaar of hinder voor andere weggebruikers kan ontstaan. Aangezien ook
art. 25 WVW verbiedt om zich op een weg zodanig te gedragen, dat "redelijkerwijze is aan te nemen
dat de veiligheid op de weg in gevaar kan worden gebracht", kan de aanname van een logische specia-
liteit moeilijk worden ontkend (Hersenacrobaliek, TvS 1969, p. 192, noot 5). De grondslag voor de
weerstand tegen deze bijzondere bepalingen moet dan ook meer worden gezocht in de aanname van
een systematisch verband.
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de werking, geen meerwaarde boven de andere reglementsbepalingen." In systema-
tisch opzicht moeten de voorgaande verkeersreglementen dan ook als niet goed
doordacht worden aangemerkt." In het volgende hoofdstuk komt het gebrek aan
regulerende kracht van deze bepalingen opnieuw aan de orde.

49 Toepassing

Tot slot zal een arrest worden besproken aan de hand waarvan wordt bezien hoe de
onderhavige benadering kan worden toegepast.

HR 20 juni 1978, NJ 1979, 74, VR 1979, 71 betrof een verdachte die binnen de
bebouwde kom met een hoge snelheid (100 a 110 kilometer per uur) meerdere auto's
inhaalde. Tijdens dit inhalen kwam de automobilist wisselend op de linker- respec-
tievelijk rechterrijstrook terecht en hij belandde daarbij zelfs een drietal keren in de
rechterberrn. De verklaring van de verdachte en de bevindingen van de verbalisanten
zijn tegengesteid waar het proces-verbaal spreekt over het wisselend op beide rijstroken
rijden zonder in te halen, en de verdachte betoogt dat dit rijgedrag was gerelateerd
aan het inhalen. De rechtsvraag Iuidde of op deze feiten art. 37, lid 1, RVV86 dan
weI art. 25 WVW van toepassing was. De Hoge Raad komt tot de volgende overwe-
ging: "dat het bewezenverklaarde inhoudt een complex van voor de veiligheid op de
weg gevaarlijke gedragingen en ornstandigheden dat oplevert overtreding van art. 25
W.V.W.; dat ook indien rekwirant, als onderdeel van bedoeld als een geheel te
beschouwen gedrag, andere weggebruikers op gevaarlijke of hinderlijke wijze heeft
ingehaald, zulks niet medebrengt dat ingevolge artikel55, lid 2, Sr te dezen uitsluitend
artikel 37 R.V.V. in aanmerking kornt, nu laatstgenoemde bepaling met het oog op
de vrijheid van het verkeer en de veiligheid op de weg uitsluitend het inhalen regelt
en niet gevaarlijk of hinderlijk verkeersgedrag waarvan het inhalen slechts een
onderdeel vorrnt". Tot aan de hoogste rechter werd het verweer terzijde gelegd dat

84 W.H. Vellinga, Gevaar en schuld op de weg, Alphen aan den Rijn 1979, p. 93-94. Het heeft er vee I
van weg dat de wetgever zijn advies deze bepalingen te verwijderen, heeft opgevolgd. De wetgever
lijkt vanuit hetzelfde gezichtspunt van mening te zijn dat de samenloopproblemen hiermee zijn
opgelost. Het is overigens interessant te wijzen op het standpunt van Vellinga waar deze zijn verbazing
uitspreekt over het feit dat de open normen uit het RVV met een lagere strafsanctie dan art. 25 WVW
zijn bedeeld, terwijl het niet om minder strafwaardig gedrag gaat. Het is opmerkelijk dat de besluitwet-
gever nu juist de strafsanctie op overtreding van de algemene gevaarsbepaling en op overtreding van
aile reglementsbepalingen heeft gelijk getrokken, terwijl de reglementsbepalingen algemeen minder
strafwaardig worden geacht. VgI. voorts O.E. Mulder, De toepassing van strafbepalingen, TvS 1969,
p. 263; de annotatie van van Eck onder HR29 november 1966, NJ 1967,293 en Noyon-Langemeijer-
Rernmelink, Wetboek van Strafrecht, aant. 14 bij art. 55 Sr, waar allen dezelfde kritische mening zijn
toegedaan over de verhouding tussen be ide soorten bepalingen.

85 Zoals van Eck in zijn annotatie onder HR HR 29 november 1966, NJ 1967, 293 opmerkt: deze
anomalieen zijn het gevolg van ondoordachte wetgeving.

86 Inhalen is verboden, indien daardoor gevaar of hinder voor andere weggebruikers kan ontstaan.
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het hier louter gevaarlijk inhalen betreft. Door deze verwerping werd artikel37 RVV
niet van toepassing geacht."

De belangrijkste vraag betreft de eenheid en ondeelbaarheid van de telastegelegde
gedragingen. Volgens de Hoge Raad leidt de aannarne van een complex van gevaarzet-
tende gedragingen tot de toepasselijkbeid van art. 25 WVW, aangezien art. 37 RVV
zich aileen zou richten op het gevaarlijke inhalen. Het is de vraag of dit een valide
aanname is. Het betoog in deze paragraafzal zich voornamelijk van het standpunt van
de Hoge Raad onderscheiden in de waardering van het bewezenverklaarde feitencom-
plex. Waar de Hoge Raad uitgaat van een feitencomplex, leiden de stellingnarnen uit
de vorige paragrafen tot een pleidooi voor meerdaadse sarnenloop. Met inachtneming
van de cassatietechnische beperkingen waar de Hoge Raad aan is gebonden, kunnen
de volgende kanttekeningen worden gemaakt.

Ondanks de door de Officier van Justitie gemaakte keuze voor een totaal verwijt
is het de vraag of het mogelijk is meerdere gedragingen aan te wijzen die worden
bestreken door de abstracte gevaarzettingsbepalingen uit het RVV 1966, op grond
waarvan art. 62 Sr van toepassing is." Uitgaande van de beschikbare feiten vallen
achtereenvolgens verschillende overtredingen waar te nemen. Gedacht kan worden
aan art. 51 RVV (met 50 km de toegestane maximumsnelheid van 50 km p/u
overschrijden), art. 22 RVV (niet zoveel mogelijk rechts houden), overtreding van
art. 25 RVV (niet voldoende afstand houden ten opzichte van de voorliggers) en
overtreding van art. 34 RVV (de weg is niet over zodanige afstand vrij dat inhalen
gevaarloos kan geschieden voor tegenliggers).

Het strafwaardige gedrag bestaat uit losstaande feiten, die op zichzelfbeschouwd
zelfstandige overtredingen opleveren. Voorts kan worden opgemerkt dat de gelijktij-
digheid van de verschillende gedragingen niet als iets wezenlijks hoeft te worden
aangemerkt. De genoemde feiten kunnen immers los van elkaar worden geconstateerd,
wat in de onderhavige casus ook gebeurde.v"" Nu is er tussen de verschillende
gedragingen een zekere verwantschap aan te wijzen: de onderscheiden gedragingen
raken aan het eerder aangegeven rechtsbelang, het voorkomen van ongevallen. Dit
is naar mijn mening een onbevredigende benadering, aangezien aIle verkeersovertredin-
gen aan dit belang raken. Het verdient aanbeveling om binnen dat ene rechtsgoed

87 De uitslag was wellicht anders uitgevallen indien de telastelegging volledig was toegesneden op art.
37 RVV. In casu had hetopenbaar ministerie een veelomvattend complex van gedragingen telastege-
legd.

88 Deze stellingname maakt duidelijk waarom hierboven plaats is ingeruimd voor een korte bespreking
van art. 55, lid I, Sr vanwege de daar behandelde vraag wanneer er sprake is van een of meerdere
feiten.

89 Vgl. voor een soortgelijke splitsing in strafrechtelijke feiten HR 18 januari 1972, NJ 1972, 378.
90 Door deze toe passing zou de kritiek dat de hogere sanctie, verbonden aan art. 25 WVW, voomamelijk

is bedoeld om emstiger verkeersovertredingen aan te pakken, niet langer doel treffen. Immers, van
een cumulatieve telastelegging mag worden verwacht dat deze veelal een hogere straf oplevert dan
de bestraffing van overtreding van de aigemene bepaling, Maar zoals eerder is duidelijk gemaakt,
worden de sancties onder de nieuwe Wegenverkeerswetgeving gelijk getrokken, zodat dit argument
ook daarom niet langer opportuun is.
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deelaspecten aan te wijzen. Het voorkomen van ongevallen als overkoepelendcriterium
is zo divers dat daarbinnen verschillende deelbelangen kunnen worden onderkend. In
deze opvatting beogen de strafbaarstellingen in het RW elk op een eigen wijze het
gemeenschappelijke rechtsbelang te dienen. Deze uitsplitsing zou overigens in overeen-
stemming zijn met de overwegingen van de Hoge Raad waar deze het inhalen en het
slingerend rijden als verschillende onderdelen van een complex aanmerkt. In dat
opzicht kunnen deze overtredingen los van elkaar worden gezien, aangezien zij niet
automatisch in elkaar opgaan." In casu zijn de laakbare gedragingen gericht op twee
deelbelangen: de noodzaak en aan het tegemoetkomende en aan het ingehaalde verkeer
een veilig gebruik van de aan hen verleende baan toe te kennen. De snelheidsovertre-
ding doorkruist tens lotte in zijn algemeenheid de onderlinge afstemming tussen de
verschillende ingenomen posities op de weg."

50 Conclusie en uitleiding

In dit hoofdstuk is de samenloopverhouding aan de orde gesteld tussen de specifieke
gedragsvoorschriften in het RVV en de algemene gevaarsbepaling van de WVW. Het
type voorschriften in het RVV onderscheidt zich van de laatstgenoemde bepaling
doordat de gedraging die het gevolg veroorzaakt expliciet in de delictsomschrijving
is opgenomen. Art. 25 WVW daarentegen is een materieel delict wat betekent dat het
veroorzaken van een zeker gevolg wordt verboden, waarbij de gedraging die dit gevolg
teweegbrengt niet nader is gepreciseerd. Op de gedragingen in het wegverkeer kunnen
beide type voorschriften van toepassing zijn.

In literatuur en rechtspraak wordt sinds de jaren zestig een vrij eensgezind
standpunt ingenomen. Reglementsbepalingen worden als specialiteiten aangemerkt
indien de delictsomschrijving gedrag verbiedt waardoor concreet gevaar voor het

91 Het is op deze plaats zinnig te verwijzen naar het eerder aangehaalde standpunt van Van Hattum die
naar aanleiding van de aspectenleer betoogde dat het niet juist is dat strafrechtelijk gedrag van
eenzelfde persoon in zoveel mogelijk stukjes wordt geknipt (zie noot 20). Deze consequentie voigt
inderdaad uit het ontwikkelde standpunt maar is niet in strijd met de verschillende plichten die de
verkeersdeelnemer als functionaris op zich heeft genomen.

92 W.J.M. Weersma en N.J. Polak wijzen deze benadering van de hand: "lmmers, in dat geval is het
juist de overtreding van de verkeersnorm, welke de in art. 25 der wet niet gewilde toestand van
onvrijheid van het verkeer of van onveiligheid op de weg veroorzaakt of dreigt te veroorzaken en
is er derhalve geen sprake van verschillende voor het strafrecht van belang zijnde gedragingen, welke
geheel los van elkaar staan en niets met elkaar uit te staan hebben, integendeel, om te terminologie
van de Hoge Raad te gebruiken: de overtreding van de concrete norm gaat hier als het ware op in
het in gevaar brengen van de veiligheid op de weg of in de belemmering van de vrijheid van het
verkeer" (De wegenverkeerswet, GroningenIDjakarta 1950, p. 117). Vgl. voorts de annotatievan Roling
onder HR 14 juni 1949, NJ 1949, 534. Hij betoogt dat art. 55, lid I, Sr zal worden toegepast, indien
"de beide onrechten elkaar overlappen, zodat in de strafmaat van het een iets van het ander is
verdisconteerd". Gelijk in de inleiding tot de positiebepaling (par. 45) is betoogd, deze waardering
van de samenloopverhouding is afhankelijk van de waardering van de specifieke verkeersvoorschriften
als formele regels of als abstracte gevaarzettingsdelicten.
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wegverkeer ontstaat. Indien dat het geval is, wordt, met toepassing van art. 55, lid
2, Sr de algemene gevaarsbepaling verdrongen. In tegenstelling tot deze opvatting is,
in navolging van HR 9 juni 1953, NJ 1953, 533, door mij bepleit aIle voorschriften
in het RVV als systematische specialiteiten aan te merken. Hiervoor is een aantal
argurnenten aangevoerd. Inde eerste plaats wordt de algemene gevaarsbepaling in deze
optiek aangemerkt als een grondnorm die in het reglement nadere uitwerking heeft
ondergaan. Zoals in het vorige hoofdstuk is betoogd heeft een beginsel dan wei
grondnorm zonder positivering geen betekenis. Voor de voorliggende materie betekent
dit dat art. 25 WVW en de specifieke gedragsregels in het reglement geen concurre-
rende positie kunnen innemen. De tweede reden hangt met de eerste samen. In dit
onderzoek is het leidende rechtsbelang benoemd als het voorkomen van ongevallen.
Dit belang kan aileen maar worden beschermd door een stelsel van regels te ontwikke-
len zoals in het RVV. Naleving daarvan werkt in drieerlei zin preventief: het ontwikke-
len van het voorgeschreven gedrag voorkomt concreet een aanrijding dan wei de
concrete of abstracte kans op een aanrijding. In deze gevallen fungeren de abstracte
veiligheidsregels in het RVV als paraplu over het te beschermen rechtsbelang. Deze
waardering brengt mij op een derde reden. Het conserveren van het rechtsbelang dat
de wetgever voor ogen staat heeft aileen kans van slagen indien de verkeersdeelnemer
precieze informatie wordt verschaft. Deze informatie heeft in het vorige en het
onderhavige hoofdstuk een cruciale betekenis. Zonder gegevens kan het verkeer niet
worden afgewikkeld overeenkomstig de wensen van de wetgever. Mijn stelling is dat
niet de verkeersdeelnemer de potentiele conflictsituaties naar eigen inschatting moet
benaderen, maar dat de wetgever de mogeJijke conflicterende gedragingen op hun
gevaarswaarschijnlijkheid moet inschatten en dienovereenkomstig de' oplossing' moet
neerleggen in een verkeersregel. Welnu, daartoe is een zo precies mogelijk regelbe-
stand nodig; de algemene gevaarsbepaling bezit in dat licht geen informatieve
meerwaarde.

Nu spoort deze positionering niet met de geldende opvatting dat verkeersvoor-
schriften zich sterk onderscheiden van het materiele delict van art. 25 WVW, hetgeen
bijvoorbeeld zou blijken uit het verschil in sanctiehoogte op beide delictsvormen. Dit
onderscheid is onder meer gebaseerd op de visie van de wetgever, aangezien deze aan
het overtreden van de algemene gevaarsbepaling een hog ere sanctie heeft verbonden
dan aan overtreding van RVV -voorschriften. Deze visie is evenwel door de regelgever
bijgesteld. Deze ziet niet langer een wezenlijk verschil tussen de overtreding van de
algemene gevaarsbepaling en de reglementsvoorschriften. Om deze reden zijn de sane-
ties op beide type delicten gelijk getrokken.

Uiteindelijk is gepleit voor het laten voortbestaan van de algemene gevaarsbepaling
als een zogenaamde 'lex imperfecta'. Art. 25 WVW zou dan daadwerkelijk functione-
ren als grondnorm zonder nog een concurrerende positie te vervullen op het niveau
van de van toepassing zijnde delictsomschrijvingen.

Een en ander is toegepast op een concrete casus. In de bespreking daarvan is
betoogd dat in het geval zich een complex van gedragingen voordoet niet zou moeten
worden gekozen voor een totaal verwijt, maar de verschillende misdragingen te
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traceren en te vervolgen als zelfstandige overtredingen en af te doen met toepassing
van art. 62 Sr.

De beschouwingen uit dit hoofdstuk zijn voor het navolgende hoofdstuk in een aantal
opzichten van betekenis. De brug is de vraag naar de positie van het reglement binnen
het stelsel van gedragsvoorschriften. Deze positie wordt naar mijn mening vertroebeld
door het bestaan van de algemene bepaling. Het bestaansrecht van deze bepaling is
reeds vaak gekritiseerd. Zoals in paragraaf 52 zal blijken spitst de kritiek zich vaak
toe op de mate van vaagheid van art. 25 WVW. In dit onderzoek wordt de positie
van het reglement vanuit twee andere invalshoeken belicht. De eerste is hierboven
besproken. Realiteit is dat in de huidige rechtsorde beide type delicten van toepassing
kunnen zijn op de zich voordoende feiten. Uitgaande van die realiteit verdringt in mijn
optiek het stelsel van gedragsregels in het RVV als systeem de algemene gevaarsbepa-
ling. Met deze beschouwing kan echter niet worden volstaan. Een positionering van
het reglement zoals in het vierde hoofdstuk, verschaft namelijk onvoldoende uitzicht
op de kwestie of een reglement aanvulling behoeft door een algemene gevaarsbepaling
dan weI hoe een reglement de gedragingen kan ondervangen waarvoor tot op heden
de algemene gevaarsbepaling te hulp werd geroepen. Daarom komt in het vijfde hoofd-
stuk een tweede invalshoek aan bod. Dat hoofdstuk handelt dus niet zozeer over het
reglement als systeem, maar gaat in op de inhoud daarvan. In beide hoofdstukken
wordt de algemene gevaarsbepaling niet op zichzelf beschouwd maar gehanteerd als
aanleiding tot een (her)waardering van het reglement.
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Een uitputtende gedragsregeling in bet RVV

51 Inleiding

De opeenvolgende perioden in de verkeerswetgeving worden gekenrnerkt door ver-
schillende vertrekpunten, van waaruit de verkeersregeling is vormgegeven. Deze cen-
trale punten kunnen worden afgelezen aan de geschiedenis van en de visie op de
functie van de algemene bepaling. In deze optiek staat de algemene bepaling dan ook
niet op zichzelf. Het is noodzakelijk om op deze bepaling in te gaan vanuit het idee
dat de visie op die bepaling tevens een waardering inhoudt van de status van de speci-
fieke verkeersvoorschriften. De geschiedenis van de algemene bepaling zal daarom
in dit hoofdstuk niet integraal worden besproken. In het tweede hoofdstuk is reeds
uitvoerig stilgestaan bij de uitbreiding die deze bepaling in deze eeuw heeft ondergaan.
Hieronder zal niet zozeer positiefrechtelijk op de algemene gevaarsbepaling worden
ingegaan. Daarvoor zijn uitgebreide beschrijvingen voorhanden die volstaan.' Eerst
zal helderheid over de probleemstelling worden geschapen (par. 52). De daarna volgen-
de analyse is gericht op de vraag naar de positie van het reglement zonder de rugdek-
king die de algemene bepaling verschaft. De eerder ontwikkelde lijnen worden in dit
hoofdstuk samengebracht, in die zin dat de uitkomst van de beschouwingen in de
vorige twee hoofdstukken - te weten: in het stelsel van gedragsregels dient toereikende
informatie centraal te staan teneinde het leidende rechtsbelang zo adequaat mogelijk
te behartigen - de leidraad bij de na volgende bespreking vormt.

52 Probleemaibakening

Art. 15/22a Motor- en Rijwielwet:
Het is den bestuurder van een motorrijtuig of een rijwiel verboden daarmede over een
weg (of een rijwielpad') te rijden op zoodanige wijze of met zoodanige snelheid, dat

Vgl. m.n. WJ.M. Weersmaen N.J. Polak, De Wegenverkeerswet, Groningen/Djakarta 1950; EJ.N.M.
Bogaerts, Wegenverkeersrecht, Alphen aan den Rijn 1955; W.H. Vellinga, Gevaar en schuld op de
weg, Alphen aan den Rijn 1979.

2 Toegevoegd bij wetswijziging in 1924.
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de vrijheid of de veiligheid van het verkeer Cop dien weg') wordt belemmerd of in
gevaar gebracht.

Art. 25 Wegenverkeerswet 1935:
Het is verboden zich op een weg zodanig te gedragen, dat de vrijheid van het verkeer
zonder noodzaak wordt belemmerd of de veiligheid op de weg in gevaar wordt
gebracht of redelijkerwijze is aan te nemen, dat de veiligheid op de weg in gevaar
kan worden gebracht.

Art. 5 Wegenverkeerswet 1994:
Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt
veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd
of kan worden gehinderd,

Deze bepaling wordt door de doctrine, in het voetspoor van de wetgever, onmisbaar
geacht vanuit de gedachte dat de regelgever de verkeersonveilige gedragingen in het
verkeer niet uitputtend kan beschrijven en verbieden. Men is vrij algemeen van mening
dat het te beschermen rechtsgoed op zoveel verschillende wijzen kan worden aangetast
dat de schier eindeloze varieteit aan gedragingen niet volledig is te vangen in concrete
bepalingen. Het niet voorzien door de regelgever van aile potentiele gevaarsituaties
betekende de verwekking van een vagere norm aan de hand waarvan de rechter de
niet door de wetgever voorziene gevallen zou kunnen bestrijken. Recht op maat. De
algemene bepaling wordt dan ook een parapluwerking over de specifieke gedragsregels
uit bet RVV toegedicht, aangezien het in meer vage termen is verboden zicb zo te
gedragen dat het verkeer in gevaar wordt ofkan worden gebracbt. Deze overkoepelen-
de werking stelt de rechter in staat het verkeersrecht te sturen en zo verder te
ontwikkelen, Het is dan ook niet voor niets dat aan de algemene gevaarsbepaling bet
predikaat van grondnorm is verleend.

Het RVV 1966 wordt gekenmerkt door het streven naar precisie, Het volgende citaat
uit de Nota van Toelicbting bij het RVV 1966 maakt dit duidelijk: "Nu is het
natuurlijk niet mogeiijk iedere verkeerssituatie in een concrete norm te vangen. Zo
blijven, ook bij een zo volledig rnogelijke analyse, lacunes. Voor die gevallen moet
een meer aigemene norm gegeven worden en moet een grotere wissel worden
getrokken op het verantwoordelijkheidsgevoel van de weggebruiker. Ook die meer
algemene normen behoren evenwei toch een zekere aanwijzing voor de justitiabelen
te bevatten. Het ontwerp is er op gericbt volledig te zijn zonder dat het nodig is artikel
25 van de Wegenverkeerswet te huip te roepen. Het bevat enerzijds concrete gedragsre-
gels, die niet aile verkeerssituaties omvatten, en moet dus anderzijds de iacunes, die
het bevat, dekken.:" Deze toelichting maakt duidelijk dat het hier gaat om sterk

3 Vervallen bij wetswijziging in 1924.
4 NvT bij het RVV 1966, Sth. 1966, no. 181.
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regulerende regelgeving. Het primaat van de gedragsregulering ligt in deze optiek
duidelijk bij de wetgeving.

In de jaren tachtig kan een omslag worden geconstateerd in het denken over de
verhouding tussen wetgever en rechter op het terre in van het verkeersstrafrecht. Het
RVV 1990 is tot stand gekomen in een tijd waarin het mode is te spreken van een
terugtred van de wetgever (deregulering). Teveel gedragingen zouden door de wet
worden geregeld en daardoor zou er te weinig ruimte zijn voor de weggebruiker om
het (weg)gedrag naar eigen inzicht afte wikkelen. In de Nota van Toelichting bij het
RVV 1990 wordt het volgende opgemerkt: "Te ver afdalen in verfijningen door voor
iedere situatie een regel te willen voorschrijven is een onderschatting van de complexi-
teit van het hedendaagse verkeer en een miskenning van de creativiteit en verantwoor-
delijkheid die iedere weggebruiker moet bezitten en als regel ook bezit. Die creativiteit
en verantwoordelijkheid vormen tegelijkertijd de andere kant van de medaille. Het
handelen naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid draagt ertoe bij, zo is de Iaatste
jaren weI gebleken, dat daar waar de regeigeving te ver is doorgeschoten, zij massaal
wordt genegeerd. De geIoofwaardigheid van de voorschriften, ook die welke voor de
verkeersveiligheid van het grootste be lang zijn, neemt daardoor sterk af", 5 Op dezelfde
plaats wordt opgemerkt dat de algemene bepaling daarom niet voortkomt uit legislatie-
ve onmacht, maar een noodzakelijk middel vormt als aanvulling op de basisregels uit
het RVV: "Daar waar de eigen verantwoordelijkbeid van de weggebruiker te kort
schiet, zal de algemene bepaling als vangnet voor ongewenst gedrag uitkomst moeten
bieden. Dit in aanvulling op de concrete normen, de basisregels voor het gedrag van
de verkeersdeelnemer, zoals die in met name het RVV 1990 zijn vervat."

De positie van de algemene gevaarsbepaling wordt anno 1990 dus niet langer in
twijfel getrokken. Er is niet Ianger sprake van een noodstop voor de rechter. Art. 25
WVW gaat een prominente rol spelen a1svertolker van het berwonnen verantwoorde-
lijkbeidsgevoel van de verkeersdeelnemer." Meer concreet betekent het verminderen
van bet aantal scberpe normen uit bet RVV en het verruimen van de reikwijdte van
de algemene bepaling dat de rechter een grotere taak krijgt toebedeeld als 'begeleider'
en bijsturende toezichthouder van het (verkeersjrecht.' De trendbreuk bestaat hierin
dat de wetgever reeds preludeert op de vangnetfunctie van art. 25 WVW. Anders ge-
zegd, de regelgever uit het RVV 1990 acht het onjuist om in het reglement te streven
naar zo scherp mogelijke normen en verleent de rechter meer armslag om de al dan
niet gekozen wettelijke onmacht op te lossen. Het streven naar precisie - weI aangeduid
als een kenmerk van het Iegaliteitsbeginsel - wordt onjuist bevonden, want geeft
aanleiding tot een te dicht regeibestand en een bordenwoud. Dit zou de oorzaak zijn
voor de massaliteit van het aantal overtredingen in het verkeer.

Dit standpunt staat niet op zicbzelf. Recent kwam H.J. de Ru in een notitie over
een nieuw wetgevingsbeleid tot de stelling dat problemen van regelgeving kunnen

5 NvT RVV 1966, Sth. 1966,459, p. 66. Zie eveneens TK 1990-1991, no. 22030 (vervanging Wegen-
verkeerswet), MvT, no. 3, p. 66.

6 Ik zal deze creatieve verbinding verder niet ter discussie stellen.
7 De woordkeus is ontleend aan P. van Schilfgaarde, Vage normen, WPNR 1993, p. 62.
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worden opgelost, niet door verfijning en verdichting terug te draaien, maar door
rigoreus over te stappen op een ander soort normen: open normen." In dezelfde studie
merkt hij op dat een herkenbare, open norm beter is dan een regelwoud waarin
niemand de weg weet (p. 12). In het strafrecht zou een open norm als veiligheidsklep
boven op de gedetailleerde regeling niet kunnen ontbreken. Sterker nog: "Immers juist
rechtszekerheid en handhaafbaarheid hebben emstig geleden onder de illusie van het
legaliteitsbeginsel, zij zijn tot holle frasen geworden door de toegenomen regelverdich-
ting en -verfijning met daaropvolgend verlies aan inzichtelijkheid, handhaatbaarheid,
betrouwbaarheid en vertrouwen van de burgers" (p. 45).

Recent is een gelijksoortig standpunt ingenomen door J. Remmelink. Deze stelde
dat de gedachte, dat de wetgever voor elke denkbare verkeerssituatie een regeling moet
treffen, een illusie is gebleken: "Het aantal voorschriften is nu al zo groot, dat de
mensen deze onmogelijk allemaal kunnen lezen, onthouden of zouden kunnen
toepassen, met name - wanneer er vanwege de grote drukte, een niet meer in het
wettelijk systeem passende chaos is ontstaan, waarbij aileen nog het grote beginsel
(vlotheid en vooral veiligheid) kan werken"."

Tegen deze achtergrond is het bestaansrecht van de algemene bepaling een
geaccepteerd gegeven en niet aan twijfel onderhevig. Algemeen wordt deze legitimatie-
vraag als een achterhoedegevecht opgevat. Dit onderzoek beoogt de validiteit van de
gewisselde argurnenten nader te onderzoeken." Dit hoofdstuk, en in wezen het hele
onderzoek, mondt uit in een pleidooi voor zo scherp mogelijke normen in het ver-
keersrecht en een afwijzing van een algemene gevaarsbepaling in het verkeersrecht.

In de loop der jaren zijn verschillende beschouwingen gewijd aan de vermeende
vaagheid van art. 25 WVW, wat resulteerde in de vraag of deze bepaling wellicht in
strijd was met het legaliteitsbeginsel." Op grond van dit beginsel moet immers
worden aangenomen dat de wetgever gehouden is stratbare gedragingen zo precies
mogelijk te omschrijven. Ware het anders, dan zou de normadressaat niet (kunnen)
weten hoe uit het bereik van de strafwet te blijven. In die zin is het legaliteitsbeginsel
gerelateerd aan de generaal preventieve functie van het strafrecht." Een vage delicts-

8 De Algemene Wet gaatvoor de Bijzondere Wet, Achtergrondstudies A1gemeen Wetgevingsbeleid, deel
I, p. 10.

9 Tijd en plaats in het verkeersrecht, VR 1993, p. 209. Oit standpunt impliceert dat minder regels nodig
zijn en dat de beginselen, gepositiveerd in art. 25 WVW, de sturende rol deels overnemen.

10 Vgl. M.S. Groenhuijsen waar deze opmerkt dat het niet gaat om de constatering dat onverenigbare
uitgangspunten een rol spelen, maar datwordtgeanalyseerd op welke wijze de verschillende argumenten
daadwerkelijk op deze uitgangspunten zijn te herleiden en welke gevolgtrekkingen daaraan kunnen
worden verbonden (Schadevergoedingvoor slachtoffersvandelicten inhetstrafgeding, diss., Nijmegen
1985, p. 262).

II Zie m.n. A.E. Rosendahl Huber, Het kapstok-artikel22 sub a der Motor- en Rijwielwet, NlB 1934,
p. 221-227 en p. 237-243; W.J.G.M. Beckers, Artikel25 Wegenverkeerswet, een blijk van legislatieve
onmacht, VR 1975, p. 121-124; A.C. 'I Hart, Artikel 25 WVW en het legaliteitsbeginsel, in: A.C. 'I
Hart, Strafrechten beleid, Leuven 1983, p. 189-209; M.S. Groenhuijsen, Strafen wet, oratie, Arnhem
1987, p. 17-18.

12 Zie AA.G. Peters, Opzet en schuld in het strafrecht, diss., Oeventer 1966, p. 18-19 en p. 209-211.
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omschrijving behelst ook het gevaar dat meer gedrag wordt strafbaar gesteld dan nuttig
en noodzakelijk is voor repressie van overheidswege." Hierover za1 iedereen het wel
eens zijn. De bewoordingen "zo precies mogelijk" geven echter al aan dat er discussie
mogelijk is over wat als te vaag moet worden aangemerkt." In sommige gevallen
kan de wetgever ook moeilijk anders dan een delictsomschrijving vaag houden. Er
kan een grote varieteit van gedragingen zijn die door de bepaling moet worden
bestreken en waarvan het onwenselijk en ondoenlijk lijkt de gedragingen te vangen
in een groot aantal concrete voorschriften." Het is duidelijk dat er spanning bestaat
tussen de garanties voor de justitiabelen tegen te onbepaalde strafbepalingen en de
noodzaak van een slagvaardig strafrechtelijk optreden.

Dezelfde spanning is zichtbaar in verschillende andere bepalingen. Zo kan naast
de algemene gevaarsbepaling in het verkeersrecht (art. 25 WVW) worden gewezen
op art. 307 Sr: Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is, wordt gestraft
met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste negen maanden of geldboete van
de vierde categorie. Verder kan worden gedacht aan schennis van de eerbaarheid (art.
239 Sr). In beide gevallen is het (on)wenselijke gedrag voor de justitiabele moeilijk
te achterhalen. Dit wordt wei heel duidelijk aan de hand van het vroegere artikel 2
uit de Wet op de Krijgstucht, dat strafbaar stelt elke handeling die onbestaanbaar is
met de militaire tucht of orde."

13 Aldus AJ.A. van Dorst, Enkele aspeclen lIan artikel 1 Wetboek van Strafrecht, in: Macht en onmacht
van de wetgever, Deventer 1978, p. 176.

14 Het is tekenend dat de regelgever het gebieden van sommige gedragingen slechts heeft kunnen
vormgeven door het hanteren van de bewoordingen "zoveel mogelijk". Zie art. 3 RW: Bestuurders
zijn verplicht zoveei mogelijk rechts te houden. Zie voor een soortgelijke redactie art. 17 en 28 RW
1990. RJ. Polak verwijst voor het RW 1966 naar art. 10, 14, 15,20,22,25,28,30,31,32,35,36,
50, 56,69, 70, 74, 99, 109 en andere bepalingen (Inleiding 101 het wegenverkeersrecht, Zwolle 1981,
p.292).

15 1. Remmelink, Inleiding 101 de studie lIan het Nederlandse strafrecht, Alphen aan den Rijn 1991, p.
119; I.B.H.M. Simmelink, Het RVV 1990, niet iedere verandering is ook een verbetering, in: Het RW
1990 en het BABW (red. C.I.G. Bleichrodt en J.P. Scheffer), Lochem 1991, p. 53. Simmelink haalt
de volgende overweging aan uit EHRM 26 april 1979, NJ 1980, 146: "whilst certainty is highly
desirable, it may bring in its train excessive rigidity and the law must be able to keep pace with
changing circumstances. Accordingly, many laws are inevitably couched in terms which, to a greater
or lesser extent, are vague and whose interpretation and application are questions of practice" . Ondanks
dat in dezelfde uitspraak wordt opgemerkt dat "a norm cannot be regarded as a 'law' unless it is
formulated with sufficient precision", moet een delictsomschrijving soms noodzakelijkerwijs vager
zijn dan wenselijk vanwege de toepasbaarheid in toekomstige en mogelijk gewijzigde verhoudingen.
Dit arrest was eerder voor M.s. Groenhuijsen een kapstok voor het ontvouwen van zijn standpunt
over de vraag naar de vermijdbaarheid van de algemene bepaling (Slraj en wet, oratie, Arnbem 1987,
p. 17-18).

16 Ontleend aan I.M. Reijmjes, Strafrechtelijk bewijs in wet en praktijk, diss., Amhem 1980, p. 105. Hij
wijst erop dat in de praktijk die onbestaanbaarheid varieert van het slapen op wacht, het beledigen
van meerderen, het te laat komen tot het eten van een boterham tijdens diensturen. Overigens zijn
art. 25 WVW en de hier bedoelde bepaling niet a priori vergelijkbaar. Het gaat bij art. 2 uit de Wet
op de Krijgstucht om een gesloten kader van gezagsverhoudingen die in het open systeem van het
anonieme verkeer ontbreken.
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Zoals gezegd, om te achterhalen of art. 25 WVW strijd oplevert met het legaliteitsbe-
ginsel is het nodig te bezien of er sprake is van een te vage bepaling. Het gaat dus
om een mate van vaagheid. Vaagheid als zodanig is geen probleem, te vaag is
onaanvaardbaar. Voor- en tegenstanders van art. 25 WVW hebben zich over het al
dan niet te vage karakter van deze bepaling uitgelaten." Een leidraad zou kunnen
worden ontleend aan de door G.E. Mulder ontwikkelde criteria, waar deze stelt dat
van ongeoorloofde vaagheid sprake is indien het zicht op de norm waarnaar de
wettekst verwijst zozeer wordt belemmerd dat het voor de te goeder trouw zijnde
justitiabele onmogelijk is de norm in het vizier te krijgen. Een tweede maatstaf die
hij aanlegt, is dat de rechter ondanks het hem ter beschikking staande interpretatiema-
teriaal de norm niet uit de wettekst kan ontwikkelen." Mulder komt op grond van
zijn eigen criteria tot de conclusie dat het gevaarsbegrip uit art. 25 WVW niet te vaag
omschreven is (p. 424).

Deze criteria blijken echter tot verschillende uitkomsten te leiden. Zo betoogt
Sirnmelink in navolging van Mulder dat het door art. 25 WVW bedoelde gedrag is
geconcretiseerd naar plaats. Uitsluitend gedragingen van weggebruikers die plaats-
vinden op de weg kunnen aan de delictsomschrijving van art. 25 WVW voldoen,
voorzover de verkeersveiligheid in het geding is. Simmelink verwijst naar HR 2 april
1985, NJ 1985, 796, waarin art. 4 lid 3 aanbef en onder d Algemeen Reglement
Vervoer centraal stond: Het is verboden op enig gedeelte van de stations of in de
treinen te vechten, handtastelijkheden te plegen, vuurwerk af te steken, anderen uit
te schelden of lastig te vallen dan wei zich op een andere wijze onbehoorlijk te
gedragen (cursivering; M.O.). Een klacht over de vermeende vaagheid van deze
bepaling werd door de Hoge Raad weerlegd door te overwegen dat de norm in zoverre
is geconcretiseerd dat het gaat om gedrag in stations en in de treinen. Mede uit dit
arrest leidt hij af dat art. 25 WVW voldoende concreet moet worden geacht, aangezien
is gespecificeerd dat het gaat om gedrag op de weg." Hetzelfde arrest bracht Groen-
huijsen evenwel eerder tot een tegengestelde conclusie. Hij legt wat mij betreft de
Yinger op de zere plek door er op te wijzen dat de concretisering naar plaats nog niet
duidelijk maakt welke gedragingen nu laakbaar moeten worden bevonden. Voorts

17 lk doe een greep uit de voorstanders: J. Remmelink, "Prinzipienreiterei" door het verkeersrecht, VR
1965, p. 195; W.H. Vellinga, Gevaaren schuld opde weg, Alphen aan den Rijn 1979, p. 92-95; A.C.
't Hart, Artikel 25 WVW en het legaliteitsbeginsel, in: A.C. 't Hart, Strafrecht en beleid, Leuven 1983,
p. 189-208 en recent J.B.H.M. Simmelink, Het RVV 1990, niet iedere verandering is een verbetering,
in: Het RVV 1990 en het BABW (red. C.J.O. Bleichrodt en J.P. Scheffer), Lochem 1991, p. 53-54.
Onder de tegenstanders kunnen gerekend worden A.E. Rosendahl Huber, Het kapstokartikel 22 sub
a der Motor- en Rijwielwet, NIB 1934, p. 221 e.v. en p. 237 e.v.; A.D. Belinfante en J.C. Hooftman,
Wegenverkeerswetgeving, band I, Inleidend commentaar, p. 11-18; W.J.O.M. Beckers, Artikel 25
Wegenverkeerswet, een blijk van legislatieve onmacht, VR 1975, p. 121-124.

18 O.E. Mulder, Vage normen, in: Naar eer en geweten (Iiber amicorum Remmelink), Arnhem 1987,
p.413.

19 Hel RVV 199f), nietiedere verandering is ookeen verbetering, in: HetRVV 1990 en het BABW (red.
C.J.O. Bleichrodt en J.P. Scheffer), Lochem 1991, p. 53-54.
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betoogt hij dat de venneende onvermijdeIijkheid van de gekozen vage redaetie van
art. 25 WVW wordt aangetast door de uitputtende verkeersregeling uit het RVV.20

Een ander, vaak ondersehreven, argument is afkomstig van 't Hart en zal op deze
plaats meer uitgebreid worden besproken. Hij betoogt dat het strafbaar gestelde gedrag
in de algemene bepaIing met geisoleerd mag worden beoordeeld, maar moet worden
begrepen tegen de aehtergrond van het systeem van gedragsregulerende verkeers-
voorschriften in het RVV. In dat licht zou art. 25 WVW niet als te vaag moeten
worden gezien, maar als een veiligheidsvoorsehrift dat wordt gelegitimeerd door het
geheel van bestaande, veelal gedetaiIleerde verkeersvoorsehriften. Hij Iieht dit toe door
te stell en dat het verkeer niet bestaat uit een veelheid van geisoleerde handelingen van
verkeersregels toepassende weggebruikers, maar uit een sociaal systeem van interaeties.
Art. 25 WVW is voor 't Hart aanvaardbaar doordat in de genoemde interactiesfeer

Ivan de gemiddelde weggebruiker mag worden gevergd dat deze, geconfronteerd met
i een niet-specifiek geregelde verkeerssituatie, op grond van zijn kennis van verkeers-
! regels komt tot een niet-onjuiste afweging van eisen van veiligheid en vlotheid. Tegen
de aehtergrond van de regels uit het RVV zou de verkeersdeelnemer voldoende zijn

,toegerust om inzicht te verwerven in het onder omstandigheden vereiste gedrag. Deze
I gezamenlijke eisen zouden precies de inhoud vonnen van art. 25 WVW?1

Bij dit standpunt kunnen de volgende kanttekeningen worden geplaatst. Dat de
algemene bepaling niet geisoleerd moet worden beschouwd, sluit aan bij hetgeen in
de inleiding is gesteld en kan dan ook worden onderschreven. Naarmijn mening biedt
het standpunt van 't Hart evenwel onvoldoende uitsluitsel over het bestaansrecht van
art. 25 WVW. Als voorbeeld wijs ik op zijn stelling dat de reehter geen meehanische
wetstoepasser hoort te zijn. Dat zal niemand betwisten. Voorts kan iedere verkeers-

'lteelnemer onderschrijven dat het verkeer bestaat uit interaeties. Maar deze constatering
biedt nog niet voldoende draagvlak voor zijn stelling dat art. 25 WVWaanvaardbaar
is. In de derde plaats is bij de bespreking van het vlotheidsbegrip toegelicht waarom
door mij in het verkeer louter veiligheidseisen worden onderkend. Afgezien daarvan,
is het evident dat van iedere weggebruiker oplettendheid mag worden verwacht. Dit
algemene inzieht is eerder aan de orde gekomen waar is aangegeven dat oplettend-
heidseisen zijn neergelegd in de specifieke verkeersvoorschriften" en daarnaast
voortvloeien uit het veiligheidsbeginsel. Hoe dan ook, dit beginsel is niet gekoppeld
aan het bestaan van de aIgemene bepaling. Het is mij daarom niet duidelijk waarom
de verhouding tussen vlotheid en veiligheid zou bijdragen aan de legitimiteit van de
algemene bepaling. Tenslotte moet worden geeonstateerd dat het beschrijven van de

20 Straf en wet, oratie, Amhem 1987, p. 17-18.
21 A.C. 't Hart, Artikel 25 WVW en het legaliteitsbeginsel, in: A.C. 't Hart, Strafrecht en beleid, Leuven

1983, p. 205. Recent is dit standpunt onderschreven door J.B.H.M. Simmelink, Het RVV 1990, niet
iedere verandering is ook een verbetering, in: Het RW 1990 en het BABW (red. C.J.G. Bleichrodt
en J.P. Scheffer), Lochem 1991, p. 54.

22 Vgl. J.M. Reijntjes, Strafrechtelijk bewijs in wet en praktijk, diss., Arnhem 1980, p. 105, waar deze
opmerkt dat een kapstokbepaling geen preventieve werking bezit, maar wei extra nadruk legt op de
eis om voorzichtig te zijn. Het lijkt a1sof de auteur oplettendheid a1s zodanig onderscheidt van de
verkeersregels.
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eisen die voortvloeien uit art. 25 WVW geen legitimatie van deze bepaling oplevert.
Conc1uderend moet dan ook worden gesteld dat de aangevoerde argumenten tekort
schieten om het bestaansrecht van de algemene bepaling te staven.

Het zou dus gebruikeJijk zijn om de onderhavige discussie aan te gaan vanuit de optiek
van het legaJiteitsbeginsel. Deze weg acht ik echter om twee redenen minder begaan-
baar. Het legaliteitsbeginsel is in de eerste plaats - wellicht meer nog dan dat met
andere beginselen het geval is - moeilijk afte bakenen. Ik kan met een beroep op het
legal iteitsbeginsel de aard van de verkeersregelgeving niet verklaren en aan dit beginsel
evenmin een probleemoplossend karakter toekennen." Indien namelijk art. 25 WVW
als te vaag en dus in strijd met het legaiiteitsbeginsel van de hand wordt gewezen,
hoe zit het dan met de open normen uit het RVV 1966? Niemand zal willen beweren
dat het verbod tot inhalen wanneer daardoor gevaar of hinder voor andere weggebrui-
kers kan ontstaan, te vaag is. Nog verder afdalend in de legislatieve rangorde: er wordt
geen bezwaar geformuleerd tegen de delictsomschrijving 'de bestuurder is verplicht
zoveel mogeJijk rechts te houden'. Afgezien van mogelijke kritiek dat niet de plaats
is omschreven waar men rechts dient te houden, is het natuurJijk de vraag wat 'zoveel
mogeJijk' is. Een ding is wei duidelijk: de normen in het RVV zijn preciezer
geformuleerd dan art. 25 WVW en dus minder vaag. Of de normen in het RVV
treffend zijn geformuleerd, of noodzakelijk zijn is een vraag die in deze discussie
verder niet terzake doet.

Een tweede reden om deze bespreking niet op te hangen aan het legaliteitsbeginsel
is het feit dat de gevoerde discussie naar mijn mening niet wordt gekenmerkt door
helderheid. Hieronder zal ik aangeven dat de algemene bepaJing goed van pas kwam
om de al dan niet vermeende lacunes uit de verkeersreglementen aan te vullen. De
dogmatiek is om dat pragmatisme heengebouwd, waarbij voortdurend situaties werden
opgeworpen die in de bestaande reglementen niet waren geregeld. De permanente voor-
onderstelling in deze eeuw is dat men zich geen leven kan voorstellen na het schrappen
van dit artikel." Deze gang van zaken heeft ertoe geleid dat geen scherpe onderschei-
ding is aangebracht tussen de theorievorming over het legaliteitsbeginsel en de prakti-
sche stoplapfunctie van deze strafbepaling. Deze vermenging devalueert dan ook de
waarde van veel aangevoerde argumenten terzake van het legaliteitsbeginsel. De
discussie in het wetenschappelijk forum loopt in zekere zin parallel met de geschie-
denis van de algemene bepaling. De verklaringen van de oorzaken van de verkeers-
onveiligheid zijn elkaar steeds snel opgevolgd, waarbij de schets van het toenmalige

23 Zie M.S. Groenhuijsen in zijn boekbespreking van M.S. Rutgers, Strafbaarstelling van voorberei-
dingshandelingen, NJB 1993, p. 643, waar hij opmerkt dat de door de schrijfster vanuit het legaliteits-
beginsel geformuleerde kritiek een soort absolute maatstaf suggereert aan de hand waarvan kan worden
bepaald welk niveau van precisie moet worden bereikt alvorens een strafbepaling voldoet aan het
legaliteitsbeginsel. Groenhuijsen merkt vervolgens op dat een dergeJijke harde toetssteen hem niet
voorhanden Iijkt.

24 Vgl. W.H. Vellinga, waar deze opmerkt: "De functies, die art. 25, ondanks art. 16 RVV blijft
vervullen, zijn zo belangrijk, dat we art. 25 niet kunnen missen, 'geen dag'!" (Gevaar en schuld op
de weg, Alphen aan den Rijn 1979, p. 92-93).
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verkeersbeeld voortdurend aan wisselingen onderhevig was. Nieuwe tijden, nieuwe
zeden! Als echter wordt uitgegaan van het idee dat er in elk tijdperk nieuwe ge-
zichtspunten bestaan op het vigerende tijdsgewricht die vervolgens worden verdrongen
door andere, dan zou dat ook in de verkeerswetgeving van toepassing moeten zijn.
De elkaar opvolgende verklaringen omtrent de verkeersonveiligheid hebben echter
niet geleid tot het vervangen van de 'oude' verklaring, maar waren aanleiding tot een
opeenstapeling van verklaringen en resulteerden in een algemene gevaarsbepaling die
steeds verder werd uitgebreid.

Een reden om de onderhavige discussie niet te voeren aan de hand van het
legaliteitsbeginsel is dus gelegen in de babylonische spraakverwarring die deze discus-
sie lijkt te kenmerken. Verschillende auteurs hebben verdedigingslinies aangelegd rond
het bestaansrecht van art. 25 WVW. Dit bolwerk verschaft een dusdanige zekerheid
dat geformuleerde kritiek eenvoudig terzijde wordt gescboven als zijnde onbruik-
baar." Een van de afgevuurde patron en behelst vrijwel altijd de tegenkritiek dat
bijvoorbeeld art. 16 RVV 1966 even vaag is als art. 25 WVW.26 Maar deze vergelij-
king gaat over de spreekwoordelijke verbouding tussen appels en peren. Huiselijk
gezegd, bet komt mij voor dat geformuleerde kritiek niet a priori mag worden gepa-
reerd met de tegenwerping 'kijk naar jezelf. De kritiek wordt daarmee inhoudelijk
niet weerlegd. Maar er is meer. Alhoewel elke strafrechtsgeleerde onderschrijft dat
bet strafrecht zuinig dient te worden toegepast, klinken pas sinds enige jaren kritische
geluiden over het wederom verruimen van art. 25 WVW. Eerdere verruimingen zijn
nooit gekritiseerd, terwijl het toch op het pad van de wetenschapper had gelegen om
zich op zijn minst af te vragen of de bedoelde uitbreidingen in 1924, 1935 en 1948
nodig waren."

Bij wijze van voorbeeld wijs ik op de uitbreiding van de reikwijdte in 1948 tot
het gedrag van de voetgangers. In de voorafgaande decennia was vrijwel geen
onderzoek verricht naar de schuldvraag bij aanrijdingen. De enige onderbouwing werd

25 Zie de reactie van J. Remmelink in Hoofdwegen door het verkeersrecht, Zwolle 1992, p. 45 in noot
1 op de kritiek van M.S. Groenhuijsen, Legaliteit a/s prob/eem, NJB 1982, p. 281 en Straf en weI,
oratie, Amhem 1987, p. 17-18. lk merk overigens op dat Groenhuijsen in het bedoelde artikel het
legaliteitsbeginsel eerder als probleem heeft gedefinieerd dan als oplossing voor een probleem.

26 Vgl. J. Remmelink die over het door Belinfante voorgestelde art. 16 RVV 1966 opmerkte: "Is art.
25 W.V.W. zo obsoleet? Dreigt niet, "that which we call a rose by any other name would smell as
sweet?"" (Enige opmerkingen over achteruitrijden, VR 1962, p. 167, noot 3); Hoofdwegen door het
verkeersrecht, Zwolle 1992, waarin hij opmerkt dat art. 54 RVV 1990 als vervanger van het bedoelde
art. 16 RVV niet vee I concreter is als art. 25 WVW.

27 Een uitzondering vormt A.E. Rosendahl Huber, Het kapstokartikel 22 sub a der Motor- en Rijwielwet,
NJB 1934, p. 221-227 en p. 237-243. Een andere auteur is N.R.H. van Essen die in zijn boek
Veiligheid en verkeersorde (Lochem 1939) op p. 148 opmerkte dat de toevoeging "ofredelijkerwijze
is aan te nemen dat de veiligheid op den weg in gevaar kan worden gebracht" een niet onbedenkelijke
uitbreiding vormt Om aan zijn bedenkingen tegemoet te komen, pleitte hij voor de benoeming van
speciale verkeersrechters. Dus zo principieel was zijn kritiek nu ook weer niet. Een dergelijk - eveneens
minder principieel getint - betoog is terug te vinden bij Th.A. de Roos, waar deze wijst op de last
die een vage norm als art. 25 WVW legt op de schouders van de rechter (Strafbaarsteiling van
eeonomische delicten, diss., Amhem 1987, p. 84).
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gevormd door de verwijzing naar voetgangers die veelvuldig stilstaan op het midden
van de weg of plotseling oversteken. Ondanks het ontbreken van onderzoek naar
voorhanden zijnde (civiele) rechtszaken of naar het mislukken van strafrechtelijke
vervolgingen" werd art. 25 WVW 1935 in 1948 gewijzigd. De argumentatie daarvoor
acht ik niet val ide. Het argument dat een algemene verkeerswet meebrengt dat aIle
weggebruikers daaronder begrepen dienen te worden, kan worden onderschreven. Maar
het debat verstomt op het moment dat de toeschouwer zich afvraagt waarom dan geen
op de situatie toegesneden bepalingen worden ontworpen in de voorhanden zijnde
reglementen. Het is toch geen automatisch gegeven dat niet-geregelde gedragingen
van weggebruikers dienen te worden bestreken door de algemene bepaling? Het
antwoord wordt gegeven door de bewindsman in zijn Memorie van Antwoord, waarin
hij stelt dat opname in art. 25 WVW 1935 meerwaarde toevoegt aan de op weggebrui-
kers rustende verantwoordelijkheid." In dit antwoord liggen onuitgesproken prernis-
sen besloten over wat onder verantwoordelijkheid moet worden verstaan. Deze
onderbouwing maakt de besluitvorming over de uitbreiding van de reikwijdte niet of
nauwelijks toetsbaar. Het lijkt mij daarentegen - zij het achteraf - een relevant gegeven
dat geen strafrechtelijke uitspraken voorhanden zijn waarin een voetganger wordt
veroordeeld voor zijn verkeersonveilige gedrag." Voor deze stellingname kan
vooralsnog worden volstaan met de constatering dat de noodzaak van uitbreiding nogal
mager is geformuleerd.

Terugkomend op het argument dat deze redactie recht doet aan de verantwoorde-
lijkheid die op iedere weggebruiker rust: de verkeersdeelnemer zal zijn verantwoorde-
lijkheid beter kunnen benutten met behulp van een nauw omschreven gebod uit het
reglement dan met een naar tijd en omstandigheden wisselende speculatie over de
reikwijdte van art. 25 WVW 1935.31 Dit ter rechtvaardiging van de uitbreiding
aangevoerde argument past dan ook meer bij een veelomvattende stop lap, op grond
waarvan vervolging vrijwel altijd mogelijk is. Eenzelfde redenering kan worden

28 Vanwege het feit dat het gedrag van voetgangers niet werd bestreken door de Motor- en Rijwielwet-
geving.

29 De commissie die de wetswijziging voorbereidde was van mening dat voetgangers vaak de oorzaak
waren van verkeersongevallen, aangezien zij veelal midden op de weg blijven staan, etc. Teneinde
dat gevaarlijke gedrag tegen te gaan dienden ook voetgangers onder de reikwijdte van de algemene
bepaling te worden begrepen (Bijl. Hand. TK 1948-1949, no. 800.4., voorlopig verslag, p. 3). De
minister deelde deze analyse in zijn MvA en stelde dat de gevaarsbron deels lag bij diegenen die zich
te vertrouwd voelen op de weg, namelijk de voetgangers. En om iedereen in de gemeenschap te
bereiken, die algemene verantwoordelijkheid droeg voor het verkeer, werd de reikwijdte van de
a1gemene bepaling verruimd (Bijl. Hand. TK 1948-1949, no. 800.5., MvA, p. 5). lie naderparagraaf
13.

30 De enige civielrechtelijke uitspraak die ik heb kunnen traceren is Rb. Rotterdam 9 december 1953,
VR 1954, 46, waarin een voetganger werd veroordeeld die midden op een weg lopend plotseling naar
links overstak zonder met de mogelijkheid van achteropkomende auto's rekening te houden.

31 Vgl. J. Remmelink, Omvang enfunctie van art. 25 WV.W, VR 1954, p. 89, noot 26, waar deze
opmerkt dat een goed geformuleerd verbod van een veelvuldig voorkomende foutieve verkeersge-
draging, opgenomen in het WVR, beter is dan een speculatie dat zo'n gedraging onder de werking
van art. 25 WVW valt.
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gevolgd bij art. 5 WVW 1994. Het is de vraag of de nieuwe visie van de wetgever
had kunnen worden verwezenlijkt met behulp van art. 25 WVW 1935. Simmelink
wijst naar mijn mening terecht op het feit dat er een aantal jaren overheen gaat voordat
het RVV 1990 wordt aangevuld met art. 5 WVW 1994. Deze overbrugging kon
volgens de wetgever geen kwaad, art. 25 WVW 1935 zou de herziene situatie in het
RVV goed kunnen opvangen. Simmelink leidt hieruit af dat er van urgentie geen
sprake lijkt te zijn. Waarom die situatie dan niet gecontinueerd?" Ik ben dan ook
met hem van mening dat het voldoende zou zijn om de decriminalisering van het
aantal gedragingen in het RVV met art. 25 WVW 1935 op te vangen.

Aldus vraag ik mij aan de hand van de opvatting van Remmelink af waarom de
algemene bepaling als onvermijdelijk moet worden beschouwd en waarin de onvermij-
delijkheid van de bedoelde uitbreiding dan wei kan schuilen. Welke ernstige gedragin-
gen hadden na 1935 niet kunnen worden vervolgd indien art. 22 sub b MRW in de
WVW 1935 was overgenomen?

Het wetenschappelijk debat zou zijn gebaat met het loslaten van oude (verrneende)
zekerheden. Een van de eerste zekerheden die wat mij betreft als achterhaald mag
worden beschouwd, is dat het debat over de algemene bepaling aIleen kan worden
beslecht vanuit de optiek van het legaliteitsbeginsel.

Een aantal jaren gel eden stelde Groenhuijsen dat het niet aangaat het bestaansrecht
van art. 25 WVW te onderbouwen met de verwijzing naar soortgelijke bepalingen
in het buitenland of dat de criticus geen bruikbaar altematief voorhanden heeft."
Het argument van de onmisbaarheid voor de praktijk acht hij aileen overtuigend indien
de (niet geexpliciteerde) vooronderstellingen waarop het rust, worden gedeeld." Ik
onderschrijf zijn standpunt, maar de vraag resteert tegen welke achtergrond het
onderzoek dan wel moet plaatsvinden. Groenhuijsen stelt voor om de reglements-
bepalingen zorgvuldig en systematisch op hun volledigheid te onderzoeken. Dit onder-
zoek zou aannemelijk moeten maken dat aIle noodzakelijke verkeersgevaarlijke
gedragingen door het RVV kunnen worden ondervangen. Bij een positief antwoord
is de noodzaak om art. 25 WVW in leven te houden overbodig geworden.

In al zijn eenvoud snijdt dit voorstel hout. Dit onderzoek sluit dan ook aan bij
zijn optiek waar de verkeersvoorschriften worden bezien op hun aard en volledigheid.
Bovendien kan door deze methode de vraag naar de vaagheid van de algemene
bepaling zuiverder worden beantwoord. Het is immers zinloos een bepating als te vaag
te kwalificeren zonder die vaagheid af te zetten tegen de achtergrond van regels die
als minder vaag worden aangemerkt. Indien zou blijken dat het geheel aan speciale
verkeersvoorschriften de verkeersafwikkeling voldoende reguleert, waarbij geen
onaanvaardbare tekortkomingen in de regeling aanwezig zijn, kan de algemene

32 J.B.H.M. Sirnmelink, Het RVV 1990, niet iedere verandering is ook een verbetering, in: Het RVV
1990 en het BABW (red. C.J.O. Bleichrodt en J. P. Scheffer), Lochem 1991, p. 46.

33 J. Remmelink, Hoofdwegen door het verkeersrecht, Zwolle 1992, p. 33 en 45.
34 M.S. Oroenhuijsen, Lega/iteit a/s prob/eem, NJB 1982, p. 285; Straf en wet, oratie, Arnhem 1987,

p.42.
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bepaling als te vaag worden aangemerkt. Dit komt mij als een meer begaanbare weg
voor dan uitgebreid in te gaan op de functie en omvang van het legaliteitsbeginsel
en de uitkomst van zo'n gedachtenexercitie los te laten op de verhouding tussen art.
25 WVWen de bepalingen uit het RVV.

Ten behoeve van de zuiverheid zal ik andersom te werk gaan en onderzoeken of
het stelsel van specifieke gedragsregels aanvulling behoeft door de algemene bepaling.
Hierbij gaat het om de vraag of het reglement, waarin het stelsel van gedragsregels
hoofdzakelijk is vervat, kan worden beschouwd als een gesloten stelsel. Bij een
bevestigend antwoord dient het stelsel, waarin de algemene bepaling en de specifieke
bepalingen elkaar over en weer bemvloeden, van de hand te worden gewezen. Wanneer
de uitkomst van dit onderzoek immers zou luiden dat het regelbestand een zo volledig
mogelijke beschrijving van de mogeJijke verkeersgedragingen biedt, dan zou de
algemene bepaling nutteloos zijn en geen bestaansrecht meer toekomen. Dit hoofdstuk
belicht daarom tevens de gekozen uitgangspunten van en vooronderstellingen voor
het stelsel van gedragsregels dat mij voor ogen staat. Met dien verstande, dat dit
hoofdstuk slechts een schets van een raamwerk kan inhouden. Een alomvattende
toetsing is om de in de inleiding tot dit onderzoek uiteengezette redenen hoe dan ook
onmogelijk. In het zesde hoofdstuk zal daarom een exemplarische toetsing worden
uitgevoerd.

Afrondend, het gaat om de vraag of scherpere normen wenselijk en mogelijk zijn.
Daarnaast is de vraag van belang hoe de lacunes in een dergelijke regeling dienen te
worden beoordeeld.

53-55 Positiebepaling

53 Taken van wetgever en rechter

Om te bezien welk verkeersgedrag het meest wenselijk is, is het zinnig terug te grijpen
op de al vaker ornschreven noerner van de verdeling van de beschikbare wegruimte.
Een korte terugblik.

De verkeersafwikkeling vindt plaats binnen een beperkte infrastructurele ruirnte.
Om de vele gedragingen veilig te kunnen afwikkelen, is veelal eenjuridische verdeling
van die ruimte noodzakelijk. Dit betekent dat voor de verschillende gedragingen van
de onderscheiden categorieen verkeersdeelnemers een deel van die ruimte wordt
gereserveerd. Het ruimtelijke aspect dat ik aan verkeersregels toeken, bestaat hierin
dat de onderlinge plaatsen op de weg zo scherp mogelijk zijn afgebakend. Dit is nodig
voor het verkrijgen van wetenschap over het innemen van de juiste plaats op de weg
en dientengevolge voor een zo veilig mogelijke afwikkeling van gedrag. In het ver-
keersrecht zijn afwijkende gedragingen van het wettelijk voorgeschreven verkeers-
patroon strafbaar. Een noodzakelijke clausulering is dat indien de uitvoering van het
voorschrift gevaarzettend werkt, men tot afwijking van de wettelijke regel is verplicht.
Dit brengt mee dat de vrijheid om het eigen verkeersgedrag te bepalen, ligt besloten
binnen de getrokken veiligheidsgrenzen van de verkeersvoorschriften. De precieze
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afbakening van het toegestane verkeersgedrag verleent de weggebruiker binnen de
getrokken strafbaarheidsIijnen de vrijheid om zijn gedrag in ruimtelijke zin zelf te
bepalen. Het voor te schrijven gedrag dient derhalve nauw omlijnd te zijn. Bij vage
strafbaarstellingen komt het genoemde vrijheidsaspect van de veiligheidsregels in
gevaar. De vrijheid gedijt daarom binnen de voorwaarden van de preciezere veilig-
heidsregels uit het RVV.

Dit hoofdstuk is gebaseerd op de stelling dat in een steisel van gedragsregels open
normen misstaan. Deze stellingname hangt samen met de in het vorige hoofdstuk aan
'gewone' reglementsvoorschriften toegekende status van abstracte gevaarzettingsde-
licten. Waar de reguliere inhaaivoorschriften in mijn optiek gevaar in overkoepelende
zin beogen tegen te gaan, bevatten bepalingen die een nog verdergaande strafbaar-
stelling beogen, geen meerwaarde. Tegen deze achtergrond is er geen verschil tussen
de algemene gevaarsbepaling en de 'mini'-gevaarsbepalingen in het RVV. Vanuit de
ruimteverdelende optiek - en aileen vanuit die optiek - bezitten open normen geen
gedragsregulerende waarde. De verkeersdeelnemer kan aan een open norm geen
richtlijn ontlenen. Hieraan kan worden toegevoegd dat de wetgever niet strafrechtelijk
iets moet regelen indien er geen noodzaak toe bestaat.

Nieboer heeft recentelijk gesteld dat een open wettelijke omschrijving als art. 25
WVW naar de letter niet strijdig is met art. 1, lid 1, Sr. Het zekerheidsbeginsel zou
zich echter wei verzetten tegen een dergelijke delictsomschrijving." Het gaat mij
om het tweede deel van zijn stelling. Gezien het door mij benadrukte karakter van
het gebodsstrafrecht (zie paragraaf22, 46-47) veroorzaken open delictsomschrijvingen
rechtsonzekerheid. Bovendien is de onderlinge afstemming van gedragingen niet gebaat
met dergelijke normen. Dit standpunt is niet verwonderlijk gezien de verbinding die
ik, opnieuw in navolging van Nieboer, heb gelegd tussen het vertrouwensbeginsel en
het zekerheidsbeginsel. Uitgaande van de eerder genoemde criteria van G.E. Mulder:
de verkeersdeelnemer die te goeder trouw is, kan uit een vage gevaarsnorm niet het
laakbare of juiste verkeersgedrag afleiden. Gevaar is namelijk een tijdloos begrip en
verkrijgt in elk tijdsgewricht een andere jurisprudentiele invulling. Wat enkele decennia
geleden als gevaarlijk rijgedrag werd aangemerkt, ziet men nu als het nemen van een
geoorloofd risico.

Eerder is opgemerkt dat naar mijn smaak de aard van het bijzondere (verkeers)-
strafrecht impliceert dat de verkeersdeelnemer wetenschap dient te verkrijgen over
het vereiste rijgedrag. De vraag is wie deze wetenschap dient te verschaffen, wetgever
of rechter. Laten we nu naar aanleiding van de criteria van Mulder nog eens kijken
naar de wijze waarop gevaar wordt ingevuld. Aan het eind van dat uitstapje wordt
weer teruggekomen op het aspect van de rechtszekerheid en het belang daarvan voor
de onderhavige bespreking.

Waar het gaat om de aansprakelijkheid voor ontstane verkeersonveiligheid is de
causaliteitsvraag van betekenis: is het gevaar veroorzaakt door de kwestieuze gedra-
ging? Dit impliceert dat duidelijkheid moet worden verschaft welke gedraging in het

35 W. Nieboer, Schets materieel strajrecht, Amhem 1991, p. 35.
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geding is en waaruit de onvoorziehtigheid bestaat die het bedoelde gevaar heeft ver-
oorzaakt. In 1975 eonstateerde Beckers evenwel dat bij de onderhavige gevaarsbepaling
het gebleken gevolg door de reehter dikwijls wordt aanvaard als bewijs van de
ongeoorloofdheid van de oorzaak." Polak herhaalde dit standpunt en wees op een
aantal uitspraken waarin deze gang van zaken voorkwam." Ik wijs er voorts op dat
in de vigerende reehtspraak de Hoge Raad in het algemeen geen bezwaar maakt tegen
het feitelijk opvatten van de wettelijke bewoordingen. Nu wordt de telastelegging
aileen als onvoldoende feitelijk nietig verklaard, indien de telastelegging aIleen maar
bewoordingen uit art. 25 WVW bevat." De gevaarzetting dient daarom "aangekleed"
te worden. Art. 25 WVW is een materieel omsehreven delict. Wil daarom een
vervolging ter zake van art. 25 WVW slagen, dan dient het gevolg te zijn aangegeven.
De Offieier van Justitie kan eehter volstaan met het opnemen van de wettelijke
bewoordingen uit de overtreden RVV-regel, De toevoeging "waardoor de veiligheid
van het verkeer op die weg in gevaar is gebraeht" wordt vervolgens feitelijk opge-
vat."

Door geen streng ere eisen te stellen aan de geldigheid van de telastelegging is het
eehter voor de verkeersdeelnemer in kwestie niet duidelijk waaruit de geeonstateerde
onvoorziehtigheid bestaat. De vaagheid van de algemene bepaling als zodanig
daargelaten, is de invulling niet aan strengere eisen gebonden. Waar het kader van
de wet algemeen als vaag wordt omsehreven - nota bene: door velen niet als te vaag -
en de wetgever dus minder seherpe direetieven aan de verkeersdeelnemer heeft willen
meegeven, aeht ik het de taak van de reehter om strengere eisen te stellen aan de
telastelegging. De huidige gang van zaken kan worden gediskwalifieeerd vanuit de
optiek dat er sprake is van een alomvattende - al dan niet bewust gekozen - onmaeht.
Doordat de wetgever zieh onmaehtig opstelt door de delietsomsehrijving niet preeiezer
te omsehrijven en de reehter zieh niet geroepen voelt tot het preeiezer invullen van
de norm wordt de verkeersdeelnemer onmaehtig gehouden om van de preeieze inhoud
van het verwijt kennis te nemen. Mijn kritiek op het bestaansreeht van art. 25 WVW
zou minder relevantie vertonen indien de reehter deze norm met seherpe subnormen

36 W.J.O.M. Beckers, Arlikel25 Wegenverkeerswet, een blijkvan legislatieve onmacht, VR 1975, p. 124.
37 RJ. Polak, lnleiding 101 het wegenverkeersrecht, Zwolle 1981, p. 293. Achtereenvolgens noemt hij

HR 14 april 1953, VR 1954,10; HR26 augustus 1958, NJ 1959,94, HR 7 februari 1961, VR 1961,
30; HR 9 mei 1961, VR 1961, 63; HR 25 juli 1961, VR 1961, 70, HR 22 juli 1966, VR 1967, I.

38 Sinds HR 18 december 1962, VR 1963,55 is duidelijk dat de Hoge Raad het louter telasteleggen van
de wettelijke bewoordingen van art. 25 WVW onvoldoende acht voor een geldige telastelegging: "Oat
toch a1s zulk een opgave (van het telastegelegde feit; toevoeging M.O.) niet kan gelden het enkele
feit dat de verdachte zich zodanig heeft gedragen, dat de vrijheid van het verkeer zonder noodzaak
werd belemmerd of de veiligheid op dien weg in gevaar werd gebracht, of redelijkerwijze was aan
te nemen, dat de veiligheid op dien weg in gevaar kon worden gebracht, zonder dat daarbij melding
werd gemaakt van de feitelijke gedragingen van den verdachte, waarop het evenbedoeld verwijt
steunde." Zie uitgebreid over deze materie Melai c.s., Wetboek van Strafvordering, aant. 14 tot en
met 18 op art. 261, m.n. aant. 17 (supplement 29); D.H. de long, De macht van de telastelegging,
diss., Amhem 1981, p. 27-29 en p. 97.

39 Zie HR 14 januari 1964, VR 1964,23; HR 5 april 1966, Nl 1967,355, VR 1966, 72.
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zou invullen." In dat licht onderschrijf ik het standpunt van Schalken die opmerkt
dat hoe yager en opener de delictsinhoud, hoe eerder de verdachte recht heeft op de
bescherming die het formele strafrecht hem biedt." Deze bescherming wordt de
verdachte bij de rechterIijke invulling van art. 25 WVW onthouden. De precieze
weging van de omstandigheden van het geval blijft nameIijk in het vage zodat er niet
zelden sprake Iijkt te zijn van een machtsspreuk. Nu is het niet uitgesloten dat de
hierboven aangestipte rechterlijke beslissingen worden gelegitimeerd met de overwe-
ging dat iedereen toch weI weet wat gevaar is. Gezien de jurisprudentiele invulling
van het gevaarsbegrip lijkt mij dit echter minder vanzelfsprekend en is gerede twijfel
op zijn plaats of de justitiabele de wenselijke gedragsnorm in het vizier kan krijgen.
Rechtsonzekerheid lijkt mij het gevolg.

Met deze constatering zijn we weer terug bij de relatie tussen vage delictsomschrijvin-
gen en rechtszekerheid. Rechtszekerheid is een mooi woord, maar even vaag als de
hiervoor aangestipte jurisprudentiele gang van zaken. Voor aIle duidelijkheid dient
daarom het belang van de rechtszekerheid voor het verkeersrecht te worden aangege-
yen.

Voor een zo aan verandering onderhevig rechtsgebied als het verkeersrecht is het
zowel voor de wetenschap als voor de verkeersdeelnemer van groot belang te weten
in welke richting het recht zich ontwikkelt. De hiervoor beschreven gang van zaken
maakt echter duidelijk dat art. 25 WVW voor het verkeersrecht als zodanig geen
richtinggevende informatie oplevert. Dit is verklaarbaar vanuit de gedachte dat de
wetgever met een vage delictsomschrijving zijn controle op de rechtsontwikkeling in
verregaande mate uit handen heeft gegeven door de rechter het verkeersproces te laten
sturen.

Recent heeft Barendrecht in zijn proefschrift over vage normen in het civiele recht
uitvoerig de aandacht gevestigd op de negatieve aspecten van vage normen, namelijk
het verlies aan rechtszekerheid en voorspelbaarheid, en gewezen op het belang van
scherpere normen. Hoe scherper de norm des te duidelijker de voor de beslissing
relevante feiten. Vage normen geven volgens hem geen werkelijk richtsnoer voor het

40 Overigens is dit een van de belangrijkste redenen waarom het verkeersrecht een ondoorzichtig geheel
oplevert en niet duidelijk is in welke richting dit rechtsgebied zich ontwikkelt. Een vage verwijzing
naar schending van de verkeersveiligheid zegt niets over de precieze weging van de omstandigheden
van het geval. Waar art. 25 WVW a1gemeen als een behorensmaatstaf wordt aangemerkt bij de
naleving van het regelbestand uit het RW, wordt deze rol schromelijk overschat. Er moet aan de hand
van de rechtspraak immers worden geconstateerd dat een vage norm niets laat zien en dus rechtson-
zekerheid teweeg brengt. Blijkbaar wordt dit voor lief genomen, want het betreft hier een bekend
gegeven.

41 T.M. Schalken, Strafbaarstelling en de garantiefunctie van het strafrecht, in: Kracht van wet, Zwolle
1984, p. 175.
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handelen van betrokkenen. Bovendien zullen deze norrnen ook niet de functie kunnen
vervullen van het voorkomen van conflicten."

Beide aspecten - meer rechtszekerheid, voorspelbaarheid door scherpere normen
en de generaal-preventieve werking daarvan - vinden weI hun grondslag in het
reglement. Doordat de regelgever vooraf in de regels een gevaarsoordeel heeft
gegeven, bezitten de bepalingen uit het RVV een generaal-preventief aspect hetgeen
bij de algemene gevaarsbepaling ontbreekt. Daarom wordt de verkeersdeeInemer met
de verkeersvoorschriften, boven de algemene bepaling, een meerwaarde aan informatie
geboden."

Deze paragraaf is in zekere zin een vervolg op het vorige hoofdstuk. Gelet op de wijze
waarop de verkeersregels zijn vormgegeven in het bijzonder strafrecht dient de
verkeersdeelnemer te worden voorzien van precieze informatie over het meest
wenselijke verkeersgedrag. Deze informatie krijgt optimaal gestalte in het stelsel van
gedragsregels zoals neergelegd in het reglement. Vage normen als art. 25 WVW bezit-
ten daarentegen 'geen (informatieve) meerwaarde. In deze optiek wordt de taak van
de regelgever verzwaard. Vervolgens zijn we aangeland bij een van de centrale vragen
in dit hoofdstuk: hoe kan de regelgever tot een sluitend stelsel van gedragsregels
komen? Voor de beantwoording van die vraag is het cruciaal dat in detail wordt
aangegeven hoe de functie van de algemene gevaarsbepaling kan worden overgenomen
door het reglement.

54 Analyse van de toepassing van de algemene bepaling. Mogelijkheden tot
ondervanging binnen de snelheidsregeling

Verkeersdeelnemers kunnen aan de algemene bepaling geen richtlijn ontlenen omtrent
het meest wenselijke verkeersgedrag. In dat licht heb ik het standpunt van VelIinga
onderschreven waar hij opmerkt dat de verbodsbepaling art. 25 WVW niet een echte
verkeersbepaling is. Art. 25 is namelijk niet geschreven met het oog op het schetsen
van een bepaald verkeerspatroon." Desondanks vervult deze bepaling echter weI een
doorslaggevende en naar mijn mening een vertroebelende rol op het niveau van de
geboden uit het reglement. Hieronder zal dat worden toegelicht en worden gezocht
naar een oplossing.

42 1.M. Barendrecht, Recht als model van rechtvaardigheid, diss., Deventer 1992, p. 76. Zijn betoog over
de minder sterke binding van de rechter aan de wet spoort in zekere zin met de visie van de regelgever
in het RVV 1990. Beider visie is dat de wet niet alles kan regelen en dat de rechter de rechtsontwikke-
ling beter kan sturen dan de wetgever. Bij de bespreking van normverleggend gedrag is vanuit de
strafrechtelijke optiek eveneens op de verhouding tussen wet en rechtsvindingsregels ingegaan
(paragraaf 36).

43 De algemene bepaJing houdt als grondnorm c.q. corrector van scherpe normen zijn waarde, maar dan
als een zogenaamde 'lex imperfecta' (zie paragraaf 47).

44 W.H. Vellinga, Gevaar en schuld op de weg, Alphen aan den Rijn 1979, p. 93-94.
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In de eerste plaats is het een bekend gegeven dat - hoewel deze toepassing in kwantita-
tief opzicht van ondergeschikt belang is - de algemene bepaling als een stoplap of als
kapstok wordt gebruikt voor niet-geregelde gedragingen in de opeenvolgendeverkeers-
reglementen." Deze functie kan worden verduidelijkt aan de hand van het rijden met
rijwiellantaarns omstreeks 1930. Enige jaren daarvoor waren autolantaarns ontworpen.
De regelgever vaardigde vervolgens bepalingen uit die het rijden met deze lantaans
aan nadere voorschriften bond. Het kon niet uitblijven dat de fabrikanten eveneens
lantaams voor rijwielen op de markt brachten. Tussen de introductie van deze lantaarns
en de uitvaardiging van nadere verlichtingsvoorschriften lag een aantal jaren. In die
peri ode kwam het een aantal keren voor dat fietsers hun lantaarns iets te veel naar
boven hadden afgesteld, waardoor tegemoetkomende automobilisten werden verblind.
In HR 23 juni 1930, NJ 1930, p. 1662, kwam de Roge Raad tot een veroordeling op
grond van art. 22a MRW.46 Dit arrest toont aan dat de algemene bepaling niet zozeer
werd ingezet als 'echte' verkeersbepaling, maar als 'stoplap' voor de gaten in de
reguliere verkeerswetgeving. Deze toepassing yond plaats zolang de regelgever een
situatie nog niet had geregeld, wat in casu binnen een aantal jaren wei het geval was.
Bij wijze van voorbeeld wijs ik verder op HR 16 juni 1953, NJ 1953,594, VR 1953,
46 waarin de Hoge Raad bepaalde dat bijzondere omstandigheden kunnen vergen om
op andere tijden en bij andere weersgesteldheden dan de in art. 54 en 84 WVR
genoemde, verlichting te voeren. Het nalaten daarvan leverde overtreding van art. 25
WVW op. In het RVV 1966 werd dit wenselijke gedrag bestreken door art. 61 e.v."

45 In deze zin reeds A.E. Rosendahl Huber, Het kapstok-artikel 22 sub a der Motor- en Rijwielwet, NID
1934, p. 221-227 en p. 237-243. Zie verder W.H. Vellinga, Gevaar en schuld op de weg, Alphen aan
den Rijn 1979, p. 51-54.

46 De overwegingen van de Hoge Raad luiden aldus: "dat art. 22 der Motor- en Rijwielwet een in zeer
algemene bewoordingen vervat voorschrift geeft in het belang van de vrijheid en de veiligheid van
het verkeer; dat blijkens de Memorie van Toelichting op het in 1903 ingediend Wetsontwerp, aan den
wetgever, met betrekking tot hetgeen in art. 13 - thans art. 22- wordt gezegd, de regeling voorkomende
in de Engelsche Motor Car Act van 1903 heeft voor ogen gestaan, waar deze - op dit punt uitvoeriger
dan ons artikel - zegt: "if any person drives a car recklessly of negligently, or at a speed, or in a
manner which is dangerous to the public, having regard to all circumstances enz."; dat, nu de wetgever
zich bij deze ruime bepaling wilde aansluiten, niet aannemelijk is dat de woorden "dewijze van rijden"
aileen de enkele daad van rijden zoude betreffen; dat veeleer aan deze woorden eene ruimere
beteekenis moetworden gegeven, zoodatdaarbij ook in aanmerking komt de gesteldheid van hetrnotor-
rijtuig ofrijwiel, waarmede wordt gereden, indien deze omstandigheid dat rijden maakt tot een gevaar
voor de vrijheid of veiligheid van het verkeer; dat daardoor ook de hierboven bedoelde algemeene
strekking der bepaling: beveiliging van het publiek, beter tot haar recht komt; dat derhalve de
Rechtbank terecht art. 22 op het bewezen verklaarde toepasselijk achtte, en het middel is ongegrond".

4 7 Zie verder het dubbel parkeren en het rijden over de vluchtstrook. Deze gedragingen werden voor
invoering van het RVV 1990 tegengegaan met behulp van de algemene bepaling. Voor de regelgever
was er blijkbaar aanleiding deze gedragingen strafbaar te stellen in het RVV 1990. RJ. Polak wijst
op het openen van een portier (HR 6 november 1956, VR 1957, 10) en het rechts inhalen (HR 27
februari 1968, VR 1968, 53) (Inleiding tot het wegenverkeersrecht, Zwolle 1981, p. 293). Het eerste
voorbeeld lijkt mij onjuist aangezien dit gedrag was strafbaar gesteld in art. 34 WVR. Voor de periode
onder het MRR kan worden gewezen op de volgende voorbeelden: HR 3 november 1930, NJ 1931,
p. 420 (uit een uitrit wegrijden); HR 2 december 1935, NJ 1936, 136; HR 3 mei 1937, NJ 1937,911
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Er is een fundamenteel bezwaar tegen deze gang van zaken. Naar mijn mening
ondervangt de structuur van de verkeerswetgeving de noodzaak om terug te vallen
op art. 25 WVW. Het parlement heeft in deze eeuw veelvuldig de wens geuit de
gedragsregels op te nemen in een formele wet. Een van de redenen was dat het
parlement aan het uitvoerend gezag niet te veel bevoegdheden wilde toekennen bij
het uitvaardigen van nieuwe regels." Aan deze veelvuldig geuite wens is nimmer
gehoor gegeven. De reden was gelegen in de behoefte slagvaardig en snel te kunnen
inspelen op veranderende omstandigheden in het verkeer. Die slagvaardigheid en
snelheid zou beter gestalte krijgen in een AMvB, aangezien deze wetgevingsprocedure
minder tijdrovend zou zijn dan de wijziging van een forme Ie wet." Deze duidelijke
voorkeur heeft consequenties voor de toepassing van de algemene bepaling waar die
is gebaseerd op de vermeende plamuurbehoefte in ongeregelde situaties.

Dit bezwaar maakt de toepassing van de algemene bepaling inzake de ongeregelde
situaties van het reglement niet overtuigend. lnderdaad moet worden toegegeven dat
het verkeer een hectisch karakter heeft, met als gevolg dat de wetgever soms achter
de ontwikkelingen aanloopt. Door de gekozen wetgevingsprocedure hoeven snelle ont-
wikkelingen echter niet te worden ondervangen door art. 25 WVW.50

Naast de genoemde 'stoplap'functie van de algemene bepaling is het zinnig te bezien
in welke gevallen de algemene bepaling meestal werd toegepast. De parlementaire
geschiedenis van art. 15jo. 22a MR W maakt duidelijk dat deze bepaling voomamelijk
in stelling werd gebracht tegen onverantwoorde snelheden (te hoog, maar eveneens
te laag)." Later werd de reikwijdte uitgebreid tot andere gedragingen." Dit neemt
echter niet weg dat het voor een belangrijk deel ging om onaangepaste snelheden."

(links afslaan); HR 31 oktober 1938, NJ 1939,70 (wegrijden). AI deze onderwerpen zijn naderhand
geregeld in het MRR of WVR.

48 Deze redengeving is in het huidige tijdsgewricht niet helemaal val ide, gezien het feit dat de huidige
minister van Verkeer en Waterstaat nauweI ijks reactie krijgt op haar vraag of de kamercommissie voor
verkeer en waterstaat aandacht wit besteden aan de herziene verkeersreglementen. Deze afgenomen
interesse laat echter de grondslag voor de verdeling in formele en materiele wetgeving intakt.

49 Een wijziging van een AMvB heeft namelijk geen instemming van het parlement no dig.
50 Het feit dat in de tijd die de regelgever nodig heeft het reglement aan de veranderde omstandigheden

aan te passen, verschillende gedragingen Diet kunnen worden vervolgd, moet worden geaccepteerd.
In het commune strafrecht is dat niet anders.

51 Vgl. Bijl. Hand. TK 1902-1903, no. 128.4., voorlopig verslag, p. 11; Bijl. Hand. TK 1903-1904, no.
14.1., p. 6; m.n. Bijl. Hand. TK 1903-1904, no. 10.1., p. 5 en Bijl. Hand. TK 1903-1904, no. 10.,

p.156e.v.
52 Deze ontwikkeling eindigt in art. 5 WVW 1994. Deze bepaling is niet langer gericht tot weggebruikers

als zodanig.
53 Onder werking van de Motor- en Rijwielwetgeving kan worden gewezen op HR 13 februari 1922,

NJ 1922, p. 462; HR 28 april 1930, NJ 1930, p. 937; HR 20 oktober 1930, NJ 1930, p. 1629 (ontslag
van rechtsvervolging); HR 17 oktober 1932, NJ 1932, p. 1525; HR 17 december 1934, NJ 1935, p.
372; HR 15 juni 1936, NJ 1936, 1003; HR 21 maart 1938, NJ 1938,793; HR 8 mei 1939, NJ 1939,
1038; HR 17 juni 1940, NJ 1940,789.
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In navolging van Polak ben ik tot de conclusie gekomen dat veel van de op grond
van art. 25 WVW bestrafte gedragingen eveneens onaangepaste snelheden betroffen."

Eerst zal ik me daarom tot deze gedragingen beperken. Veel uitspraken betreffen
snelheden die, onder de omstandigheden waarin werd gereden, te hoog of te laag
werden bevonden. Teneinde een voorstel te doen die de ondervanging van de algemene
bepaling dichterbij zou kunnen brengen, is het zinnig de snelheidsregeling nader te
bezien. Daarna komen de overige gedragingen aan de orde die door de algemene
bepaling worden bestreken (paragraaf 55).

De snelbeidsregeling beeft een belangrijke functie bij de verdeling van de beschikbare
wegruimte. Voor verschillende manoeuvres wordt de weggebruiker een bepaalde plaats
op de weg toegekend. Deze plaats dient echter door de weggebruikers te worden
geeerbiedigd wil (de kans op) een ongeval niet het gevolg zijn. In vee I gevallen is
de oorzaak van de inbreuk op de (door de regelgever) beveiligde plaats gelegen in
een naar omstandigheden te hoge snelheid. Een gelijkmatige snelheid van de verschil-
lende weggebruikers houdt de weggebruikers in de meeste situaties letterlijk en figuur-
lijk uit elkaar.

Het betreft hier een van de meest besproken onderwerpen uit de regelgeving sinds
de vorige eeuw. De parlementaire discussie door de jaren heen valt te schetsen als
een zoektocht naar snelheidsmaxima voor bepaalde situaties. Waar de ene deelnemer
aan bet debat 30 km onder aile omstandigheden te hoog achtte, was een ander van
oordeel dat in bepaalde situaties veilig 60 km per uur kon worden gereden. Deze dis-
cussie speelde zicb af in het kader van de totstandkoming van de algemene bepa-
ling."

Onder vigeur van de Motor- en Rijwielwetgeving werden geen zelfstandige
snelheidsmaxima in de wet opgenomen." Daarentegen liet de Motor- en Rijwielwet

54 R.J. Polak, lnleiding tot het wegenverkeersrecht, Zwolle 1981, p. 295. Als voorbeelden kunnen worden
aangehaald: HR 15 juni 1954, NJ 1954,499; HR 8 november 1955, NJ 1956, 192; HR 21 mei 1957,
NJ 1957,481; HR 10 juni 1958, NJ 1959,45; HR 13 oktober 1959, NJ 1960,40, VR 1959, 127; HR
15 december 1959, NJ 1960,210; HR 10 december 1963, NJ 1964, 143; HR 10 maart 1964, NJ 1964,
223; HR 5 april 1966, NJ 1967,355, VR 1966, 72; HR 5 mei 1964, VR 1964, 100; HR 26 januari
1965, NJ 1965,153; HR30 november 1965, VR 1966,14; HR 8 februari 1966, NJ 1966, 377; HR
19 november 1968, VR 1969,6; HR 31 olctober 1972, NJ 1973,40; HR 28 november 1972, NJ 1973,
42; HR 6 mei 1975, NJ 1975, 385; HR 15 september J 975, VR 1976, 54; HR 4 november 1975, NJ
1976, 192; HR 1 februari 1977, NJ 1978,2; HR 20 juni 1978, NJ 1979,64, VR 1979, 71; HR 18
november 1980, VR 1982, 37.

55 Zie hierover het parlementaire debat, zoals weergegeven in hoofdstuk 2.
56 De artt. 18 en 38 MRR Iijken een uitzondering. De eerste bepaling is echter geen specifieke

snelheidsbepaling. De snelheid wordt als een feitelijk gegeven beschouwd. Bij het aanhouden van een
bepaaIde snelheid wordt de bestuurder verplicht een bepaalde mate van verlichting te voeren. De reden
is eenvoudig: bij bepaalde snelheden heeft men minder gelegenheid tot uitwijken en dienovereen-
komstig werd het noodzakelijk geacht dat de weg goed kon worden overzien. Onverlichte voorwerpen
(mens, dier of ding) konden aldus beter wordt ontweken. De tweede uitzondering betreft art. 38 MRR.
Op de door de wegbeheerder daartoe aangewezen wegen dienden bestuurders van motorrijtuigen met
een bepaaIde wielbelasting zich te houden aan een maximumsnelheid. Indien de wielbelasting te hoog
werd bevonden voor bepaalde - in categorieen ingedeelde - wegen was het verboden daar te rijden.
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voor gemeentebesturen de mogelijkheid open een snelheidsmaximum in te voeren.
Art. 8 MR W bepaalde dat bij of krachtens een gemeentelijke verordening, met
betrekking tot wegen binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid kon worden
aangegeven, mits de verordening bepalingen bevatte ter verzekering, dat de in acht
te nemen snelheidslimiet - die niet lager mocht zijn dan 10 km per uur - werd
aangegeven door middel van borden die door de minister waren vastgesteld. Dit laatste
werd noodzakelijk geacht om te voorkomen dat de uniformiteit van borden in gevaar
zou komen.

In de literatuur is uitvoerig aandacht besteed aan deze kwestie. In de jaren dertig
waren er twee standpunten die representatiefkunnen worden geacht voor het algemene
debat. In 1932 promoveerde Mees op het proefschrift "Verkeersvraagstukken voor
de groote stad"." Hij huldigde het standpunt dat maximumsnelheidsbepalingen
vanwege de willekeurig getrokken limiet uit den boze zijn." "Ieder verkeersongeval
is in den grond te herleiden tot een te groote snelheid onder de gegeven omstandig-
heden. De omstandigheden op den straat veranderen ieder oogenblik en de juiste
beoordeeling hiervan hangt afvan de kundigheid en aanleg van den bestuurder en van
den aard en hoedanigheid van zijn voertuig" (p. 169). Teneinde de naar omstandighe-
den te hoge snelheid tegen te gaan, vestigde deze jurist zijn vertrouwen in de eerste
plaats op de verbeterde techniek van onder meer het remsysteem. Voor vermindering
van het aantal aanrijdingen was zijns inziens dan ook een intensieve controle op de
technische toestand van het voertuig op zijn plaats. Oaarnaast pleitte hij voor een
intensieve controle op het rijgedrag. In het geval van een te hoge snelheid diende de
algemene bepaling uitkomst te bieden.

In een uitvoerige studie narn Leerink stelling tegen de gedachtengang van Mees."
Hij kwarn tot de conc1usie dat maximumsnelheden hoe dan ook nodig zijn om het
aantal ongevallen terug te dringen (p. 384). Oaamaast zouden maximumsnelheden de
omvang van het letsel en de schade kunnen verrninderen, aangezien lagere snelheden
in zijn algemeenheid minder emstige gevolgen hebben. Hij voerde als belangrijkste
reden aan dat bij een hogere snelheid een langere remweg nodig is. Om die reden
diende in bebouwde kommen geen hogere snelheid dan 40 km per uur te worden
toegestaan. In verb and met de dichtere bewoningsgraad zouden zich sneller situaties
voordoen waarin het genoodzaakt was het rijgedrag bij te stellen. Een hogere snelheid
zou betekenen dat in bepaalde situaties niet meer adequaat zou kunnen worden gerea-
geerd. Voor hogere snelheden, boven de 80 krn per uur, dienden zijns inziens bijzonde-
re autowegen te worden gecreeerd. Dit zou van be lang zijn vanuit het oogpunt dat
de meeste verkeersslachtoffers vallen op de wegen buiten de bebouwde kom. Volgens
Leerink diende de grondregeJ te zijn dat het verboden is met een zoodanige snelheid

Het is duidelijk dat deze bepaling is geschreven in het belang van de instandhouding en bruikbaarheid
der wegen. Door te zware motorvoertuigen op de weg toe te laten ontstond het gevaar op beschadiging
van het wegdek. Beide bepalingen kunnen dan ook niet worden aangemerkt a1s snelheidsbepalingen.

57 B. Mees, Verkeersvraagstukken voor de groote stad, diss., Rotterdam 1932, m.n. p. 168-179.
58 Mees achtte de snelheidsbepalingen verouderd en onbruikbaar.
59 J.A. Leerink, De verkeers-veiligheid op den weg, Alphen aan den Rijn 1938, p. 268-282 en p. 382-396.
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te rijden dat de verkeersveiligheid in gevaar wordt gebracht." Hij scherpte dit uit-
gangspunt aan door te stell en dat de bestuurder zijn snelheid aan de omstandigheden
diende aan te passen. Hij yond echter de preventieve, instructieve en repressieve
functie van de algemene bepaling in dezen te vaag. Ondanks het feit dat hij het
onmogelijk achtte om aan te geven met welke snelheid, met welk soort voertuig, onder
bepaalde omstandigheden mocht worden gereden, yond hij een nauwkeurig omschreven
norm in dezen desondanks op zijn plaats. Leerink was van mening dat er wei degelijk
bepaalde grenzen waren, waarboven snelheden, op bepaalde wegen, in ieder geval te
hoog waren (p. 389).61 Leerink was van oordeel dat het onbiIIijk zou zijn om te
verbaliseren, indien door het rijden met een te hoge snelheid de verkeersveiligheid
niet in gevaar zou zijn gebracht (p. 393). Hij was van mening dat de door hem voorge-
stelde snelheidslimieten zo hoog zijn dat overschrijding daarvan in aIle gevallen een
gevaarIijk karakter draagt. Gezien de latere ontwikkelingen kan dit laatste standpunt
veilig worden aangemerkt als een tijdgebonden standpunt. Zijn steIIingname is echter
aIleszins begrijpelijk indien in ogenschouw wordt genomen dat het toentertijd onge-
bruikelijk was om voor invoering van snelheidsmaxima te zijn. Vanuit dat vacuum
leken de voorgestelde snelheidsmaxima een duideIijke grens aan te geven van wat als
gevaarlijk rijden kon worden aangemerkt. .

Aansluitend bij het laatste punt kunnen de volgende kanttekeningen worden
gemaakt. Vanaf het begin van de landelijke verkeerswetgeving maakte men zich de
meeste zorgen over te hoge snelheden. In het begin van deze eeuw werd deze zorg
begrepen vanuit de intrede van het gemotoriseerde verkeer. De toenmalige wetge-
vingsperiode wordt onder meer gekenmerkt door het vertrouwen in het technische
vemuft van de producenten van motorvoertuigen. De opeenvolgende perioden hebben
geleerd dat het toegenomen technische vemuft ten spijt de snelheidsoverschrijdingen
en de daar soms uit voortvloeiende verkeersongevallen zijn gebleven.

Deze overwegingen hebben de regelgever uiterlijk echter onberoerd gelaten. De
eerste algemene snelheidsregeling voor wegen buiten de bebouwde kom zou worden
gerealiseerd onder de werking van de Wegenverkeerswet 1935. Zo ging in 1974 de
toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat Westerterp over tot invoering van
minimum- en maximumsnelheden op autosnelwegen.? De minimumsnelheid op
autosnelwegen ging 70 km per uur bedragen en was bedoeld om de snelheidsver-
schill en op die wegen kleiner te maken, hetgeen bevorderlijk zou zijn voor de

60 Leerink verwijst naar de Hoge Raad die in twee uitspraken als 'zodanige' sneLheid beschouwt: het
rijden met een voertuig met een snelheid van 60 Ian per uur en zonder dat de bestuurder geluidssigna-
len gaf, over een rijweg van 4 m. breedte, waarover een druk verkeer plaatsvindt en waarop verschil-
lende zijwegen uitkomen, vanwaar het uitzicht op die rijweg niet vrij is (resp. HR 13 februari 1922,
NJ 1922, p. 462 en HR 17 december 1934, NJ 1935, p. 372).

61 Hij komt tot de volgende snelheidsmaxima, 45 Ian in aile bebouwde kommen, met als uitzondering
zeer drukke stadsstraten waar hij 20 Ian de grens vindt. Op buitenwegen acht hij 60 Ian toelaatbaar;
op voorrangswegen 80 Ian per uur. Ais correctie op deze snelheden verwijst Leerink naar de algemene
bepaling.

62 KB 31 januari 1974 (Stb. 1974,40). Het onderzoek waar de bewindsman in de NvT naar verwees
luidt Snelheidslimieten buiten de bebouwde kom, uitgave SWOV.
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verkeersveiligheid. Voor autosnelwegen werd in art. 52 RVV 1966 een maximumsnel-
heid van 100 km per uur voorgeschreven. Er waren twee argumenten voor deze
koerswijziging. Het eerste argument was de grote verscheidenheid in voorgeschreven
snelheidslirnieten en het daarbij behorende aantal verkeersborden. De taak van de
politie werd daardoor sterk verzwaard, aangezien controle moest worden uitgeoefend
op de naleving van sterk varierende maxirnumsnelheden. Tegen deze achtergrond
achtte de minister uniforrniteit geboden. Let weI, het ging de minister niet a priori
om bevordering van de verkeersveiligheid. Dit was ook moeilijk te onderbouwen ge-
weest aangezien in de Nota van Toelichting een onderzoek van de SWOV werd aange-
voerd waarin niet in directe zin kon worden aangetoond dat een snelheidslimiet de
veiligheid bevordert. WeI zouden door invoering van snelheidslimieten de gereden
snelheden dichter naar elkaar worden gebracht, waardoor een gelijkmatiger en voor
de weggebruiker overzichtelijker verkeersbeeld zou ontstaan. Op indirecte wijze zou
daarmee de veiligheid zijn gediend. Een belangrijke overweging om tot invoering van
een maxirnumsnelheid over te gaan was de vrijwillige snelheidsbeperking tot onder
110 km per uur bij ongeveer 90 % van de bestuurders. Op grond van dezelfde soort
overwegingen werd een maximumsnelheid van 80 km per uur redelijk geacht voor
andere wegen dan autosnelwegen. Impliciet werd hiermee te kennen gegeven dat de
handhaving minder lastig zou zijn dan voorheen. Het tweede argument was van milieu-
technische aard. Het jaar van invoering viel in een periode waarin Nederland met een
olieboycot kampte. Als gevolg van de schaarste aan olieprodukten en de wenselijkheid
het gebruik van motorbrandstoffen zoveel mogelijk te beperken werd het van belang
geacht de snelheden te stabiliseren.

De ontwikkelingen zijn bekend. De snelheidslimiet wordt massaal overtreden.
Veertien jaar later werd, onder meer om tegemoet te komen aan het hoge overtre-
dingspercentage, een stelsel van gedifferentieerde snelheidslimieten ingevoerd op
autosnelwegen. De hoogste limiet werd gelegd op 120 km per uur. Een van de
doelstellingen van deze wijziging was te komen tot een betere naleving waardoor er
voor de nieuwe snelheidslimieten een breder maatschappelijk draagvlak zou ontstaan.
De verwachting werd uitgesproken dat een en ander zou leiden tot een betere naleving
en dientengevolge minder handhavingsproblernen." Ook nu weer was de hoop
gevestigd op een hoge nalevingsgraad.

De berichten zijn niet gunstig. Recent werd in de media bericht over een onder-
zoek van de SWOV waarin werd geconstateerd dat de effecten van snelheidscontroles
op het gedrag van automobilisten uiterst beperkt zijn. Wat betreft de 80-kilometerlimiet
was eerder sprake van een verslechtering dan van een verbetering. Ondanks controles
zou op bepaalde plaatsen het aantal overtredingen in de ochtendspits toenemen."
Desondanks kan geen stijging van het aantal verkeersongevallen worden geconstateerd
als direkt gevolg van de overschrijding van een snelheidslimiet. Dit spoort met een
publikatie van Seidenstecker waarin deze constateert dat geen causaliteit kan worden
aangetoond tussen snelheidsvoorschriften en het verminderen van ongevallen. Hij

63 KB 21 april 1988 (Stb. 1988, 175).
64 Trouw 25 maart 1993.
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constateert aileen dat een snelheidslimiet geen negatief gevolg voor de verkeersveilig-
heid heeft." Er lijkt dan ook niet overtuigend aangetoond dat het wettelijk toestaan
van een hogere snelheid tot meer ongevallen leidt."

In de opeenvolgende verkeersregelingen hebben de snelheidsvoorschriften dus een
steeds prominentere plaats ingenomen. Dit is begrijpelijk vanuit de gedachte dat de
snelheid waarmee wordt gereden in belangrijke mate de afstemming van de onderlinge
plaatsen op de weg kan verstoren. De afstemming van de verschillende gedragingen
behelst een essentiele vooronderstelling: de plaats die de verkeersdeelnemers in
ruimtelijk opzicht innemen, wordt onder meer gewaarborgd door de snelheid af te
stemm en op de omstandigheden. Op grond van bepaalde veiligheidsoverwegingen is
binnen de bebouwde kom gekozen voor een maximumsnelheid, De inschatting dat
er op de wegen buiten de bebouwde kom minder potentiele gevaarsituaties voorhanden
zijn, heeft voor die wegen geleid tot invoering van een hogere maximumsnelheid."
Een en ander hangt sam en met onderlinge verwachtingen tussen verkeersdeelnemers.
Voor de afweging om een kruising over te steken, is het belangrijk dat de voorrangsge-
rechtigde een bepaalde snelheid aanhoudt. Indien deze met een hogere snelheid nadert
dan verwacht en wettelijk is voorgeschreven, dient de voorrangsplichtige bestuurder
eerder zijn voorrangsplicht na te leven en resteert er voor hem minder tijd om de krui-
sing over te steken. De snelheidsregeling is in dat licht een uiterst belangrijk middel
om de schaarse wegruimte veiliger te verdelen.

Het is echter de vraag of de wetgever die snelheid moet regelen. Naar mijn mening
dient het snelheidsgedrag voor een belangrijk deel aan de weggebruiker te worden
overgelaten. Een toelichting is op zijn plaats. Zoals gezegd, de weggebruiker krijgt
gebiedende voorschriften opgelegd. Binnen de grenzen van die bepalingen is hij vrij
zijn gedrag af te stellen op de zich voordoende situaties. Dit gedrag dient te worden
begrepen tegen het achterliggende rechtsbelang van het voorkomen van ongevallen.
De wetgever doet het enig haalbare: een zo precies mogelijke afstemming van de
onderscheiden gedragingen op de verschillende categorieen verkeersdeelnemers. Daar
houdt het verhaal niet mee op. De feitelijke afstemming van het wegverkeer spoort
vanzelfsprekend niet aItijd met de wettelijke ordening. Soms kiezen verkeersdeelnemers

65 K.R. Seidenstecker, Tempo-Limit auf 'Autobahnen? DAR 1991, p. 321-324. Vergelijk de onderzoeken
van de SWay waarin evenmin het bedoe1de causa1e verband kon worden aangebracht. Snelheldsli-
mieten op aulowegen (1985); Korte-termijn velligheidseffecten van de 100 en 120 km/uur snelheidsli-
mieten op Rijkswegen (1989); Sisyphus en zijn rotsblok? Het snelheidsprobleem vanuit wetenschappe-
lijke opliek (1991). De uitkomst van verschillende onderzoeken is dat de botssnelheid samenhangt
met de ernst van het ongeval, maar dat er geen hard materiaal voorhanden is over de relatie tussen
snelheidslimieten en ongevallen.

66 Voor Leijten staat dat in zijn conclusie voor HR 18 juni 1991, NJ 1991, no. 840 als een paal boven
water. P.C. Noordzij en P. Wesemann komen naar mijn mening tot een even haastige conclusie dat
autosnelwegen zonder een snelheidslimiet ondenkbaar zijn (De bijdrage van regels en toezicht aan
de verkeersveiligheid, in: Verkeersregels, handhaving en verkeersveiligheid (red. CD. van der Vijver
en PJ. Zeven), ArnhemlAntwerpen 1991, p. 53).

67 De noodzakelijke aanvulling op deze gefixeerde maxima is gelegen in de algemene bepaling. Zie reeds
J. Leerink, De verkeers-veiligheid op den weg, Alphen aan den Rijn 1938, p. 389.
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voor een van de wettelijke ordening afwijkende gedraging. Belangrijker voor dit
betoog is even weI de gedachte dat talloze gedragingen onvoorzien en daarom niet te
regelen zijn. De regelgever kan moeilijk rekening houden met een olieplas op de weg.
De weggebruiker krijgt de wettelijke regeling als kader aangereikt, waarbinnen hij
gehouden is zelf zijn gedrag zo veilig mogelijk af te stemmen. Binnen de wettelijke
voorwaarden moe! het af te stemmen rijgedrag op de zich voordoende hectische
situaties dan ook gepaard gaan met de inschatting van de meest wenselijke aan die
situatie gebonden snelheid. Met deze noodzaak strookt minder goed bet instellen van
minimum- en maximumsnelheden. De door de regelgever verleende noodzakelijke
vrijheid om binnen de toegekende positie het rijgedrag zo veilig mogelijk af te
wikkelen, wordt met de minimum- en maximumsnelheden voor een belangrijk dee I
weer teruggenomen. In zekere zin ontvalt door deze, in ruimtelijk opzicht verstarde,
regeling de flexibiliteit aan de gehele verkeersregeling.P'"

Met deze stellingnarne beoog ik een terugkeer tot de algemene snelbeidsbepaling
zoals voorgesteld tijdens de beraadslagingen bij de totstandkoming van de Motor- en
Rijwielwetgeving 1905. Een van de redenen voor het niet voorschrijven van maximum-
snelheden was gelegen in de functie die sommige karnerleden aan de algemene
gevaarsbepaling toedichtten. Het gevaar dat uit een situation eel te hoge snelbeid voort-
vloeide, diende te worden tegengegaan met behulp van deze bepaling." Het gaat mij
op deze plaats om de redenering van bet kamerlid Drucker waar deze stelt dat men
in het algemeen zeer goed 60 kilometer per uur kan rijden op een rechte, eenzame
en weinig begane weg, maar daarentegen zelfs geen 15 a 20 kilometer op een weg

68 Naast de genoemde argumenten kan worden gewezen op het onheldere onderscheid tussen de honderd-
en honderdentwintig kilometer grens. De diferentiatie in snelheden is een toonbeeld van de onmacht
om greep te houden op de snelheidsregeling als zodanig. De honderdentwintig kilometergrens is
voomarnelijk gecreeerd om het aantal massale overtredingen van de maximumsnelheid van 100
kilometer te legaliseren. Leijten merkt in zijn conclusie bij HR 18 juni 1991, NJ 1991, 840 op dat
uit de geschiedenis van de wetswijziging blijkt dat deze vooral berust op het inzicht dat de (betere)
oude regeling - gelet op de hardheid van de harten van de meeste automobilisten - niet of bijna
onmogelijk af te dwingen vall. De handhavingsaspecten waren volgens Leijten - en ik onderschrijf
dat - doorslaggevend bij de nieuwe strafbaarstelling van 120 km per uur.

69 Zie J. Leerink, De verkeers-veiligheid opden weg, Alphen aan den Rijn 1938, p. 387-396. Deze auteur
gaat uitgebreid in op de voor- en nadelen van snelheidslimieten. Tegenover het bezwaar dat het
onbillijk zou zijn te vervolgen a1s door de snelheidsoverschrijding de verkeersveiligheid niet in gevaar
is gebracht, stelt hij dat de maxima z6 moeten worden gesteld, dat overschrijding daarvan a1tijd een
gevaarlijk karakter dragen. Met de door hem voorgestelde maxima zou dat het geval zijn. Zijn voorstel
de snelheidslimiet te schrappen voor de autosnelwegen getuigt van een voor zijn tijd opmerkelijk
inzicht, Yoor het overige stelt hij voor om Iimieten in te voeren die nu te laag worden bevonden. Dit
leert naar mijn mening dat de wenselijk geachte snelheid zeer tijdgebonden van aard is. Zie voor de
toenmalige verschillende gevaarsinschatting, verbonden aan verschillende sneiheidsmaxima, de treffende
voorbeelden die hij geeft op p. 390, noot I. Ygl. voorts J. Remmelink, Omvang enjunctie van art.
25 WVw., YR 1954, p. 105.

70 Zie Hand. TK 1904-1905, no. 10., p. 156-157, 161-162, 167.
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met tal van zijwegen." Bovendien was men algemeen van mening dat men zo diende
te rijden dat men het voertuig in de hand hield. Tegen die aehtergrond werden snel-
heidsmaxima overbodig bevonden. Deze grondgedaehte heeft onder meer vertaling
ondergaan in art. 13 RVV 1966: de bestuurder moet voortdurend zijn voertuig onder
eontrole hebben."

Nu is hiermee niet gezegd dat elke snelheidslimiet onwenselijk is. Voor wooner-
yen, 30 km-gebieden en sommige wegen binnen de bebouwde kom zou - vanwege
de bevolkingsdiehtheid - een snelheidslimiet kunnen worden ingevoerd. De veiligheid
eist in deze gevallen dat er aileen langzaam mag worden gereden. Bij lage snelheden
kan de weggebruiker namelijk vrij eenvoudig reageren op de zieh voordoende situaties.
Daardoor is de vrijheid van de weggebruiker voor een belangrijk deel aan banden
gelegd. De snelheidsregeling is dan van regel tot uitzondering geworden.

Ik wil verdedigen dat de wettelijke regeling van gefixeerde snelheden, neergelegd in
de artt. 20, 21 en 22 RVV 1990, kan worden vervangen door een bepaling die deels
overeenstemt met art. 49 RVV 1966: De bestuurder moet bij het bepalen van zijn
snelheid in het bijzonder rekening houden met de aard en de gesteldheid van de weg,
de toestand en de lading van zijn voertuig, de weersomstandigheden en de diehtheid
van het verkeer. Hij moet zijn snelheid verminderen en zonodig stoppen wanneer de
omstandigheden dit vereisen, in het bijzonder in geval van mist en in andere omstan-
digheden die het zieht belemmeren. Hij moet in staat zijn zijn voertuig tot stilstand
te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij
is.

Deze norm is in 1990 gesehrapt en onder het bereik van de algemene bepaling
gesehoven. De nieuw leven in te blazen bepaling heeft voor mij de volgende betekenis.
De gedragsregels moeten worden nageleefd, waarbij de snelheid moet worden
afgestemd op de zieh voordoende omstandigheden. Het gewenste gedrag kan op
wettelijk niveau gestalte krijgen door in de hierboven voorgestane bepaling een aantal
voorwaarden op te nemen op grond waarvan de snelheid moet worden aangepast. Mij
staat enerzijds een verbodsbepaling voor ogen die boven de regels uit het RVV uit-
stijgt. Zo'n bepaling wijst geen plaats op de weg of een rangorde ten opziehte van
andere weggebruikers aan. Anderzijds is er geen overeenkomst met art. 25 WVW.
Het bedoelde gedrag zou niet aileen moeten worden geeoneretiseerd naar plaats, maar
ook naar inhoud. De snelheid waarmee wordt gereden, is eruciaal. Bovendien moeten
enuntiatief situaties worden aangegeven die een bijzondere zorgplicht aan de wegge-

71 Hand. TK 1904-1905, no. 10, p. 156 e.v. Vgl. W.J.M. Weersmaen N.J. Polak, De wegenverkeerswet,
GroningenlDjakarta 1950, p. 102-103. In gelijke zin als Drucker, F.F. Lindeman, De spelregels van
het wegverkeer, Haarlem 1957, p. 30-31.

72 Vgl. J.A. Leerink, De verkeers-veiligheid op den weg, Alphen aan den Rijn 1938, p. 349 en 387, waar
deze opmerkt dat het grondbeginsel moet worden gevonden in de gedachte dat men het voertuig in
zijn macht moet hebben en zijn snelheid naar de omstandigheden moet regelen.
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bruiker opleggen." Een en ander leidt tot een sluitingsmeehanisme of sluitingsregel
voor een belangrijke eategorie niet in het reglement geregelde gedragingen." Ik kom
hier in het vervolg van dit hoofdstuk nog op terug waar het gaat om de ondervanging
van de overige niet geregelde gedragingen.

Tegen mijn standpunt kunnen een aantal bezwaren worden aangevoerd die ik niet
onverrneld wil laten.

In de eerste plaats zou mij kunnen worden tegengeworpen dat er sprake is van
een tegenstrijdig betoog. Enerzijds bepleit ik afschaffing van art. 25 WVW (althans
een voortbestaan als een zogenaamde 'lex imperfeeta'), anderzijds stel ik een vage
'sluitingsregel' voor op het punt van de snelheid. Beide standpunten lijken aan elkaar
tegengesteld waarbij een poging om het een met het ander te verzoenen niet mag
ontbreken.

Tussen beide standpunten lijkt mij geen spanning aanwezig. In dit hoofdstuk heb
ik het legaliteitsbeginsel niet de rol van breekijzer toebedeeld. Ik veroorloofmij eehter
een kort uitstapje. Waar het gaat om de vraag naar de toegestane vaagheid lijkt het
mij moeilijk vol te houden dat art. 49 RVV 1966 even vaag is als art. 25 WVW. Art.
49 RVV 1966 bevat uitgebreide specifieaties over het wenselijke weggedrag die art.
25 WVW ten enenmale mist.

Mijn grote bezwaar tegen zowel de wettekst van art. 25 WVW als tegen de
reehterlijke invulling van dit artikel is dat noeh wetgever noeh reehter enige meer-
waarde toevoegt aan de informatieoverdraeht inhet RVV. Mogelijk ontstaat verwarring
omdat in deze paragraafhet pleidooi voor de afsehaffing van de wettelijke snelheids-
limieten en de ondervanging van de algemene gevaarsbepaling dooreen lopeno Het
lijkt nu immers of de meer preeieze snelheidsvoorschriften worden vervangen door
een vagere bepaling. De aandaeht zou op deze tendens kunnen worden toegespitst in
plaats van op de seherpte die wordt gewonnen in vergelijking met art. 25 WVW.
Indien het eerste deel van de waameming centraal wordt gesteld lijkt er spanning te
ontstaan aangezien deze studie voomamelijk uitgaat van de voor de verkeersdeelnemer

73 Inspiratie is ontleend aan art. 10 uit het Verdrag no pens het wegverkeer gesloten te Geneve op 19
september 1949 (Trb. 1951, p. 123): De bestuurder van een voertuig moet de snelheid daarvan te allen
tijde in zijn maeht hebben en met overleg en voorziehtig rijden. Hij moet vaart minderen of stilhouden,
zodra de omstandigheden zulks vereisen of in het bijzonder, wanneer het zicht niet goed is. Verdere
inspiratie is ontleend aan art. 13, lid 1, Verdrag inzake het wegverkeer gesloten te Wenen op 8
november 1968 (Trb. 1974, no. 35): Elke bestuurder van een voertuig dientonder aile omstandigheden
zijn voertuig dusdanig in zijn macht te hebben, dat hij in staat is de nodige voorziehtigheid te
betraehten en hij te allen tijde in staat is aile vereiste handelingen te verriehten. Bij het rege1en van
de snelheid van zijn voertuig dient hij voortdurend te letten op de omstandigheden, in het bijzonder
op de plaatselijke gesteldheid, de toestand van de weg, de staat waarin zijn voertuig en de lading zieh
bevinden, de weersomstandigheden en de verkeersdichtheid, ten einde zijn voertuig binnen zijn
geziehtsveld in voorwaartse riehting tot stilstand te kunnen brengen, voor enig voorzienbaar obstakel.
Hij dient zijn vaart te verrninderen en, indien nodig, te stoppen zo vaak de omstandigheden dit eisen,
in het bijzonder wanneer het zicht slecht is.

74 Zie P.W. Brouwer, Samenhang in recht, diss., Groningen 1990, p. 112, waar deze spreekt over de
sluitingsregel die inhoudt dat alles wat niet verboden is mag (worden verricht).
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noodzakelijke informatieoverdracht. Het betreft hier evenwel een onjuist vertrekpunt.
Uitgaande van het langzamerhand tot cliche verworden uitgangspunt dat met de
toepassing van het strafrecht zuinig moet worden omgesprongen is bepleit dat geen
gedrag moet worden gereguleerd dat in verregaande mate aan de weggebruiker zelf
kan worden overgelaten. Het onder aile omstandigheden niet harder mogen rijden dan
de toegestane snelheidslimiet doet atbreuk aan dat uitgangspunt en is in strijd met de
hiervoor ontwikkelde gedachte dat het niet dient te gaan om een gefixeerde snelheid
maar om de omstandigheden waaraan de snelheid dient te worden aangepast. Vanuit
deze optiek is - behoudens een aantal uitzonderingen - gepleit voor afschaffing van
wettelijke snelheidsmaxima. Het zou dus onjuist zijn om dit betoog op te hangen aan
de ontwikkeling minder of meer precies. De mate van precisie van de noodzakelijke
informatie is in dit onderzoek gebaseerd op de aanwezige verkeersvoorschriften, Maar
die zijn wat betreft de snelheid in de optiek van deze studie niet langer aan de orde.
Tegen die achtergrond is het een onjuiste tegenwerping dat dit betoog strijd oplevert
met de overige stellingnamen in deze studie. Vervolgens is gekeken naar het toepas-
singsbereik van de algemene gevaarsbepaling en geconstateerd dat een groot aantal
veroordelingen is gebaseerd op het rijden met onaangepaste snelheden. Aangezien dit
naar mijn mening cruciale en laakbare verkeersgedrag niet kill worden bestreken door
de bestaande snelheidsvoorschriften in het RVV is een sluitingsregel voorgesteld. Deze
bepaling bezit echter een belangrijke toegevoegde waarde naast de andere voorschriften
in het RVV. Indien de in art. 49 RVV 1966 genoemde voorwaarden (aard en gesteld-
heid van de weg, toestand en lading van het voertuig, weersomstandigheden, verkeers-
dichtheid en zichtafstand) het toelaten is er geen enkel bezwaar om (behoudens de
genoemde uitzonderingen) een snelheid van bijvoorbeeld 130 km te ontwikkelen. In
die zin lijkt er mij geen sprake te zijn van een te vage sluitingsregel. In mijn voorstel
is daarom ruimschoots vrijheid aanwezig om een snelheid naar keuze te ontwikkelen.

De meerwaarde van de voorgestelde sluitingsregel is dus in de eerste plaats het
meer precies aangeven waar het werkelijk om gaat: het rijden met een gepaste
snelheid. In de tweede plaats wordt het gedrag van de weggebruiker minder strikt
gereguleerd dan met art. 25 WVW het geval is.

In de tweede plaats kan worden gewezen op de snelheidslimieten op de 50 km-wegen
binnen de bebouwde kom en op de provinciale wegen waar 80 km mag worden
gereden. Op deze wegen vinden statistisch gezien de meeste ongevallen plaats. Op
autosnelwegen vinden daarentegen verhoudingsgewijs de minste ongevallen plaats.
Het vrijgeven van de snelheid op de eerstgenoemde wegen lijkt daarom onverantwoord.

Ook dit argument lijkt mij geen spanning in mijn betoog teweeg te brengen. Op
de bedoelde provinciale wegen is sprake van een vergrote onveiligheid vanwege de
afwezigheid van gescheiden verkeersstromen. Zo worden provinciale wegen geken-
merkt door de afwezigheid van (adequate) verlichting en in de regel vrijliggende
fietspaden. Op beide wegen wordt vaak met een gemiddeld hogere snelheid gereden
dan wettelijk is toegestaan. Het lijkt mij wenselijk dat de wegbeheerder deze wegen
infrastructureel veiliger maakt dan wei de weggebruiker attendeert op de infrastruc-
tureel gebrekkige weginrichting. Bovendien wijs ik op de mogelijkbeden om binnen
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de bebouwde kom snelheidsmatigende voorzieningen aan te brengen, zoals verkeers-
drempels, etc. In deze optiek wordt de snelheid niet begrensd binnen het stelsel van
gedragsregels maar door de weginrichting. De weggebruiker daarentegen is gehouden
am met behulp van de aanwezige indicaties zijn snelheid afte stemmen op de bestaan-
de situatie. Indien door zijn snelheid de kans op ongevallen wordt vergroot is er
voldoende aanleiding om op grond van de door mij voorgestane bepaling over te gaan
tot vervolging. Deze weggebruiker heeft immers zijn snelheid niet aangepast aan de
aard van de weg en, waar het 50 km-wegen zonder snelheidslimiet betreft, aan de
dichtheid van het verkeer.

Ik roep het tweede uitgangspunt van het RVV 1990 in herinnering: een gedrags-
regel is pas aanvaardbaar indien - infrastructurele - alternatieven ontbreken. Het is
voor verkeerstechnische onderzoekers vanzelfsprekend dat 50 km- en 80 km-wegen
volstrekt inadequaat zijn voor het daarover te ontwikkelen rijgedrag." Compensatie
door een gefixeerde snelheidslimiet lijkt mij onwenselijk. Zolang de infrastructure Ie
onvolmaaktheid afdoende kenbaar is lijkt mij de voorgestelde oplossing afdoende.

In de derde plaats zou tegen mijn stellingname kunnen worden aangevoerd dat de
remafstand bij een hoge snelheid veel langer is dan bij een lage snelheid. Op grond
van dit gegeven zou de toegestane snelheid niet moeten worden vrijgegeven. Doordat
bij een lange remweg in het begin van de remmanoeuvre de snelheid nog heel hoog
is, is ook de kans op ernstige ongevallen groter dan wenselijk.

Mijn bezwaar tegen deze redenering is dat het opgeworpen probleem bij elke
onaangepaste snelheid speelt. De remweg bij een snelheid van 40 km per uur is, waar
men - geiet op de omstandigheden - 20 krn had mogen rijden om een andere ver-
keersdeelnemer te ontwijken, eveneens te lang. In deze paragraaf is verdedigd dat de
snelheid dient te worden aangepast aan de zich voordoende omstandigheden. Dit
betekent dat een onaangepaste snelheid altijd gepaard gaat met een te lange remweg.
Het feit dat een snelheid van pakweg 150 km per uur a priori een langere remweg
meebrengt doet daaraan niet af. Bovendien ondervangt het laatste deel van de door
mij voorgestelde sluitingsregel hoge snelheden. Bij een snelheid van 150 km per uur
zal veelal het voertuig niet meer tot stilstand kunnen worden gebracht over de afstand
die kan worden overzien. Het probleem dat het opgeworpen argument aankleeft, is
dat de remweg als principieel argument voorop wordt gesteld, terwijl het een uitvloei-
sel is van een onaangepaste snelheid.

In de vierde plaats moet worden gewezen op het feit dat de 'modeme' snelheids-
limieten mede zijn ontstaan tegen de achtergrond van de behoefte het energiegebruik
te beperken. Hoge snelheden zouden daarom vanwege het hogere brandstofverbruik
en uitstoot vanmi lieuvervuilende verbrandingsrestanten dienen teworden tegengegaan.

Vooraf wil ik opmerken dat er sprake is van een relatief argument. Vanuit
milieutechnische overwegingen is 80 km per uur ook beter dan 120 km per uur.

75 Zie de in paragraaf 37 genoemde onderzoeken.
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Desondanks is in 1988 de snelheidslimiet op bepaalde wegen verhoogd van 100 naar
120 km per uur. Het komt mij dan ook voor dat dit argument selectief ten tonele wordt
gevoerd en weI om de bovengrens van dat moment te behouden."

Een belangrijk tegenargument is evenwel dat het in deze paragraaf neergelegde
pleidooi is gericht op de vraag ofhet stelsel van gedragsregels een snelheidsregeling
behoeft. Het gaat mij in dit onderzoek voomamelijk om de juridische argumentatie
die ten grondslag ligt aan de in het verkeersrecht gemaakte keuzen. Het milieu-
argument valt wat mij betreft buiten deze optiek. De weggebruiker dient in mijn visie
aileen te worden opgezadeld met een verantwoordelijkheid die is geent op veiligheids-
overwegingen. Dit standpunt laat iemands vrijheid onverlet om uit eigener beweging
met het milieu rekening te houden. De juridische regeling in het RVV respectievelijk
de discussie daarover dient niet te worden vertroebeld met andere belangen respectieve-
lijk 'milieu'argumenten.

Het is niet onwaarschijnlijk dat dit betoog voomamelijk moeilijk verteerbaar Iijkt
vanwege de uitkomsten daarvan. Op het eerste gezicht lijkt namelijk een vrijbrief te
worden afgegeven aan de 'snelheidsrowdies'. Ik hoop afdoende te hebben duidelijk
gemaakt dat dit niet het geval hoeft te zijn. Voor de helderheid van een wetenschap-
pelijk debat is het daarentegen van belang strikt te onderscheiden tussen de inhoud
van een betoog en de uitkomsten daarvan. Het dient te gaan om argumenten op het
niveau van de redenering als zodanig. Algemene snelheidslimieten zijn pas gewoon-
goed sinds 1974. Sindsdien is de discussie gericht op de naleving en handhaving van
snelheidslimieten. In de literatuur zijn geen standpunten voorhanden omtrent de
dogmatische verankering van snelheidsmaxima binnen de verkeersregeling. Onder meer
tegen deze achtergrond is in dit hoofdstuk gezocht naar juridische argumenten op
grond waarvan de toegestane snelheden dienen te worden gefixeerd binnen het stelsel
van gedragsregels. Die argurnenten heb ik niet aangetroffen."

76 Hoe selectief dit argument is blijkt wei uit het feit dat de afgelopen jaren het voomemen hoog op de
politieke agenda heeft gestaan om bestuurders te verplichten overdag voertuigverlichting te voeren.
De beweegredenen daargelaten kan de vraag worden opgeworpen of een dergelijke verplichting niet
belastend voor het milieu is (zie ook noot 68).

77 In deze paragraaf is niet de kwestie van de snelheidsbegrenzer aan de orde geweest Indien onverkort
wordt vastgehouden aan het systeem van snelheidslimieten is het voor de hand liggend om op het
volgende te wijzen. Kennisname van reclame leert dat wordt geadverteerd voor snelle auto's. Het
opmerkelijke hieraan is dat het voorhanden hebben van een vuurwapen strafbaar is, maar het
voorhanden hebben van een voertuig dat 220 km per uur kan rijden mag worden gestimuleerd. Het
betreft hier evenwel het voorhanden hebben van een voorwerp waarmee emstige verkeersdelicten
kunnen worden gepleegd. Natuurlijk zijn economische belangen evident aanwezig, maar de vraag is
waarom in het kader van het uitvoerige stelsel van inrichtingseisen aan de producenten niet een extra
eis kan worden gesteld: het niet produceren van voertuigen die harder kunnen rijden dan 140 km per
uur. In dat lichtlijkt het passender de snelheidsregeling eerder te verankeren binnen de inrichtingseisen
in het WVR dan in de gedragsregeling. Deze vraag past in een grotere vraagstelling naar de invloed
van de toegenomen mobiliteit op de hoogte van de (verkeers)criminaliteit. VgL overigens over de
snelheidsbegrenzer de UCV (52) Verkeersveiligheid op 10 juni 1991.
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Twee afsluitende opmerkingen.
1. In dit onderzoek wordt vaak gesproken over de onderlinge afstemming van
gedragingen. De voorrangsplichtige bestuurder mag in verregaande mate vertrouwen
op het aanhouden van de juiste snelheid door de naderende voorrangsgerechtigde be-
stuurder, tenzij deze zo waarneembaar veel sneller nadert dat dit vertrouwen misplaatst
is. Het wegvallen van wettelijke snelheidsmaxima betekent heel concreet dat de
verkeersdeelnemer meer beducht (oplettend) zal moeten zijn op een snellere nadering
van andere bestuurders.
2. Waar het onaangepaste snelheden betreft levert de toepassing van de door mij
voorgestelde bepaling een meer afgebakende grondslag op voor vervolging dan de
algemene gevaarsbepaling. Ik wijs op het in paragraaf 49 besproken arrest HR 20 juni
1978, NJ 1978,64, VR 1979, 71, waar de verdachte met een niet aan de dichtheid
van bet verkeer aangepaste snelheid verschillende inbaalmanoeuvres uitvoerde. Deze
verdachte zou op grond van de bier voorgestane bepaling kunnen worden vervolgd.
Hij heeft zijn snelheid immers niet aangepast aan de zich voordoende situatie. Een
kort technisch onderzoek kan uitwijzen met welke snelheid is gereden. De analyse
van de remweg bepaalt vervolgens in welke mate de aangehouden snelheid bepalend
is geweest voor de toedracht van de in het leven geroepen gevolgen, zoals een aanrij-
ding."

Een bezwaar tegen de vervanging van algemeen geldende snelheidslimieten door
controle op het rijden met onaangepaste snelheden zou kunnen zijn, dat, zolang er
geen ongeval heeft plaatsgevonden, het bewijs van dusdanig rijgedrag minder
eenvoudig te leveren is.79 Dat bezwaar lijkt mij terecht, maar de vraag is weI of dit
in het huidige systeem anders is.

Ten eerste merk ik op dat dit onderzoek niet is gericht op de handhavingscompo-
nent. Een juridische regeling moet zo uitputtend mogelijk en regeltechnisch valide
zijn. Beide eisen dienen in beginsel te worden onderscheiden van afgeleide
(beleids)vragen naar de handhavingsgraad en andere daarrnee verwante problemen.
Het is echter zinnig op deze plaats het veelvuldig aangelegde verband tussen regel
en handhaving kort onder de loupe te nemen. In het recente verleden is door de
commissies Geelhoed en Roethof en, in navolging van beiden, door de huidige
regelgever, betoogd dat pas dan een gedragsregel in het wegverkeer dient te worden
ingevoerd indien deze nageleefd en gehandhaafd kan worden. Het huidige stelsel van
gedragsregels zou aan deze eisen voldoen onder meer omdat de nieuwe regels
eenvoudiger zijn geredigeerd. Daargelaten dat de vigerende snelheidslimieten nog
steeds massaal worden overtreden, hecht ik eraan te benadrukken dat de aanname van
het genoemde verband minder eenvoudig is dan het Jijkt. Voor verschillende gedragsre-
gels geldt dat zij niet of nauwelijks worden nageleefd en gecontroleerd, maar
desondanks van grote betekenis worden geacht voor het stelsel van gedragsregels. Bij
wijze van voorbeeld kan worden gewezen op de verpJichting voor de fietser om bij
het afslaan zijn hand uit te steken. Gelet op de genoemde eis inzake de totstandkoming

78 Vgl. hieromtrent de annotatie van Bouman onder HR 5 oktober 1979, VR 1980, 28.
79 Bijl. Hand. TK 1939-1940, bijl. A, hoofdstuk IX, no. 8, p. 18.
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van regelgeving moet de conclusie zijn dat aan het argument van de handhaatbaarheid
blijkbaar geen doorslaggevende betekenis toekomt. Op deze plaats is het voldoende
aan te geven dat de wenselijk geachte inhoud van regels niet staat of valt met de
handhaatbaarheid.

Ik wil weI met nadruk wijzen op de Aanwijzingen inzake terughoudendheid met
regelgeving (Stcrt. 1984, 232) en de Aanwijzingen inzake de toetsing van ontwerpen
van wet en van algemene maatregel van bestuur (Stcrt. 1985, 18). Onder meer aan
de hand van aanwijzing 9 uit 1984 en aanwijzing 15 en 17 uit 1985 - allen handel end
over de handhaving als toetssteen bij het ontwerp van een regel - zijn de voorschriften
uit het R VV 1990 getoetst door de departementen die bij de totstandkoming daarvan
betrokken zijn geweest." Het tweede deel van de door mij voorgestelde sluitingsre-
gel, te weten het gebod om het voertuig tot stilstand te brengen binnen de zichtafstand,
kon deze toets blijkbaar doorstaan, blijkens de vormgeving van dit gebod in art. 19
RVV 1990. Het eerste deel van de sluitingsregel is een meer concrete versie van art.
49, lid 1, RVV 1966. Dat voorschrift is niet in het RVV 1990 opgenomen, uitsluitend
omdat de wetgever aile open geformuleerde normen uit het RVV 1966 wenste te
bundelen in art. 25 WVW. Het betrof hier een wetstechnische kwestie die onverlet
laat dat zowel de verruimde algemene gevaarsbepaling, art. 5 WVW 1994, als de meer
gespecificeerde - door mij voorgestane - sluitingsregel volgens het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat handhaafbaar zijn. In het licht van de door de wetgever gekozen
uitgangspunten voor regelgevingkomt het mij voor dat de hierboven ontwikkelde regel
voor de handhaving geen verslechtering inluidt ten opzichte van de bestaande praktijk.

Daamaast wijs ik er ten overvloede op dat in deze paragraaf het rijden met
onaangepaste snelheden centraal staat. Een vergelijking met de huidige snelheidsmaxi-
ma is niet op zijn plaats aangezien deze voorschriften niet zijn gericht op het bedoelde
rijgedrag. Tegen deze achtergrond moet goed in het oog worden gehouden dat vanuit
deze optiek een vergelijking dient te worden gemaakt tussen art. 25 WVW en de door
mij voorgestelde sluitingsregel. Op dat niveau kan geen verandering worden geconsta-
teerd: beide bepalingen zijn niet eenvoudig te han dhaven , maar de voorgestelde
sluitingsregel biedt meer informatie aan de weggebruiker dan art. 25 WVW.

Tenslotte moet de verkeershandhaving nieuwe stijl in ogenschouw worden
genomen. Daverschot formuleerde het aldus: "Ook voor het opsporingstraject geldt
dat het handhavingssucces vaak beter kan worden bereikt naarmate niet het repressieve
maar juist het preventieve aspect voorrang krijgt. De politie heeft nog vele onbenut
gelaten mogelijkheden om het verkeersgedrag meer te bemvloeden dat met het wapen
van het proces-verbaal maar bij benadering mogelijk is. Het volschieten van vele
fotorolletjes levert grote aantallen verbalen op, maar blijkt geen effect te hebben op
het weggedrag. Snelheidscontroles met staandehouding leveren weliswaar minder

80 Deze aanwijzingen zijn recent uitgekristalliseerd in aanwijzing II lid I van de Aanwijzingen voor
de Regelgeving (Stert. 1992, 230): "Tot het treffen van een regeling wordt niet besloten dan nadat
is nagegaan of in voldoende mate handhaving te realiseren valt".
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processen-verbaal op, maar bereiken een veelvoud aan weggebruikers"." Dit stand-
punt maakt duidelijk dat bestuurlijk-preventieve maatregelen voorrang hebben boven
maatregelen verderop in het handhavingstrajeet. Deze nieuwe inzet komt ten goede
aan de door mij voorgestane verandering. Immers, persoonlijk toezicht op de weg
vergroot de bewijsbaarheid van de voorgestelde sluitingsregel meer dan met louter
getnstitutionaliseerde opsporingsmiddelen, zoals radarcontroles, mogelijk is.

55 Ondervanging van de overige door de algemene bepaling bestreken gedragin-
gen

In de vorige paragraaf is uitvoerig stilgestaan bij de ondervanging van een nader
afgebakend toepassingsbereik van de algemene gevaarsbepaling: het rijden met onaan-
gepaste snelheden. Daarnaast bestrijkt art. 25 WVW anderssoortig gedrag, zoals dat
van een rangeerder die de machinist met een trein een overweg doet of laat berijden,
welke een voor het openbaar verkeer openstaande weg kruist. Een ander voorbeeld
is het gebruik maken van de weg door het als eigenaar laten loslopen van een hond
op de openbare weg, terwijl de eigenaar zich niet op de weg bevindt. Een laatste
voorbeeld is het op een onvoorzichtige wijze openen van het portier. Het gaat hier
om een resteategorie gedragingen die niet eenvoudig kan worden gerubriceerd onder
een noemer. Nu is in hoofdstuk 4 betoogd dat de verkeersregeling als zodanig de para-
plufunctie van de algemene bepaling dient over te nemen." Resteert de vraag: hoe
moeten vanuit de in het vorige en onderhavige hoofdstuk gesehetste verkeersregeling
de hiervoor aangeduide gedragingen worden beoordeeld?

Bij de beantwoording van deze vraag is het nuttig om het gedachtengoed achter de
regelgeving te raadplegen. Een Nota van Toelichting kan hierbij behulpzaam zijn. Er
ontstaat enig houvast indien de regelgever in de NvT prioriteiten schetst die bepalend
zijn geweest bij de totstandkoming van het wetgevingsprodukt. Zo is in deze eeuw
de vraag naar de omvang en de inhoud van het stelsel van gedragsregels in het wegver-
keer door de regelgever verschillend beantwoord. Van een duidelijke tegenstelling
blijkt indien de NvT op het RVV 1966 en die op het RVV 1990 wordt nageslagen.
De leidende gedachte achter het laatste reglement luidt dat het RVV 1966 teveel regels
behelsde, hetgeen de weggebruiker zou belemmeren in het zieht op een veilige ver-

81 R.D.E. Daverschot, Verkeershandhaving en het nieuwe RVV, in: Het RVV 1990 en het BABW (red.
C.J.G. B1eichrodt en J.P. Scheffer), Lochem 1991, p. 90. Zijn standpunt is recent onderschreven in
het be1eidsplan van het Openbaar Ministerie Leidraad voor de verkeershandhaving (1993).

82 Waarin de algemene bepaling (zonder sanctie) a1s rechtvaardigingsgrond een rol kan blijven spe1en.
Zie voor deze functie HR 23 maart 1936, NJ 1936, 492; HR 20 april 1948, NJ 1948, 341; HR 3 mei
1949, NJ 1949,444; HR 9 mei 1950, NJ 1951,357; HR 5 maart 1957, NJ 1957, NJ 1957,396; HR
26 juni 1973, NJ 1973, 376, VR 1973, 119. Zie voorts W.H. Vellinga, Gevaar en schuld op de weg,
Alphen aan den Rijn 1979, p. 44-45; P.H.S. van Rest, He! ambtelijk bevel als strajuitsluitingsgrond,
diss., Amhem 1991, p. 203-205.

198



Uitputtende gedragsregeling in het RVV

keersafwikkeling." In het huidige RVV zijn daarom basisregels opgenomen om de
eigen verantwoordelijkheid van de burger te vergroten. Een belangrijke vraag is dan
welke basisregels de afwikkeling van de te onderscheiden verkeersmanoeuvres regule-
ren. We komen nu tot een eerste verschil van inzicht.

In paragraaf21 is uiteengezet dat het verkeers(strat)recht wordt gekenmerkt door
voorschriften die de beschikbare wegruimte in ruimtelijke zin verdelen. Wanneer
bijvoorbeeld het inhalen niet is geregeld, wordt de kans op aanrijdingen fors vergroot.
Het ongeregeld laten van deze gedraging levert een onvoldragen stelsel op. Dit
betekent dat de inhaalvoorschriften als onmisbare basisregels moeten worden aange-
merkt. In het vervolg van dit onderzoek wordt een aantal van deze basisregels getra-
ceerd. Maar om spraakverwarring te voorkomen: het gaat hier om een andere
definiering van basisregels dan die in de NvT op het RVV 1990. De regelgever
verstaat onder basisregels een zo schaars mogeJijke regeling van het weggedrag
teneinde de weggebruiker niet te overspoelen met regels. Maar deze opvatting is niet
nieuw, In dat licht is het zinnig te wijzen op het steeds terugkerende voomemen van
de verschillende wetgevers in deze eeuw om de verkeerswetgeving te vereenvoudi-
gen." Deze vereenvoudiging mondt bij elke wetgevingsoperatie uit in vermeende
basisregels. Er blijkt echter in de praktijk een sterker mechanisme werkzaarn te zijn
dan in de leer voor mogelijk wordt gehouden. In de jaren na de inwerkingtreding van
een nieuw verkeersreglement blijkt namelijk dat niet kan worden volstaan met de
voorhanden zijnde 'basisregels' en dat de praktijk noopt tot het scheppen van nieuwe
voorschriften. Na verloop van tijd vindt dan opnieuw de roep om een nieuw, eenvoudi-
ger reglement plaats en keert de slinger van de klok terug op het vroegere vertrekpunt.

Aan de visie van de regelgever kan dus niet of nauwelijks een sleutel worden
ontleend voor het bepaJen van wat basisregels zijn en hoe deze zich verhouden tot
de categorie ongeregelde gedragingen die door de algemene gevaarsbepaling worden
bestreken. Er mag natuurlijk niet uit het oog worden veri oren dat de inzichten van
de wetgever aan verandering onderhevig zijn. In het volgende hoofdstuk wordt dat
zichtbaar bij de bespreking van een specifiek onderdeel in het reglement." Tegen
deze achtergrond kan - afgezien van de grondgedachte achter het reglement - aan de
overige overwegingen van de regeIgever niet eenvoudig een handvat worden ontleend
voor de beslechting van de in het begin van deze paragraaf opgeworpen vraag. Toch
kan er naast het hiervoor geschetste proces van 'de slinger van de wetgeving' nog een
ander mechanisme worden getraceerd. Ik doel hier op de werking van de 'communice-
rende vaten'. Bij wijze van voorbeeld wijs ik op de gedraging die centraal stond in
het hiervoor (par. 57) besproken arrest over het rijden met verblindende rijwiellan-

83 RVV 1990, Stb. 1990,459, NvT, p. 65-68.
84 Vgl. Bijl. Hand. TK 1933-1934, no. 484.3., Wet Regelen in verband mel het gebruikvan motorrijtuigen

en rijwielen, nopens het verkeer op de wegen en de rijwielpaden, MvT, p. 8; NvT bij het RVV 1966,
Stb. 1966, 181, p. 466.

85 Vgl. het advies van de Raad voor de Verkeersveiligheid, Eenvoud, Kenmerk van het ware?, februari
1989, p. 3-4, waarin naar aanleiding van het voorontwerp RVV 1990 wordt verduidelijkt dat er
verschillende fricties bestaan tussen de doelstellingen van vereenvoudiging en decriminalisering en
de uiteindelijk gemaakte keuzen.
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taarns. Waar dit gedrag door de Hoge Raad nog onder de reikwijdte van de algemene
gevaarsbepaling was gebracht, werd daarvoor enige jaren later een apart reglements-
voorschrift ingevoerd. De visie van de regelgever op de inhoud van het verkeers-
reglement is derhalve medebepalend voor het bereik van de algemene bepaling. In
dat licht is het opmerkelijk dat de regelgever in 1990 verschillende gedragingen decri-
minaLiseert en eo ipso aangeeft dat deze gedragingen niet onder de reikwijdte van de
algemene bepaling worden gebracht. Dit voomemen strookt narnelijk niet met de
aangekondigde uitbreiding van de reikwijdte van de aIgemene bepating en de motieven
daarvoor. Waar er sprake is van onderlinge inwisselbaarheid tussen strafbaarstellingen -
uit het reglement verdwijnende gedragingen worden in de rechtspraak onder de
reikwijdte van de algemene bepaling gebracht en vice versa - lijkt er sprake te zijn
van een mechanisme van communicerende vaten."

De hiervoor geschetste gang van zaken betreft in wezen een 'werkingsprincipe' in
de praktijk en niet zo zeer een belangrijke sleutel voor de totstandkoming van
regelgeving. WeIlicht kan het samentrekken van verschillende onderzoekslijnen een
aanzet van een antwoord bieden.

Mijn uitgangspunt is in de vorige paragraaf neergelegd en luidt dat de niet in het
RVV geregelde gedragingen niet mogen worden begrepen onder de algemene bepaIing.
Het is een plausibel uitgangspunt dat consequenties moeten worden verbonden aan
het feit dat de wetgever deze gevallen niet heeft willen regelen. De algemene bepaling
dient in dezen niet te worden toegepast als plamuurmes in gedragsregulerend opzicht.
Bovendien kan de structuur van de verkeerswetgeving (AMvB) worden aangegrepen
om deze gevallen, indien gewenst, snel op te nemen in het reglement.

Met inachtneming van dit uitgangspunt merk ik op dat dit onderzoek gaat over
'basisgedrag' dat moe! zijn geregeld, wil de weggebruiker niet in onzekerheid worden
gelaten over de meest veilige afwikkeling van deze manoeuvres. Vanuit dit standpunt
kunnen moeilijk doorslaggevende bezwaren worden getraceerd tegen een regelstelsel
waarvan onderdelen een sluimerend of slapend bestaan leiden. De vooronderstellingen
uit het RVV 1990 worden door mij niet gedeeld. De huidige wetgever gaat in
navolging van de commissie Roethofuit van de gedachte dat 'slapende' regels (zoals
het verbod om met onbeschermde zeisen aan het verkeer deel te nemen) uit een ver-
keersregeling dienen te worden verwijderd. Mij gaat het echter om die regels die
noodzakelijk zijn binnen een verkeersregeling. Voor deze regels is niet altijd een hoge
handhavingsgraad vereist. Strafbaarstelling impticeert niet altijd handhaving." Dit

86 Een voorbeeld is het niet uitvoeren van een via een signaal aangekondigde manoeuvre. Voorheen was
dit strafbaar gesteld in het zesde lid van art. 27 WVR. Nadat deze gedraging was gedecriminaliseerd
werd de a1gemene bepaling in voorkomende gevallen van stal gehaald (HR 29 oktober 1968, NJ 1969,
137, VR 1969, 15). Hieruit zou kunnen worden geconcludeerd dat de regelgever deze gedraging heeft
willen decriminaliseren. Het is vervolgens op zijn minst bedenkelijk wanneer deze gedraging toch
wordt vervolgd.

87 Zie hierover nader paragraaf 56.
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uitgangspunt betekent dat voor verschillende gedragingen zal worden bepleit dat deze
worden neergelegd in een specifiek gebod.

Zo zal bij het onderwerp signalen (paragraaf 69 onder AI) worden bepleit dat het
niet nakomen van de aangekondigde manoeuvre afzonderlijk in het RVV moet worden
strafbaar gesteld, zoals dat onder het vroegere WVR gebruikelijk was. Het is denkbaar
dat binnen de in kaart te brengen aspecten van de verkeersregeling sommige gespecifi-
ceerde gedragingen uit instructienormen en open normen uit het RVV 1966 niet goed
kunnen worden gemist en in een bepaalde vorm dienen te herleven." Art. 34 RVV
1966 is hiervan een goed voorbeeld." In dit artikel worden naar mijn mening bepaal-
de voorschriften aangereikt die onmisbaar zijn met betrekking tot de te verkrijgen
kennis omtrent de meest veilige inhaalmanoeuvre. Aan deze functie wordt geen afbreuk
gedaan door het gegeven dat bijvoorbeeld het voorschrift in art. 34, aanhef onder a,
RVV 1966 nauwelijks controleerbaar en daardoor handhaafbaar is. In de door mij
gekozen optiek staat maximale informatieoverdracht voorop. Een vergelijkbaar
voorbeeld is art. 37, lid 2 onder c, RVV 1966 waarin een inhaalverbod is geformuleerd
nabij een onoverzichtelijke bocht of nabij het hoogste punt van een helling. Deze
gedragingen zijn a priori gevaarlijk, zodat deze inhaalsituaties specifiek zouden moeten
worden geregeld."

Nu lijkt in dit betoog te worden aangestuurd op een omvangrijk regelbestand. Dit
is evenwel niet mijn vooropgezette bedoeling. Het uitgangspunt van deze positiebepa-
ling in herinnering roepend: in het reglement moet basisgedrag zijn geregeld. Hiervoor
is opgemerkt dat ik geen bezwaren koester tegen slapende onderdelen van een
verkeersregeling. Het is evenwel voorstelbaar dat bepaalde gedragingen worden gewo-
gen en te licht bevonden voor strafbaarstelling als basisregel of in ieder geval niet
binnen het strafrecht dienen te worden geregeld. Waar het bagatellen betreft zou het
strafrecht geen functie dienen te hebben." Een voorbeeld daarvan is wellicht het
verbod om aan het verkeer deel te nemen met onbeschermde zeisen. Gelet op het
geringe aantal verkeersdeelnemers dat nog op de bedoelde wijze van de weg gebruik
zou dit gedrag ongeregeld kunnen blijven. Ik beoog dus niet aile moge/ijke gedra-

88 Met dien verstande dat mij niet de toevoeging voor ogen staat dat de bedoe1de gedraging niet mag
worden uitgevoerd zonder gevaar of hinder te veroorzaken voor andere weggebruikers.

89 V66r het links inhalen vergewist de bestuurder zich ervan dat hij zonder gevaar of hinder voor andere
weggebruikers kan doen. Hij haalt alsdan slechts in indien:
a. zijn voertuig een snelheid kan bereiken die zoveel groter is dan die van het in te halen voertuig,
dat de duur van de manoeuvre gering blijft;
b. dat de weg over zodanige afstand vrij is, dat inhalen kan geschieden zonder enig gevaar te
veroorzaken;
c. geen bestuurder dien hem van nabij voigt is begonnen hem in te halen.

90 In gelijke zin J.B.H.M. Simmelink, He! RVV 1990: niet iedere verandering is een verbetering, in:
Het RVV 1990 en het BABW (red. C.J.G. Bleichrodt en J.P. Scheffer), Lochem 1991, p. 48.

91 Jk refereer aan M.S. Groenhuijsen waar deze wijstop de fragmentaire bescherming van rechtsgoederen
die het strafrecht uitoefent (Straf en wet, oratie, Amhem 1987, p. 18). Daarnaast merk ik op dat het
strafrecht, om een oude uitdrukking aan te halen, slechts als ultimum remedium mag worden ingescha-
keld. De functie van het strafrecht als vangnet omvat dus niet he! tegengaan van aile onwenselijke
gedragingen.
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gingen uitputtend te regelen in het RVV. Dat is niet eens mogelijk, maar bovendien
zou een poging daartoe waarschijnlijk leiden tot een oeverloos regelbestand, wat de
kenbaarheid van de regels niet ten goede zou komen en evenmin recht zou doen aan
de vereiste eigen inschatting van het meest wenselijke rijgedrag door de weggebruikers
zelf. Het reglement zou daarom zo uitputtend mogelijk de noodzake/ijke gedragingen
moeten regelen. De cruciale vraag blijft evenwel hoe moet worden geoordeeld over
de lacunes in een dergelijk stelsel van gedragsregels. Moet niet-geregeld gedrag
worden opgevat als niet noodzake/ijk te regelen gedrag? Dit is niet het geval. Ik wijs
op de Nota van Toelichting bij het RVV 1966: "Nu is het natuurlijk niet mogeJijk
iedere verkeerssituatie in een concrete norm te vangen. Zo blijven, ook bij een zo
volledig mogelijke analyse, lacunes. Voor die gevallen moet een meer algemene norm
gegeven worden en moet een grotere wissel worden getrokken op het verantwoor-
delijkheidsgevoel van de weggebruiker. Ook die meer algemene normen behoren
evenwel toch een zekere aanwijzing voor de justitiabelen te bevatten. Het ontwerp
is er op gericht volledig te zijn zonder dat het nodig is artikel 25 van de Wegen-
verkeerswet te hulp te roepen. Het bevat enerzijds concrete gedragsregels, die niet
aile verkeerssituaties omvatten, en moet dus anderzijds de lacunes, die bet bevat, dek-
ken"." Deze visie onderschrijvend kom ik tot de volgende oplossing.

Het zoveel mogelijk rechts houden levert het meest veilige weggedrag op. Uit deze
waardering vloeit voort dat het gebruik maken van de toegekende plaats (rechts) als
gewoon gebruik van de weg moet worden gezien. Daarvan afwijkende manoeuvres
zijn in beginsel gevaarzettend. Oeze waardering is eveneens te vinden in de NvT bij
het RVV 1990: "het is dan ook noodzakelijk uitdrukkelijk te bepalen dat bestuurders
die bepaalde bijzondere manoeuvres uitvoeren bestuurders die op een normale wijze
aan het verkeer deelnemen voor moeten laten gaan"(p. 120). Het gaat hier dus om
afwijkende manoeuvres. Voor niet door het reglement geregelde gedragingen is in de
vorige paragraaf een sluitingsregel voorgesteld voor het rijden met onaangepaste
snelheden. Voor de overige door de algernene gevaarsbepaling bestreken en niet nader
in het reglement geregelde gedragingen stel ik een tweede sluitingsregel voor.

Het RVV 1990 bevat een dergelijke regel in de vorm van art. 54. Oit artikel is
de opvolger van art. 16 RVV 1966. In het laatste artikel was het uitvoeren van
bepaalde manoeuvres slechts toegestaan zonder gevaar of hinder te veroorzaken. In
dit onderzoek is het gevaarsbestanddeel gekritiseerd vanwege de afwezige inforrnatieo-
verdracht aan de verkeersdeelnemer. Art. 54 RVV 1990 biedt evenwel onvermoede
mogelijkbeden. Oit artikelluidt als voigt: "Bestuurders die een bijzondere manoeuvre
uitvoeren, zoals wegrijden, achteruitrijden, uit een uitrit de weg oprijden, van een weg
een inrit oprijden, keren, van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden, van
de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden en van rijstrook wisselen, moeten het
overige verkeer voor laten gaan ". Er zijn verschillende gedragingen die niet eenvoudig
zijn te reguleren viagedetailleerde voorschriften. Art. 54 RVV biedt voor verschillende

92 Stb. 1966, 181, p. 467. Zie in gelijke zin A.D. Belinfante en J .C. Hoofiman, Wegenverkeerswetgeving,
Inleidend commentaar band I, p. 13-14.
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van deze gevallen een naar mijn mening goede oplossing: in bepaalde gevallen moet
de verkeersdeelnemer het overige verkeer laten voorgaan totdat de mogelijkheid
ontstaat de gewenste gedraging te verrichten. Deze redactie maakt kemachtig duidelijk
dat bij de verdeling van de beschikbare wegruimte bijzondere gedragingen in de rang-
orde achteraan komen." De rechtvaardiging voor deze achterstelling is gelegen in
het gegeven dat de bedoelde gedragingen niet altijd noodzakelijke verkeersmanoeuvres
zijn die bovendien in sommige gevallen - ruimtelijk bezien - tegen de verkeersloop
indruisen. Tegen die achtergrond kan het achteruitrijden en het keren niet tot de
normale dan wei direkt noodzakelijke verkeersafwikkeling worden gerekend. Kortom,
bijzondere manoeuvres onderscheiden zich van normale manoeuvres door het extra
gevaarzettende karakter of door de niet-noodzakelijkheid ervan.

De gezamenlijke noemer die in de inleiding tot deze paragraaf zo moeilijk te
traceren leek is dus het ongewone gebruik van de weg. Het gedrag van de rangeerder
en dat van de eigenaar van de hond kan worden opgevat als van het gewone afwijkend
weggebruik, waarbij men het overige verkeer niet heeft laten voorgaan. De derde
gedraging - het op een onvoorzichtige wijze open en van een autoportier - kan evenweI
als veel voorkomende gedraging worden geregeld in het reglement, zoals gebruikelijk
was in de vorm van art. 17, lid 1, RVV 1966. Voor de eerstgenoemde voorbeelden
en ander soortgelijk gedrag zou de sluitingsregel van art. 54 RVV 1990 volstaan, met
dien verstande dat de norm zou moeten worden geadresseerd aan de weggebruiker.
Daamaast zou het niet dienen te gaan om manoeuvres maar om gedragingen. Dit is
nodig aangezien art. 54 RVV 1990 aileen is gericht op het rijgedrag van bestuurders.
Door de gewenste verandering zou er meer sprake zijn een sluitingsregel voor niet
nader in het reglement geregelde gedragingen.

Aan twee punten dient nog aandacht te worden besteed. In de eerste plaats aan
de vermeende vaagheid van art. 54 RVV. Remmelink merkt hierover het volgende
op: "Toch is de structuur van het artikeI dezelfde (als art. 16 RVV 1966; toevoeging
M.O.) gebleven. Zo heeft ook de huidige besluitgever gekozen voor een methode, die
men ten onzent zelden aantreft, nl. die van de 'Regelbeispiele'. Hij somt een aantal
verkeersbewegingen op, die in elk geval onder het voorschrift ressorteren (achteruitrij-
den enz.), en laat het dan aan de rechter over om andere gevallen, die daarmee gelijk
te stellen zijn eveneens te omvatten. Van die figuren wordt slechts gezegd, dat het
'bijzondere manoeuvres' zijn (die in het RVV niet zijn geregeld). Het is duidelijk,
dat deze bepaling niet veel 'concreter' is dan art. 25 WVW, terwijl bovendien de
zonde der analogie-bedrijving openbaar wordt''." Ik onderschrijf deze kritiek niet.
Naar mijn mening gaat het hier om een voorrangsregel die voldoende is gespecificeerd.
De weggebruiker die een niet in het reglement geregelde gedraging uitvoert die afwijkt
van het normale weggebruik moet de overige verkeersdeelnemers laten voorgaan. Door
deze voorrangsverplichting in bijzondere situaties weet de verkeersdeelnemer meer

93 Het blijft voor de regelgever natuurlijk mogelijk dat wordt aangegeven waar het vanwege de bijzondere
situatie in alle gevallen verboden is om achteruit te rijden, zoals in tunnels (art. 56 WVR) of op
auto(snel)wegen (art. 86 RVV 1966 c.q. RVV 1990).

94 1. Remmelink, Hoofdwegen door het verkeersrecht, Zwolle 1992, p. 51.
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direkt dan het geval is bij art. 25 WVW aan de delictsomschrijving te ontlenen welk
verkeersgedrag is geboden. Bovendien bestrijkt art. 25 WVW aIle mogelijke wegge-
bruik. Daar is in casu geen sprake van.

In de tweede plaats is voorzichtigheid geboden bij het opsommen van vee Igedra-
gingen in art. 54 RVV 1990. Het heeft niet mijn voorkeur om - vanuit de behoefte
aan basisregels - gedragingen onderte brengen die een meer gedetailleerde beschrijving
behoeven en waarvan het ook mogelijk is deze te geven. Ondanks het bijzonder
gevaarzettende karakter van een aantal manoeuvres, is het soms voor de regelgever
mogelijk tot een meer gedetaiIleerde regulering over te gaan. Het RVV 1966 maakt
met betrekking tot verschillende gedragingen duidelijk dat een meer gedetailleerde
regeling wei mogelijk is. Een dergelijke detaillering verschaft de weggebruiker meer
houvast bij de verkeersafwikkeling. Natuurlijk, het komt er op neer dat hij bij deze
gedragingen de overige weggebruikers laat voorgaan, maar de wijze waarop deze
voorrang tot stand komt is soms gebaat bij een meer precieze beschrijving dan in art.
54 RVV 1990 mogelijk is. De regelgever moet niet te eenvoudig gedragingen afzon-
deren van de meer gedetailleerde onderdelen uit het reglement. Een bepaling als art.
54 RVV 1990 moet een sluitingsregel blijven. Waar mogelijk moet gedetailleerd
worden uiteengezet hoe voorrang moet worden verleend en hoe de gedraging dient
te worden uitgevoerd. Het onder een noemer bijeenbrengen van aIle bijzondere
manoeuvres is daarom aileen wenselijk indien er geen altematief is. Oit betekent dat
het veranderen van richting, alhoewel een bijzondere manoeuvre, terecht niet in art.
54 RVV is opgenomen. Voorts betekent deze stellingname dat de gedragingen in art.
54 RVV, met name het van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden, het van
de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden en het van rijstrook wisselen zoveel
mogeJijk dienen te worden gereguleerd overeenkomstig de bepalingen met betrekking
tot het inhalen en afslaan. Zo kunnen de eerste twee gedragingen worden gerangschikt
onder het afslaan. Wanneer een weggebruiker een invoegstrook oprijdt, is dat met de
bedoeling een andere weg op te rijden. De invoegstrook behoort tot dezelfde weg als
de hoofdrijbaan, het afslaan neemt daarom een aanvang bij het gaan berijden van de
invoegstrook. Bij dit afslaan moet de invoegende weggebruiker het verkeer op de
hoofdrijbaan laten voorgaan. De wijze waarop hij afslaat kan vervolgens worden
gereguleerd vol gens het model van de bepalingen 17 en 18 RW 1990.

56-57 Contouren van een ander reglement

56 Op zoek naar de identiteit van het reglement en criteria voor strafbaarstelling

Na afwijzing van de algemene gevaarsbepaling moeten de contouren worden geschetst
van het reglement dat mij voor ogen staat. Kan uit dit en uit het vorige hoofdstuk een
richtJijn - of nog beter: een criterium - worden afgeleid aan de hand waarvan kan
worden beoordeeld welke gedragingen buiten danwel binnen de reikwijdte van het
strafrecht horen te liggen? Nu is het opstellen van criteria voor strafbaarstelling een
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hachelijke zaak. Het gevaar ligt in verabsolutering, waardoor criteria minder hanteer-
baar worden. Hieronder wil ik twee criteria behandelen.

In de eerste plaats zou kunnen worden uitgegaan van een kwantitatief criterium
dat zich richt op de veelvuldige overtreding van een regel als zodanig. Maar cijferma-
teriaal levert geen hard criterium op. Zou het anders zijn, dan zou ik eenvoudig kunnen
concluderen dat de massale snelheidsovertredingen tot bezinning over de strafbaarstel-
ling dienen te leiden. Maar bij de verlichtings- en verkeerslichtenregeling zou niemand
een dergelijk kwantitatief criterium willen toepassen. Bovendien wordt er wellicht vaak
onverlicht gereden, maar wordt in nog grotere mate de regel nageleefd. Het gaat om
relatieve gegevens. Tenslotte vormt het verbaliseringsbeleid geen juiste graadmeter
voor de mate van de norrnnaleving, zeker niet in een tijd waarin er sprake is van
bekeuringsquota. Het geregistreerde aantal overtredingen geeft derhalve geen accuraat
beeld van het werkelijke aantal overtredingen. Natuurlijk, de nalevings- en handha-
vingsgraad van een regel is van groot be lang voor de geloofwaardigheid van een regel.
Maar een slechte naleving en handhaving kan duiden op een verouderde norm, een
geringe maatschappeIijke verankering, een geringe justitiele capaciteit, op eenjuridisch
niet sluitende wetsredactie dan weI op een complex van deze factoren. Deze factoren
dienen wat mij betreft niet a priori aanleiding te zijn tot afwenteling van de geschetste
problemen op inhoud en omvang van het regelbestand.

Het probleem moet naar mijn mening in overwegende mate worden gesitueerd
in het ordeningsrecht als zodanig. Niet iedere norm uit dit terrein van het recht is a
priori verankerd in het rechtsbewustzijn." Gezien de complexiteit van verschillende
maatschappelijke processen is de wetgever echter gehouden regelgeving te ontwerpen.
Het verkeer beweegt zich voort over openbare wegen, wat deze taak afdoende
rechtvaardigt. Tot zover is er niets aan de hand. De problemen ontstaan op het moment
dat wordt uitgegaan van de gedachte dat de samenleving maakbaar is. Het (ver-
keers)recht is in dat opzicht een spiegel van de samenleving. In de politiek heeft de
maakbaarheidsgedachte gedurende enige tijd hoog in het vaandel gestaan. Op veel
punten bleken de samenlevingsmechanismen echter gecompliceerder dan de wetgever
in zijn optimisme voor mogelijk had gehouden. De praktijk is vaak sterker dan de
(wettelijke) leer. Het resultaat is een soms onmachtig lijkende wetgever, met de daaruit
voortvloeiende roep om nieuwe regelgeving. Men kijkt vol verwachting uit naar wat
komen gaat, waarbij de gedachte is dat aIIes wat nieuw is ook beter zal zijn. Hiermee
wi! ik aangeven dat de opeenvolgende wetgevers aItijd te overspannen verwachtingen
hebben gekoesterd van de uitwerking van de gecreeerde regelgeving. Dit optimisme
kan worden getraceerd bij de totstandkoming van de opeenvolgende verkeersregle-
menten. In de NvT bij het huidige RVV wordt gesteld dat het optimisme van de regel-
gever uit 1966 om zo veel mogelijk te regelen mede aan de wieg heeft gestaan van
het massale aantal verkeersovertredingen. In dezelfde NvTwordt echter een even groot
optimisme ten toon gespreid waar het gaat om de verwachting dat een afgeslankt
regelbestand de normnaleving zal verbeteren. Ik zie dit mechanisme als een slinger

95 Zie hiervoor uitgebreid G.J.M. Corstens, 'Civielrechtelijke, administratiefrechtelijke ofstrafrechtelijke
rechtshandhaving', NJV preadvies 1984, p. 12 e.v.
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van de klok: men roept om vereenvoudiging en decriminalisering als antwoord op de
stijging van de verkeerscriminaliteit en na een aantaljaren blijkt het toch noodzakelijk
te zijn om het regelbestand uit te breiden." Er is sprake van tweeslachtigheid. Het
optimisme is enerzijds overtrokken maar vonnt anderzijds de motor van elke wetge-
vingsactiviteit. 97

Welke relatie kan nu worden gelegd tussen norm en nonnschending? De geringe
verankering van verkeersnormen in het rechtsbewustzijn van burgers heeft vanzelf-
sprekend gevolgen voor het verkeersgedrag. In het veri eden is vaak gewezen op het
aspect van de burgerlijke ongehoorzaarnheid. Er is sprake van een veel lossere band
van burgers met de door de overheid afgekondigde regelgeving, zeker waar het gaat
om relatief jonge regels. Dit valt deels te herleiden tot het karakter van de ordenings-
wetgeving. De norm is veelal niet eigen gemaakt door de burger. Alomvattende contro-
Ie is vrijwel onmogelijk en bovendien onwenselijk, en de mogelijkbeid tot het ontlopen
van vervolging lijkt groot." Daarnaast lijkt een ander aspect van het probleem te
zijn gelegen in de mythe van het recht op mobiliteit, het recht om zich te verplaatsen
wanneer men wil en op elke wijze die men wi!. Aldus kan men desnoods wonen in
Utrecht en werken in Tilburg. Gaandeweg lijkt de vrijheid van beweging te zijn
verheven tot een ongeschreven grondrecht. Bij de bespreking van beginselen is echter
opgemerkt dat vrijheid nooit absolute doorwerking bezit. Vrijwel elke gedraging kan
worden gerelateerd aan belangen van anderen. Vrijheid houdt daar op waar de
belangen van anderen worden geschaad." De huidige ontwikkelingen lijken er op
te wijzen dat vrijheid meer en meer plaats maakt voor onvrijheid, dat bovendien de
vrijheid (mobiliteit) van de een leidt tot onvrijheid (immobiliteit) bij de ander. Vanuit
deze invalshoek wil ik erop wijzen dat het feit dat er bijna zes miljoen auto's in
Nederland zijn, vrij automatisch massale overtredingen impliceert, tenzij het gebruik
wordt ingeperkt of door infrastructure Iemaatregelen, zoals verkeersdrempels, onveilig
weggedrag wordt voorkomen. Toegespitst op het onderhavige thema: door het aantal
regels te vermin deren, neemt wellicht het aantal bekeuringen af, maar mag niet a priori
een verbetering van het gedrag en een veiliger verkeersverloop worden aangenomen.

Opmerking verdient nog dat vanzelfsprekend geen strikte scheiding mogelijk is
tussen norm en normschending. Maar bij het wegen van argumenten moet wei een
strikte onderscheiding worden aangebracht tussen rechtspolitieke en wetssystematische
argumenten. Dit betekent dat demassale snelheidsoverschrijdingen niet dienen te leiden

96 Mijn stellige verwachting is dat er in 1994 meer regels in het RVV zijn opgenomen dan bij de
totstandkoming in 1990.

97 Ontleend aan C. Bronkhorst in zijn annotatie onder HR 12 november 1968, Nl 1970,59.
98 Deze constatering gaat wellicht ook op voor andere rechtsgebieden. Ook in dat licht is de (ver-

keers)criminaliteit een spiegel van de samenleving.
99 Vgl. 1.S. Mill, On liberty, Landen 1873, hoofdstuk 4, p. 44-55. Van vrijheid zou vol gens Mill geen

sprake meer zijn indien de handelingen van het individu de belangen van anderen raken. Hij kwam
dan ook tot inperking van de vrijheid tot handelen indien anderen door die handelingen schade werd
berokkend. Dit uitgangspunt van Mill verschaft geen antwoord op de vraag wanneer een gedraging
louter onszelf of de ander raakt. Wat rnoet in dit verband onder schade of gevaar worden verstaan?
Gedragingen (met name in het verkeer) raken vrijwel altijd aan de belangen van anderen.
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tot afschaffmg van de snelheidslimieten. Pas indien de snelheidsregeling niet zou
passen in het wettelijke systeem ontstaat ruimte om herziening van de verkeersre-
gelgeving op dit punt te overwegen.

Kortom, de frequentie van het aantal overtredingen verdisconteer ik niet per definitie
in de omvang en inhoud van het regelbestand in het RVV. Teneinde enige duidelijk-
heid te verkrijgen welke gedragingen dienen te worden voorgeschreven lijkt het mij
beter om uit te gaan van de betwistbaarheid van de norm.'?' Zoals gezegd is het
zoeken naar criteria een heikele zaak. Het gevaar ligt in verabsolutering, geringe toet-
sings- en matige beslechtingsmogelijkbeden. Zo lijken criteria gerelateerd aan schade-
lijkheid, de mogelijkheid van schade of de immoraliteit, geen oplossing te bieden,
aangezien niet wordt gedefinieerd waaraan 'schade' en 'immoraliteit' moeten voldoen
om te passen binnen het ontwikkelde criterium.'?' Nu merkt van Bemmelen op dat
in het geval van een verkeersovertreding de schade veelal bestaat uit het scheppen
van gevaar voor een belang (p. 8). Zijn uitgangspunt vormt het vertrekpunt voor het
zoeken naar een afweging voor strafbaarstelling.

In het vorige hoofdstuk is uitvoerig stilgestaan bij de waardering van het stelsel
van gedragsregels in het wegverkeer. Het door mij aangemerkte rechtsbelang - het
voorkomen van ongevallen - is een concreet doe I dat alleen kan worden bereikt met
het tegengaan van abstract gevaar. Tegen deze achtergrond zijn de verkeersregels
aangemerkt als abstracte gevaarzettingsdelicten. Er is hier dus sprake van potentieel
gevaar voor het achterliggende rechtsbelang.!" Die gedragingen moeten daarom
strafbaar worden gesteld die de afstemming tussen de verschillende toegekende
plaatsen op de weg concreet doorbreken of dat potentieel doen. Over de eerste bestaat
geen twijfel, over de tweede soort gedragingen kan worden getwist. Veel gedragingen
zijn in potentie bedreigend voor de wettelijk beveiligde plaats. Maar het gevaars-
verband kan zo ver verwijderd zijn dat het niet is vereist daaromtrent regels in het
RVV op te nemen. Het verbod om met een hand los te fietsen lijkt een eenvoudig
voorbeeld. Welke gedragingen zouden geregeld moeten worden dan weI ongeregeld
moeten blijven?

In dit verband is het zinnig om aandacht te besteden aan de gevaarskwalificatie
in het verkeersrecht. Zoals bekend, betekent gevaar de kans op onheil, in casu de kans
op een ongeval. Deze kans kan worden geassocieerd met potentiele schade die wordt
veroorzaakt door overtreding van de verkeersregel. In het verkeersrecht gaat het echter
om meer. Het gaat ook om gevaar dat lean worden teweeggebracht. Het betreft hier
bij mijn weten een unieke strafbaarstelling: de kans op de kans op een ongeval. Mij

100 Respectievelijk T.M. Schalken, Strajbaarstelling en de garantiefunctie van het strafrecht, in: Kracht
van wet, Zwolle 1984, p. 176-178; M.S. Groenhuijsen, Criteria voor strafbaarstelling, DD 1993, p.
4-6.

101 I.M. van Bemmelen, Positieve criteriavoor strajbaarstelling, in: Speculum Langemeijer, Zwolle 1973,
p. 1-14. Vgl. eveneens J. de Hullu, boekbespreking van Th.A. de Roos, Strafbaarstelling van
economische delicten; een crimineel-politieke studie, Recht en Kritiek 1988, p. 90-93.

102 Dit gevaar kan worden geassocieerd met potentiele schade, immers een aanrijding impliceert a1tijd
(imjmateriele schade.
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is met betrekking tot het commune strafrecht een dergelijke strafbepaling onbekend.
Het komt mij voor dat strafbaarstelling van het veroorzaken van abstract gevaar in
de zin van potentiele schade of concreet gevaar, voldoende is om het achterliggende
rechtsbelang - het tegengaan van ongevallen - te waarborgen. De delictsomschrijving
"gevaar kunnen worden veroorzaakt" is een zware wissel op de verkeersafwikkeling,
maar bovendien naar mijn mening overbodig. Bij het overzien van de rechtspraak ter
zake van art. 25 WVW heb ik vrijwel geen uitspraken over laakbaar verkeersgedrag
kunnen traceren die niet kon worden ondervangen door de volgende redactie: Het is
verboden zich op een weg zodanig te gedragen, dat de veiligheid op de weg in gevaar
wordt gebracht. Waar ik hiervoor heb opgemerkt dat het tegengaan van potentiele
schade afdoende is voor strafbaarstelling, is deze redactie afdoende voor het bewerk-
stelligen van het doel van de wetgever.

Ik roep de in paragraaf 47 gemaakte gevaarsonderscheidingen in herinnering:
gevaar behelst de kans op een ongeval. Het betreft hier een ruime bandbreedte waar
abstract gevaar kan worden afgezet tegen concreet gevaar. Abstract gevaar is het
Iichtste gevolg dat uit de regelovertreding voortvloeit: het rechtsbelang is aIleen in
abstracto geschonden. Concreet gevaar daarentegen betekent de verhoogde kans op
een ongeval. Het net nog iemand kunnen ontwijken impliceert daarom concreet gevaar.
In het vorige hoofdstuk is opgemerkt dat de in de verkeersregel besloten abstracte
gevaarzetting als de wettelijke paraplu fungeert waaronder eveneens concreet gevaar
kan worden gesitueerd. Eenvoudig gezegd, bij het door het rode licht rijden is in
beginsel het enkele overtreden van de regel voldoende voor strafbaarheid, emstige
gevolgen daarentegen kunnen eveneens worden afgedaan op grond van deze verkeers-
regel.

Wat betreft de vertaling van de gevaarskwalificatie kom ik tot de volgende
afbakening. Aangezien de mate van naleving en handhaving Diet per definitie
doorslaggevende betekenis bezit voor het regelbestand als zodanig, lijken mij geen
zwaarwegende argumenten voorhanden tegen een zo uitgebreid mogelijk regelbestand.
Het reglement dient die gedragingen te regelen waar een ongeval uit kan voortvloeien.
Refererend aan het hiervoor verworpen frekwentiecriterium komt het mij voor dat
frekwent voorkomende misdragingen niet gedecriminaliseerd zouden moeten worden
maar gecriminaliseerd! Aldus keer ik terug naar de betwistbaarheid van de norm. Als
voorbeeld dienen twee - algemeen - als hinderlijk ervaren gedragingen: 'kleven aan'
en 'snijden van' andere verkeersdeelnemers. Er zijn een aantal vragen die bij positieve
beantwoording strafbaarstelling zouden kunnen indiceren.
I. Komt een gedraging frekwent voor?
2. Wat is de mate van gevaarzetting die er uit voortvloeit?
3. Wordt de gedraging in grote mate als laakbaar ervaren?
4. Wordt de gedraging niet door andere bepalingen ondervangen?
5. Is het mogelijk de wettekst eenvoudig te redigeren?
Toegespitst op 'kleven' en 'snijden': de laakbaarheid van dezetwee gedragingen wordt
algemeen onderschreven. Bovendien gaat het niet om een ver verwijderd verband
tussen de gedraging en een mogelijk ongeval, maar indiceert het 'kleven' of'snijden'
een verhoogde kans op een ongeval. De frekwentie waarmee deze gedragingen

208



Uitputtende gedragsregeling in he! RVV

plaatsvinden, de daaruit voortvloeiende concrete gevaarzetting, de algemeen ervaren
laakbaarheid van beide gedragingen, het afwezig zijn van enige regulering door de
overige gedragsvoorschriften en de mogelijkheden om een verbod ter zake van deze
gedragingen te redigeren, maken een strafbaarstelling van met name het 'snijden' in
het reglement wenselijk en mogelijk. Voor wat betreft het 'kleven' is het de vraag
of dit gedrag niet afdoende kan worden bestreken door art. 19 RVV 1990: "De be-
stuurder moet in staat zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand
waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is."

Hoe zit het nu met een verbod om te fietsen zonder het stuur met ten minste een
hand vast te houden (art. 91, aanhef en onder b, RVV 1966)? De mogelijkheid tot
een minder evenwichtige besturing lijkt reeel aanwezig. De genoemde punten nalo-
pend: het gaat hier om veel voorkomend gedrag, hetgeen niet als evident laakbaar
wordt ervaren, wat tenslotte samenhangt met de meer abstracte gevaarzetting die van
deze gedraging uitgaat. Ondanks het feit dat strafbaarstelling eenvoudig mogelijk is,
is er voldoende reden om deze gedraging niet strafbaar te stellen. De verkeersdeelne-
mer is binnen de structuur van de verkeersvoorschriften vrij zijn rijgedrag zelf te
bepalen. Het betreft hier een verantwoordelijkheidsconcept: de weggebruiker kan
binnen de grenzen van de verkeers- annex veiligheidsregel zelf instaan voor de juiste
afweging in de zich voordoende verkeerssituaties. Voor het voorbeeld van de fietser
betekent dit dat hij, indien hij zich houdt aan de overige verkeersvoorschriften, vrij
is om al dan niet het stuur vast te houden.

Uitgaande van de betwistbaarheid van de norm kom ik tot de volgende samenvatting.
De doelstelling van de verkeerswetgeving is het voorkomen van ongevaIlen, hetgeen
aIleen haalbaar is met behulp van een gedragsstelsel van abstracte gevaarzettingsdelic-
ten. De verkeersvoorschriften strekken tot het tegengaan van zowel abstract als
concreet gevaar. Bij de bespreking van het vertrouwensbeginsel is betoogd dat de
regelgever de onderlinge gedragingen zo veilig mogelijk op elkaar heeft afgestemd.
Welnu, die gedragingen dienen te worden geregeld die deze afstemming doorbreken.
Het is daartoe niet nodig om de kans op gevaar strafbaar te stellen, zoals in art. 25
WVW is gebeurd. De formele redactie van de verkeersvoorschriften uit het RVV
ondervangen het verst verwijderde gevaarsverband. Ik heb hierboven 5 vragen
geformuleerd die bij de beslechting van de vraag naar strafbaarstelling tot hulp dienen.
Daarbij moet opgemerkt worden dat ik niet beoog een nieuw voorstel voor criteria
voor strafbaarstelling in het verkeer te introduceren. De opgeworpen vragen bezitten
geen exclusieve geldigheid maar vormen aandachtspunten bij de vraag naar crirninali-
sering naast de gangbare catalogus aan criteria voor strafbaarstelling. Politieke factoren
en bijvoorbeeld de visie op de verhouding maatschappij-individu spelen immers
eveneens een belangrijke rol. Terugkerend naar de opgeworpen vragen: voor strafbaar-
stelling is niet op aile vragen een bevestigend antwoord nodig. Een gedraging kan
weinig voorkomen, maar dusdanig gevaarzettend zijn dat strafbaarstelling voor de hand
lijkt te Jiggen. Voorts kan het redigeren van de wettekst grote problemen opleveren,
zonder dat van strafbaarstelling hoeft te worden afgezien. Het gaat vanzelfsprekend
altijd om de uiteindelijke afweging.
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Dit standpunt impliceert dat een stelsel van 400 gedragsregels als zodanig niet
bezwaarlijk is. De kritiek op vervanging van de algemene gevaarsbepaling door een
dicht regelnetwerk in het RVV kan zijn dat de verkeersdeelnemer het risico loopt te
verdwalen in het aantal regels. Mijn weerwoord is dat deze stelling onbewijsbaar is.
Ik kan mij geen ongeval voorstellen dat kan worden herleid tot een teveel aan regels
of tekens in abstracto."? Ik merk nogmaals op dat de regels die massaal worden
overtreden, zoals de snelheids-, de verlichtings- en de verkeerslichtenregeling, afdoende
zijn ingeburgerd. Met deze stellingname beoog ik niet het kenbaarheidsprobleem weg
te poetsen. De samenleving wordt bestreken door steeds dichter worden de regelbestan-
den. De enkele verwijzing naar de legitieme totstandkomingsprocedure van (ver-
keers)regels houdt weI het idee van de rechtsstatelijke binding in stand, maar zal vee I
burgers niet beroeren. Ik zie dit probleem echter als eigen aan de fijnmazige verbanden
in onze huidige samenleving. In een inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse
staats- en bestuursrecht wordt hierover opgemerkt: "Ons type maatschappij is niet
bestaanbaar zonder een bepaalde mate van regelverdichting. Men zou zelfs kunnen
beweren dat de mate van regelverdichting een graad van ontwikkeling, van beschaving,
aangeeft. Het voornoemde streven en de rechtstatelijke regelconceptie vergen een
veelheid van wettelijke voorschriften die naar een bepaald grondmodel zijn gestructu-
reerd" .104 Ik onderschrijf dit standpunt en voeg er aan toe dat het verkeersrecht
bovendien uitgebreid wordt begeleid door educatieprogramma' s, waarvan de bekendste
natuurlijk de rijopleiding is. lOS De verkeersdeelnemer wordt zo goed mogelijk op
de hoogte gebracht en gehouden van de wettelijke verkeersvoorschriften.

Tegen deze achtergrond is het belangrijk te wijzen op het in paragraaf 14 beschreven
"flankerend beleid". De invoering van de nieuwe verkeerswetgeving gaat hand in hand
met dergelijk beleid.!" Dit houdt in dat het nut van het naleven van regels voortdu-
rend onder de aandacht van de weggebruikers wordt gebracht. Op zichzelfbeschouwd
is daar niets op tegen. Door het bestaan, de reikwijdte en de zin van een regel voor
het voetlicht te brengen treedt het generaal-preventieve aspect van het justitieel
beleidop de voorgrond. Dit beleid evenwel flankeert concrete normen en is daarop
gebaseerd. De regelgever staat evenwel educatie en voorlichting voor ogen over
wenselijk - veilig - verkeersgedrag dat niet verplicht is gesteld door de strafwetgever.
De terugtred van de regelgever gaat aldus gepaard met' opvoeding'. Wat door geboden
en verboden niet vermag te lukken dient nu te worden gerealiseerd met behulp van
het bedoelde beleid. Met deze gang van zaken kan eveneens worden ingestemd
voorzover er geen verdere consequenties aan worden verbonden. En daar komt de

103 Het ligt natuurlijk anders ligt indien een infrastructureel onduidelijke situatie niet wordt 'gedekt' door
de aanwezige borden (zie HR 21 februari 1978, NJ 1978,688).

104 M.e. Burkens e.a., Beginselen van de democratische rechtsstaat, Zwolle 1990, p. 42.
105 Een ander bekend programma is het verkeersdiploma op de basisschool. Hierbij moet wei worden

aangetekend dat van kinderen niet a priori een volwaardige verkeersdeelname mag worden verwacht.
Zie nader paragraaf 38.

106 Zie NvT bij het RVV 1990, Stb. 1990,459, p. 72.
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angel tevoorschijn. Hiervoor is aangegeven dat de wetgever meent dat de educatieve
aanpak de weggebruiker meer bewust kan maken van zijn verantwoordelijkheid. Dat
bewustwordingsproces zou de beste manier zijn om buiten het bereik van de algemene
gevaarsbepaling te blijven. Indien de weggebruiker handelt in strijd met het in de
educatie aangegeven gedrag, waarvan hij kennis heeft genomen of had kunnen danwel
moeten nemen, komt hij binnen het bereik van de algemene gevaarsbepaling. Aldus
fungeert er een nieuw adagium: de verkeersdeelnemer wordt geacht de voorlichting
te kennen. Volgens Salomon, de projektleider van het RVV 1990, gaat een voetballer
respectievelijk bridger ook eerst de regels leren voordat hij het speI gaat spelen.""

De Raad van State merkt hierover het voIgende op: "Van grote betekenis Jijkt ook
de uniformiteit van de verkeerseducatie. Daarbij is vooral van belang dat elke categorie
weggebruikers gemformeerd dient te zijn over het gedrag dat van de andere categorie-
en mag worden verwacht. Thans kan nog worden teruggevallen op een groot aantal
specifieke bepalingen. Wanneer niet kan worden gegarandeerd dat educatie en
voorlichting ertoe zullen leiden dat iedere weggebruiker op dezelfde wijze omtrent
het vereiste verkeersgedrag, zowel van hemzelf als van anderen, zal zijn geinformeerd,
zal de voorgestelde verwijdering van specifieke voorschriften en de vervanging daarvan
door de algemene gedragsbepaling tot veel onzekerheid kunnen leiden en daarmee
afbreuk doen aan het in het verkeer zo belangrijke vertrouwensbeginsel't.!" Deze
analyse onderschrijf ik. Ik wil er nog het volgende aan toevoegen.

Flankerend beleid dat ervoor zorg draagt dat educatie over bepaald (on)wenseLijk
gedrag goed voor het voetlicht wordt gebracht, kan worden toegejuicht. Daarbij moet
het naar mijn mening gaan over gedrag dat is omschreven in wettelijke regels.
Wanneer voorlichting of educatie immers gaat over (on)wenselijk gedrag buiten deze
regels om, is dat eveneens een goede zaak, maar vrijblijvend! Ais flankerend beleid
daarentegen de basis kan vormen voor een strafrechtelijke normstelling, ontstaat er
naar mijn mening strijd met de aard van het (bijzondere) strafrecht, waarvan de kern
is dat de normadressaat wettelijke geboden dient na te leven om uit het bereik van
de strafwet te blijven. Bovendien moet worden bedacht dat men zich niet kan
onttrekken aan het verkeer wat bij bridge of voetbal - gelukkig - wei het geval is!

Concluderend, de regelverdichting in het RVV wordt mede opgelost door het
schrappen van veel regels die vervolgens de weggebruiker kenbaar worden gemaakt
via educatieve programma's. Met de educatie strijdig gedrag brengt de weggebruiker
naar het oordeel van de regelgever onder het bereik van de algemene gevaarsbepaling.
Het komt mij voor dat aldus de wettelijke regelverdichting is vervangen door een niet-
wettelijke regelverdichting. Deze kosmetische behandeling laat de nog steeds aanwezi-
ge problemen intakt; de enige verandering lijkt te zijn gelegen in het wegmoffelen
daarvan. Tegen deze achtergrond lost een dereguleringsoperatie niets op, maar wordt
vanwege de smallere wettelijke basis een legitimatieprobleem gecreeerd,

107 F. Salomon, Flankerend beleid, in: Het RVV 1990 en het BABW (red. C.I.G. Bleichrodt en J.P.
Scheffer), Lochem 1991, p. 104.

108 Advies Raad van State 2 maart 1990, no. W09.89.0262.

211



Hoofdstuk 5

Het is tegen deze achtergrond zinnig te wijzen op de Aigemene wet bestuursrecht.
Deze wet is een codificatie van de talrijke uitvoeringsregelingen die door decentrale
regelgevers op grond van vele delegatiebepalingen en op grond van autonome
bevoegdheden tot regelgeving tot stand zijn gebracht. Door deze reguleringsoperatie
wordt de samenhang en het overzicht hersteld. De immense omvang van de bestaande
regels en rechtspraak maakte immers de toegankelijkheid voor de burger moeizaam
zo niet onmogelijk.!" Met dit voorbeeld wil ik duidelijk maken dat (al dan niet
vermeend aanwezige) regelverdichting niet a priori hoeft te worden afgewezen of
bestreden. Het is beter regelverdichting op een wettelijk niveau dan op een onder-
gronds (tlankerend) niveau te laten bestaan.

Andere kritiek zou kunnen zijn dat een groot regelbestand handhavingsproblemen
in het leven roept. Nu wordt daar voor wat betreft de verkeersregels reeds de he Ie
eeuw ophef over gemaakt. Bovendien heb ik eerder aangegeven dat de verbinding
tussen regel en handhaving niet vanzelfsprekend is. Bij de bespreking van het
normverleggende gedrag is reeds aangegeven dat veelvuldige overtredingen niet a
priori dienen te leiden tot devaluatie van het voorschrift. Daarbij aansluitend merk
ik op dat ik geen bezwaren zie in slapende delen van een regelbestand. Niemand heeft
last van de regel dat niet aan het verkeer mag worden deelgenomen met een onbe-
schermde zeis.!" Het is een ingeburgerde praktijk dat de politie in vee I gevallen
aileen optreedt wanneer er concreet gevaar is veroorzaakt. Ik merk bovendien op dat
het streven naar uitputtende bandhaving van aIle verkeersvoorschriften afstuit op de
beschikbare capaciteit bij Justitie.

Dit lossere verband tussen regel en bandbaving is voorts nodig om de kritiek te
pareren dat een zo uitputtend mogelijke gedragsregeling bij uitstek worgwetgeving
oplevert. De inzet tot een algehele handhaving zou in theoretische zin minder vrijheid
opleveren. Zoals de regelgever in de NvT op het RVV 1990 opmerkt doet een
veelvoud aan regels afbreuk aan de mondigheid van de verkeersdeelnemer en is mede
daarom aanleiding tot normvervaging. Tegen die achtergrond Jijkt de tol van het

109 Bijl. Hand. TK 1988-1989, no. 21221, no. 3, p. 2-11.
110Th. A. De Roos merkt in zijn proefschrift Strajbaarstelling van economische delicten (Arnhem 1987,

p. 157) op dat men zich kan afvragen of het (nagenoeg) achterwege blijven van strafvervolgingen
de prikkel tot normconform gedrag niet tot een fictie maakt. In dat geval zou er sprake zijn van een
'dode' letter: niet alleen een strafbepaling die niet (meer) wordt toegepast, maar tevens een norm,
die niet beter wordt nageleefd dan he! geval was v66r invoering van de strafbepaling. lk wijs nog
op L.H.C. Hulsman waar deze opmerkt dat strafbaarstelling niet mag plaatsvinden wanneer de
capaciteit van het apparaatdaardoor wordtoverschreden (Kriteria voor strajbaarstelling, in: Strafrecht
terecht? Overdekriminalisering en depenalisering, Baarn 1972, p. 107-116). Vgl. tens lotte Th.W. van
Veen die de druk op het strafbestel zo ervaart dat alleen nieuwe regelingen met strafbepalingen zouden
mogen worden ingevoerd als bestaande regelingen worden opgeheven (Het funcuoneren van de
rechtspleging, in: Strafrechtspleging onder spanning. Gedachten over het functioneren van ons
strafproces, Arnhem 1981, p. 6-7). Ik merk op dat bij verwezenlijking van de laatste twee standpunten
een groot deel van de strafrechtelijk geregelde gedragingen voor decriminalisering in aanmerking lijkt
te komen.
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regelgevingsproces een verdergaande juridificering van de samenleving te zijn. III

De in het RVV 1990 ongeregelde gedragingen worden echter bestreken door onge-
schreven zorgplichten (om oplettend te zijn, enz.) In dat licht koester ik weinig
bezwaar tegen het positiveren van deze zorgplichten in precieze regelgeving. In het
licht van de hiervoor genoemde behoefte aan rechtszekerheid prevaleren geschreven
boven ongeschreven plichten.

Teneinde het verhaal over criteria voor stratbaarstelling niet in vrijblijvendheid te laten
verzinken zal hieronder aandacht worden besteed aan twee bekende voorschriften in
het RVV: de draagplicht voor autogordels en bromfietshelmen. Daarbij is het de vraag
of in het RVV terecht andere belangen dan de verkeersveiligheid (mogen) worden
behartigd. Bij parkeerexcesverordeningen bijvoorbeeld staat nog wei het gebruik van
de weg centraal, maar dit gebruik wordt tegengegaan om bijvoorbeeld het aanzien
van een stadsgezicht te beschermen.!" De verkeersveiligheid is hierbij niet in het
geding. Dit geldt eveneens voor milieu- of energiebelangen. Deze belangen mogen
vanzelfsprekend in een wettelijke regeling worden gepositiveerd, maar naarmijn smaak
niet in het reglement.

Het voorschrijven van een draagplicht voor bromfietshelmen en autogordels lijkt dan
anders te moeten worden beoordeeld, aangezien bij deze voorschriften de verkeersvei-
ligheid voorop staat. Hier is de vraag naar de betekenis van de term verkeersveiligheid
aan de orde. In het RVV zijn twee soorten voorschriften opgenomen.

A. In het RVV en vorige reglementen zijn in de eerste plaats gedragsregels opgenomen
die betrekking hebben op de veiligheid van het verkeer in zijn algemeenheid. Het
overtreden van een voorrangsregel kan emstige gevolgen hebben zowel voor de overige
verkeersdeelnemers aIs voor de overtreder in kwestie. Bij dit soort voorschriften gaat
het dus om algemeen gevaar. Het doet niet terzake of door overtreding ervan aileen
de eigen veiligheid of die van anderen in het geding is.113

B. Het RVV 1966 bevat echter eveneens bepalingen waarin de eigen veiligheid van
de bestuurder vooropstaat. Een vrij recent voorbeeld betreft de invoering van de
draagplicht van de autogordel en de bromfietshelm.!" Deze bepalingen zijn in het
leven geroepen om de kans op letsel voor de bestuurder te verminderen. Deze regels

I I I NvT RVV 1990, Stb. 1990,459, p. 65 e.v.; H.1. de Ru, De Algemene Wet gaat voor de Bijzondere
Wet, Achtergrondstudies Aigemeen Wetgevingsbeleid, deel I, p. 12 en 45; Ph. Eijlander, De wet
stellen, diss., Zwolle 1993, p. 175-189; A. Groenendijk, Volkskrant 22 mei 1993.

112 Bij een geoorloofde parkeerexcesverordening is volgens de Hoge Raad sprake van onjuist gebruik
van de weg - let wei: geen misbruik van de weg - wat valt onder een parkeerexces, zoals bedoeld
in art. 85 RVV 1966. Vgl. HR 16 december 1975, NJ 1976,205.

I 13 Ook indien aileen de eigen veiligheid in gevaar is gebracht blijft bijvoorbeeld een veroordeling op
grond van art. 25 WVW mogelijk. Voorwaarde is wei dat de veiligheid van andere weggebruikers
in gevaar had kunnen worden gebracht.

114 Respectievelijk de artt. 59 en 60 RVV 1990.
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richten zich dan ook niet primair tot de overige verkeersdeelnemers en vertonen
evenmin samenhang met het gedrag van andere verkeersdeelnemers.

Het beoordelen van deze laatste categorie regels vindt meestal plaats aan de hand van
de vraag naar de reikwijdte van de verkeersregels. Het is niet ongebruikelijk deze
kwestie te analyseren met behulp van de algemene bepaling, aangezien daarin de
,grondwettelijke norm' voor het verkeersgedrag wordt gezien.

Remmelink is van mening dat de algemene bepaling eveneens de veiligheid van
de verkeersdeelnemer zelfbestrijkt: "Deze toch is als deelnemer aan het verkeer geen
geisoleerd persoon, doch lid van de verkeersgemeenschap, welke hij door zijn
wangedrag mede treft. Zijn wangedrag is verkeerswangedrag, waarvoor de aanwe-
zigheid van andere weggebruikers in principe geen verschil maakt en het hem door
eigen schuld overkomen ongeval brengt een maatschappelijke overlast mee van
dezelfde aard, als wanneer een ander het slachtoffer was geworden. Ik denk hier aan
het ingeschakeld worden van de diensten van politie, E.H.B.O en/of G.G.D".115
Remmelink spreekt hier met vooruitziende blik over de maatschappelijke kostenfaktor.

De Hoge Raad maakte met betrekking tot de bromfietshelm in HR 20 september
1976, NJ 1977,28, VR 1977, 61 uit dat de wegenverkeerswetgeving niet louter de
bescherming van derden ten doel heeft. Voorts was de Hoge Raad van oordeel "dat
toch het voorschrift van art. 94a R.V.Y. - waarvan blijkens de Nota van Toelichting
de strekking is, dat de berijders van bromfietsen tegen de door hen blijkbaar niet in
volle omvang besefte gevolgen van hoofdletsel moeten worden bescherrnd en dat dit
hoofdletsel niet alleen consequenties heeft voor de betrokkenen zelf doch eveneens
voor de gemeenschap, getuige de veeIallangdurige, soms zelfs levenslange, en kostbare
verpleging in ziekenhuizen en inrichtingen van slachtoffers met hoofdletsel - niet een
inperking inhoudt welke in strijd is met een democratische rechtsorde, doch geacht
kan worden in een democratische samenleving nodig te zijn in het belang van de
bescherrning van de gezondheid". Het wordt blijkbaar legitiem geacht om de kostbare
consequenties voor de gemeenschap te verdisconteren, wanneer het gaat om het tegen-
gaan van de hoge medische kosten die kunnen voortvloeien uit mogelijk letsel.
Persoonlijke bezwaren kunnen dan ook niet leiden tot ontheffing van het verbod maar
moeten de weggebruiker tot de keuze brengen afte zien van het gebruik van de brom-
fiets.

Vellinga is daarentegen van mening dat art. 25 WVW zich aileen richt op de
bescherrning van andere weggebruikers en dat daarom de verkeersdeelnemer niet tegen
inbreuken op zijn eigen veiligheid wordt beschermd.' 16

115 1. Remmelink, Omvang en functie van art. 25 W. V W, VR 1954, p. 87-88; Hoofdwegen door het ver-
keersrecht, Zwolle 1992, p. 39. Zie in gelijke zin Besier in zijn annotatie onder Hof 's-Gravenhage
17 juni 1953, VR 1953, 52; P.J. Jebbink, Tot wie richt zich de norm van art. 25 W. V W?, VR 1971,
p. 170; W.1.G.M. Beckers, Artikel25 Wegenverkeerswet, een blijkvan legislatieve onmacht, VR 1975,
p. 123 en Herstel in zijn annotatie onder Ktg 's-Hertogenbosch 21 mei 1975, VR 1975, 59.

116 W.H. Vellinga, Gevaar en schuld op de weg, Alphen aan den Rijn 1979, p. 50.
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Voor de nu volgende standpuntbepaling is het van belang het principiele verschil te
benadrukken tussen gel eden schade door de veroorzaker en door de andere partij. Het
komt de helderheid ten goede deze tegenstelling te stipuleren."?

Hoe moeten de voorschriften uit de B-categorie worden beoordeeld? Indien aan
deze voorschriften een paterna/istisch karakter wordt toegedicht is het de vraag of
de verkeerswetgever zich in deze wei terecht een taak toeeigent, Aan Remmelink moet
worden toegegeven dat het eigen welzijn niet zelden met dat van andere mensen is
verweven.!" Hij doelt hierrnee op de al eerder genoemde kosten die het herstel van
hoofdletsel kan meebrengen. Dit standpunt klinkt heel aanvaardbaar. Voormij is echter
aIleen de vraag relevant of het strajrecht een dergelijk belang dient te behartigen.
Anders gezegd, passen dergelijke bepalingen weI binnen de verkeerswetgeving?""

De basis voor een volwaardige deelname aan het verkeer is dat de deelnemers
elkaar niet in gevaar brengen en daarop ook mogen vertrouwen. Gevaar voor de ver-
keersveiligheid is echter al eigen aan de verkeersdeelname als zodanig. Abstract gevaar
wordt in deze opgevat als de kans op een ongeval, hetgeen inherent is aan het verkeer
als zodanig. Concreet gevaar daarentegen is dan bet verhogen van de normale kans
op ongevaIlen. In dat licht is het de vraag of het voldoende is de plicht andere
verkeersdeelnemers niet in gevaar te brengen als grondslag voor de verkeersdeelname
aan te merken. Naast het vermijden van gevaar voor anderen kan men zich afvragen
of er ook een plicht bestaat situaties te voorkomen waarin gevaar ontstaat voor de
eigen persoon. Dit laatste hangt samen met oplettendheid. Al vanafbet eerste moment
dat kinderen gaan deelnemen aan het verkeer wordt hen bijgebracht goed naar links
of naar rechts te kijken. Door het niet naleven van deze op de eigen persoon gerichte
'plicht' (zoals het rijden op een onverlichte bromrner) komen de verkeersdeelnemers
die wei regelconform handelen eerder in de fase waarin zij (gevaar voor) schending
van rechtsbelangen van anderen (in casu de verzuimers van de eigen plicht) veroorza-
ken. Dit betekent dan ook dat vertrouwen en waakzaamheid elkaar niet uitsluiten. Zij
zijn 'twee zijden van dezelfde medaille'. Zij ontmoeten elkaar op een glijdende schaal.
Nu is hiermee nog steeds niet duidelijk gemaakt hoe in het huidige tijdsgewricht de
verhouding tussen 'in gevaar brengen' en 'in gevaar begeven' moet worden gewaar-
deerd. Dat is evenwel niet zo eenvoudig. Het arrest "Onverlichte brommer" maakt

117 Het is immers ook mogelijk een gedachtengang te ontwikkelen waarin geen tegenstelling wordt
gecreeerd door er bijvoorbeeld op te wijzen dat ongelukken met letsel als gevolg van het niet-dragen
van een helm de verkeersonveiligheid vergroot. Dit zou het geval zijn bij het geheel of gedeeltelijk
versperd zijn van een kruising of door ambulances die met hoge snelheid naderen. Een dergelijke
redenering komt mij gekunsteld voor. Oaarom de keus voor een scherp onderscheid.

118 In gelijke zin HR 22 juni 1976, NJ 1977, 27, VR 1977, 61.
119 Herstel wijst in zijn annotatie onder Ktg 's-Hertogenbosch 21 mei 1975, VR 1975,59 op het verbod

op de amazonehouding van een passagier achter op een tweewielig voertuig (art. 97 RVV 1966) en
op de gedetailleerde voorschriften inzake kinderzitjes op fietsen (art. 92 RVV 1966). Er zou in het
laatste voorbeeld sprake zijn van veiligheid voor het "eigen vlees en bloed". Deze voorschriften maken
volgens hem duidelijk dat de verplichting tot het dragen van een bromfietshelm geen precedent vormt.
Dit voorbeeld vind ik weinig overtuigend. Er kunnen ook kinderen van anderen in het kinderzitje
worden vervoerd.
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duidelijk dat op de automobilist een zorgplicht rust om rekening te houden met de
onvoorzichtigheid van de bromfietser. Opmerkelijk is het feit dat de onvoorzichtigheid
van de bromfietser in geen enkel opzicht wordt verdisconteerd in de omvang van de
aansprakelijkheid van de automobilist. Er zijn talloze maatschappelijke verantwoor-
delijkheden waaruit het strafrecht zorgplichten destilleert. De dragers van deze
zorgplichten worden aangeduid als normadressaten. Niet iedere verantwoordelijkheid
wordt echter vertaald in strafrechtelijke aansprakelijkbeid. Daar is een strafrechtelijke
norm voor nodig. Een dergelijke norm is er niet waar het gaat om het in gevaar
brengen van de eigen persoon. Dit is in beginsel niet verboden. Er bestaan enkele -
in deze paragraaf ter discussie staande - uitzonderingen op dit uitgangspunt, zoals het
dragen van de autogordel en de bromfietshelrn. Het recht gaat er evenwel in het
algemeen van uit dat justitiabelen waken voor hun eigen belangen. Er is daarentegen
een plicht aanwijsbaar zichzelf niet in gevaar te begeven wanneer deze gedragingen
tevens gevaar voor andermans lijf of goed opleveren. Deze verbinding kan bij de
verplichting tot het dragen van de autogordel en bromfietshelm niet eenvoudig worden
gelegd, in tegenstelling tot de overige verkeersvoorschriften. De meeste gedragsvoor-
schriften uit het RVV zijn gericht op de bescherming van de verkeersdeelnemer in
het algemeen. De overtreding van bijvoorbeeld de verlichtingsvoorschriften levert
vanwege de verminderde zichtbaarheid gevaar op voor de eigen persoon, maar
eveneens voor andere verkeersdeelnemers.

Bij de bezinning op het bestaansrecht van deze bepalingen is het zinnig te
bedenken dat de wetgever regelgeving aanreikt om zo veel mogelijk oorzaken van
onveilige verkeerssituaties weg te nemen (al dan niet gelegen in een gebrekkige
verde ling van de ruimte op de weg). Dit betekent voor het voorliggende thema in de
eerste plaats dat het veiligheidsbeginsel aan de weggebruiker binnen de grenzen van
de gedragsvoorschriften toestaat om zelfzijn opstelling in het verkeer te bepalen. Tot
dat domein behoort ook de keus om bijvoorbeeld geen bromfietshelrn te dragen. De
onder B bedoelde bepalingen doen atbreuk aan de verantwoordelijkheid die eigen is
aan elke verkeersdeelname. Eerder in deze paragraaf is bij het zoeken naar de afbake-
ning voor stratbaarstelling aangegeven dat in het RVV aileen die gedragingen moeten
worden strafbaar gesteld die de afstemming tussen de verschillende toegekende
plaatsen op de weg doorbreken of dat potentieel doen. Tegen die achtergrond zie ik
geen argumenten die het onderhavige gedrag - rijden zonder helm of autogordel -
strafrechtelijk laakbaar maken. Voorts voegen deze bepalingen niets toe aan de taak
die de verkeerswetgever heeft met betrekking tot de indeling van de beschikbare weg-
ruimte. Tens/otte wordt deze afwijzing gesteund door het uitgangspunt dat het
strafrecht als dwangmiddel pas in laatste instantie in aanmerking komt om een normen-
stelsel af te dwingen. Vanuit die optiek dient het strafrecht niet te hulp te worden
geroepen wanneer het gaat om regels waarbij de weggebruiker naar de opvatting van
de wetgever 'slechts' zijn eigen veiligheid op het spel zet. Jessurun d'Oliveira merkt
hierover op dat slordig met zichzelf omgaan geen onrechtmatige daad jegens de
maatschappij oplevert; een sluitende begroting van pensioenfondsen is niet de laatste
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rechtvaardiging van overheidsingrepen in de details van het persoonlijk bestaan.!"
Ondanks sympathie voor het loffelijke streven het aantal verkeersdoden en -gewonden
terug te dringen, komt hij tot een afwijzing van dit soort ingrepen en bepleit hij meer
voorlichting e.d. om de verkeersdeelnemer vrijwillig tot het dragen van de autogordel
te doen overgaan. Zijn tweede voorstel is om het voertuig zodanig aan te passen dat
pas kan worden weggereden indien de autogordel is aangegespt. Dit voorstel is
interessant aangezien het aansluit bij het uitgangspunt van het RVV 1990 dat er geen
strafrechtelijke regel dient te worden ingevoerd indien er altematieven voorhanden
zijn om het onwenselijk geachte gedrag onmogelijk te maken. am deze redenen kan
ik mij goed vinden in de uitspraak van de kantonrechter te 's-Hertogenbosch waar
deze art. 94a lid 1 RVV 1966 onverbindend verklaarde. Hij kwam tot dit oordeel op
grond van de stelling dat een verkeersregel op enigerlei wijze de belangen van de
overige verkeersdeelnemers moet dienen. De verplichting om een bromfietshelm te
dragen past volgens hem niet in dit kader: "Niet valt immers aan te nemen dat het
rijgedrag van een bromfietsbestuurder wordt bemvloed door het dragen van een helm,
zodat zodanige bestuurder zonder helm het overige verkeer niet meer in gevaar brengt
noch het onnodiger hindert dan hij gedaan zou hebben als hij een passende helm op
de juiste wijze zou hebben gedragen." Ten overvloede merkt hij nog op dat de overige
bepalingen in het RVV alleen voorschriften kennen waarvan de naleving de belangen
van andere verkeersdeelnemers op het oog heeft. Hij staaft dit onder meer met een
verwijzing naar de NvT op het RVV waarin wordt opgemerkt dat de grondslag van
het verkeersrecht, als van aile recht, de eerbied voor de medemens is. Tenslotte
refereert hij aan art. 1 RVV: ieder heeft in gelijke mate aanspraak op een veilig ge-
bruik van de weg. Daarom dient iedere weggebruiker zich zodanig te gedragen, dat
hij het overige verkeer niet in gevaar brengt of onnodig hindert.!"

Ik wijs strafrechtelijke bepalingen in het RVV dus van de hand die uitsluitend
zijn gericht op het voorkomen van gevaar bij de nonnadressaat zelf. Ik ben van
mening dat gevaar pas strafwaardig word! zodra voor andere weggebruikers gevaar
ontstaat of lean orustaan/" Op het moment dat deze koppeling niet aanwezig is,
zouden de bedoelde voorschriften geen verkeersdelict dienen te zijn. Hoe zwaarwegend
de maatschappelijke implicaties van het rijden zonder gordel of helm ook mogen zijn,
het verkeersstrafrecht acht ik niet geschikt om hierover regelgeving te ontwerpen.

Samenvattend, de voorschriften in het RVV dienen de veiligheid van andere wegge-
bruikers te beschermen en niet primair die van de weggebruiker zelf. Naar mijn
mening zou het strafrecht zich dienen te beperken tot de bescherming van belangen,

120 H.U. Jessurun d'Oliveira, Vadertje Staal en de veiligheidsgordels, NJB 1973, p. 1053-1066. De kop
boven dit artikel is veelzeggend:
'Vrees niet, ik wreek geen kwaad maar dwing tot goet'
'Straf is mijn hand, maar liefelijk mijn gemoet'

121 Ktg. 's-Hertogenbosch21 mei 1975, VR 1975,59. Vgl. vooreen soortgelijkegedachtengangde laatste
overweging uit Rb. 's-Hertogenbosch 19 april 1968, VR 1971,32.

122 Voor de goede orde: deze koppeling meen ik wei te bespeuren bij bepalingen uit de eerste categorie.
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waarbij het veroorzaken van gevaar voor anderen of schade aan goederen van derden
aanwezig is. De benadeling van zichzelfbehoort althans in de optiek van het strafrecht
tot de verantwoordelijkheid van de burger zelf, tenzij deze gedragingen (evens gevaar
voor andermans lijf of goed opleveren.!" Het is aanvechtbaar de plicht tot zelfbe-
scherming op een lijn te stellen met de plicht om anderen niet te schaden. In deze
paragraaf zijn, naar ik meen, zwaarwegende twijfels geformuleerd bij de beslissing
van de regelgever zich een ruimere plicht toe te meten om bij het afzien van de zelfbe-
scberming door de verkeersdeelnemer die bescherming over te nemen. Ook hier geldt
dat onder meer de immense kosten van de gezondheidszorg maatregelen vereisen, maar
dat deze niet dienen te liggen op het vlak van het strafrecht.

57 Grenzen aan de delegatie

Aan het eind van dit hoofdstuk kan niet worden volstaan met de hierboven geformu-
leerde overwegingen over de wijze waarop de inhoud van het reglement gestalte zou
kunnen krijgen. De totstandkoming van het reglement is eveneens van belang. In het
tweede boofdstuk is de delegatie van wetgevende bevoegdheid aan de orde geweest.
Op deze plaats wordt de gegroeide gang van zaken rond de totstandkoming van bet
RVV nader gewaardeerd.

Rond de eeuwwisseling was in de doctrine het delegeren van wetgevende bevoegdheid
niet onomstreden. Nu moeten deze bezwaren worden begrepen tegen de achtergrond
van het toenmalige tijdsgewricht. Zo speelde voor 1879 de vraag of de Koning
bevoegd was tot het vaststellen van algemene maatregelen van bestuur. Na het
Meerenberg-arrest (HR 13 januari 1879, W 4330) werd aangenomen dat de Koning
slechts op grondslag van de wet dan wei de grondwet daartoe bevoegd was. Bij de
grondwetsherziening in 1887 werd uiteindelijk bepaald dat de Koning bevoegd was
tot het vaststellen van een AMvB, mits hij daarmee niet in strijd kwam met de wet
dan wei de grondwet.

Buijs noemde delegatie van publiekrecht "met de aard van dat recht in strijd", en
op een andere plaats: "in de praktijk wordt van de bevoegdheid tot delegeren ruim
gebruik gemaakt en ook de theorie heeft steeds erkend, dat, voorzover een bepaald
mandaat aanwezig is, de Kroon ook als wetgever kan optreden, doch dat daama twijfel
wordt geuit, of dit wei met ons geldend staatsrecht overeenstemt" .124

123 Natuurlijk, iedereen die deelneemt aan het verkeer komt in ieder geval in het civiele recht voor
bescherming in aanmerking. Critici van de door mij ingenomen stelling zullen betogen dat het niet
bevredigend is dit algemene uitgangspunt ineens niet meer te laten ge1den inzake gevaar voor degene
die zichzelfin gevaar brengt. Het recht wemelt van elementen die burgers tegen zichzelfbeschermen.
Ik hoop aannemelijk te hebben gemaakt dat dit zo moge zijn, maar dat het strafrecht zich in deze van
andere rechtsgebieden onderscheidt.

124 1.Th. Buijs, De Grondwet J, Amhem 1883, p. 279 en p. 348.
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Een tegengestelde opvatting werd ingenornen door Van der Pot waar deze opmerkte:
"Mogelijk is er een tijd geweest, toen terecht kon gemeend worden, dat slechts een
enkele vorm waarborg voor deugdelijken inhoud bood, narnelijk die vorm, welke de
medewerking eener volksvertegenwoordiging insloot. In dat geval bracht toen de
rechtsstaatsgedachte mede, die medewerking te beschouwen als eisch voor het in het
leven treden van eLke norm van stellig recht. Maar - nog eens - die tijd is voorbij.
De doorwerking van het instituut der ministerieele verantwoordelijkheid heeft de
aanspraken in dit opzicht van het wetgevend orgaan doen dalen, die van de Kroon
doen rijzen. Thans is het nog slechts op grond van traditie, dat men in den waan kan
zijn, dat goede rechtsnormen alleen met medewerking van het parlement tot stand
komen. Het bezwaar, dat een uitbreiding van's Konings reglementaire macht, in den
door mij bedoelden zin, zou indruischen tegen de rechtsstaatsgedachte, lijkt mij dus
voor dezen tijd en de tegenwoordige verhoudingen ongegrond'l.!" Ondanks dit met
overtuigingskracht neergezette standpunt zou het debat niet verstommen.

In 1962 verscheen het proefschrift van de socioloog Thoenes. Deze signaleerde
een nieuwe elite, en weI de ministeriele functionarissen die door hun specifieke
deskundigheid greep verkregen op het wetgevingsproces.!" Niet in het parlement,
maar op het rninisterie wordt in veel gevallen de richting van het beleid en dientenge-
volge van de sarnenleving bepaald.'?" Goed zichtbaar is dit bij het onderwerp van
deze studie. Het parlement toont voor dit onderwerp in tegenstelling tot vroeger
nauwelijks meer interesse. Het uitvaardigen van verkeersregels Iijkt bij uitstek een
zaak van de minister te zijn geworden. Zo lijkt er geen sprake meer te zijn van een
overmacht-situatie waarin de formele wetgever met moeite bevoegdheden afstaat aan
de materiele wetgever. Die overmacht zou verklaarbaar en in zekere zin gerechtvaar-
digd zijn op grond van gebrek aan kennis of om tegemoet te komen aan de wens van
de regering die meent dat zij besluitvaardiger is met een AMvB dan met een formele
wet. In deze gedachtengang wordt de formele wet als een belemrnering ervaren. De
laatste jaren is de parlementaire toonzetting echter apathisch. Al bijna honderd jaar
is de bevoegdheid tot regelgeving - in het begin met iets meer tegenzin dan later -
gedelegeerd aan de Kroon terwijl de laatste decennia vrijwel geen kamerlid meer
verzet aantekent. Het departement heeft derhalve veelal vrij baan zonder tegenspel
van het parlement. Bij de waardering van deze gang van zaken moet worden bedacht
dat het de verkeersdeelnemer en blijkbaar ook de formele wetgever weinig uitrnaakt
op welk niveau de verkeersregels tot stand komen. Met inachtneming hiervan zal de
waardering zich hoofdzakelijk toespitsen op de redengeving voor de bestaande
wetgevingsprocedure, waama bezien zal worden of de formele wetgever zich niet
nodeloos onmachtig heeft gemaakt.

Verschillende auteurs hebben erop gewezen dat door de overgang van codificerende
naar modificerende wetgeving de positie van de wetgever is veranderd. De wet bepaalt

125 C.W. van der Pot, Wei en Algemeene maatregel van bestuur, diss., Leiden 1916, p. 388.
126 P. Thoenes, De elite in de verzorgingsstaat, Leiden 1962, p. 149 e.v. en m.n. p. 187 e.v.
127 Zie hierover uitgebreider H.R. Lunshof, Welzijn, wet, wetgever, diss., Zwolle 1989, p. 2-53.
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niet meer wat er moet worden uitgevoerd. Het waarborgkarakter van de wetgevings-
procedure dreigt haar zin te verliezen omdat de belangrijke beslissingen materieel niet
bij wet worden genomen.!"

Tegen deze achtergrond kan een aantal kanttekeningen bij de opname van de
verkeersvoorschriften in een AMvB worden gemaakt. Op grond van de artt. 2 MRW
en WVW kon de regering nieuwe regelgeving ontwerpen zonder dat het parlement
wezenlijke inspraak had (of verlangde). Het gevolg is dat op grond van dezelfde
bevoegdheid de regering tot twee maal toe een volstrekt aan elkaar tegengesteld RVV
heeft kunnen ontwerpen. Op grond van art. 2 WVW 1935 is er in het RVV formeel
sprake van gedelegeerd publiekrecht; materieel is er evenwel sprake van een zelfstan-
dige "wet". Beide reglementen gaan immers uit van een gebeel andere opvatting over
de taak van de wetgever. Aldus is de rol van de formele wet(gever) geminimaliseerd
en vervult bet parlement een minder legitimerende rol in bet wetgevingsproces dan
wenselijk is.129Ik onderschrijf dan ook de analyse van Van der Vlies dat de leer
van de trias waarin de wetgever bepaalt wat de beide andere organen doen, niet mutatis
mutandis van toepassing is op de verdeling van macht in beleidskundige termen.!"
Dit is van groot belang omdat in dit proces de functie van de wet als bescherming
van de burger is verwaterd en het nieuwe nog onopgeloste probleem is ontstaan, hoe
een efficiente controle op de algemene maatregel van bestuur moet worden georgani-
seerd.131

De redenering zoals die ten grondslag ligt aan art. 2 lid 6 WVW en aan het
regeringsstandpunt naar aanleiding van het rapport "Orde in de regelgeving" vertoont
in dat Iicht een manco. De verkeerswetgeving maakt imrners zichtbaar dat RVV -regels
tot stand komen binnen een dermate ruim en algemeen kader dat er alleen sprake lijkt
te zijn van een formele en in casu inhoudsloze band. Dit is toegelicbt aan de hand
van de totstandkoming van beide RVV's. Art. 2, lid 6, WVW veroorzaakt geen
sterkere binding aan de wet en is in dat licht dan ook irrelevant. De formele wetgever
heeft door de gegroeide en door hemzelf aanvaarde gang van zaken zijn greep verloren
op totstandkoming en inhoud van een belangrijk wetgevingsonderdeel, het stelsel van
gedragsregels in het wegverkeer. Dit is op zicb wei een consequentie die bet parlement
heeft te aanvaarden door op deze wijze te delegeren.

128 Aldus T. Koopmans, De rol van de wetgever, in: Honderdjaar rechtsleven, Zwolle 1971, p. 221 e.v.;
I.e. van der Vlies, Het we/sbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving, diss., 's-Gravenhage
1984, p. 80 en 130-135. Donner merkte daarnaast op dat het niet geheel zonder bedenking is dat de
wetgever die in beginsel de normstelling aan zich heeft getrokken, deze toch weer overlaat en zo het
bestuur tot wetgever in eigen zaak maakt (e.W. Van der Pot, Handboek van he/ Nederlandse
staatsrecht, bewerkt door A.M. Donner, Zwolle 1983, p. 447)

129 Dit komt overeen met de bevindingen van een aantal leden van de vakgroep Staats- en administratief
recht KUB Tilburg, Wetgeving en beleidsinstrumentarium, in Macht en onmacht van de wetgever,
Deventer 1978, p. 67-93, m.n. p. 67-72.

130 l.C, van der Vlies, He/ wetsbegripen beginselen en behoorlijke regelgeving, diss., 's-Gravenhage 1984,
p.80.

131 Aldus F.R. Bohtlingk en J .H.A. Logemann, Het wetsbegrip in Nederland, AJphen aan den Rijn 1966,
p. 120.
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Tegen deze achtergrond refereer ik aan de eerder genoemde argumenten die ten
grondslag liggen aan de keuze voor een AMvB. De regering heeft in deze eeuw de
gedragsregels niet in een formele wet willen vormgeven vanwege de traagheid van
de formele wetgevingsprocedure. Dit standpunt lijkt mij niet val ide onderbouwd. Mij
is geen voorbeeld bekend van een verkeersvoorschrift dat snel diende te worden
ingevoerd. De regelgeving in het MRR, WVR en het RVV maakt bovendien zichtbaar
dat zelden of nooit is overgegaan tot tussentijdse herziening van de bestaande verkeers-
voorschriften.

Tot het onmogelijke is echter niemand gehouden. De vraag is of mijn bezwaren
kunnen worden verzoend met de gegroeide delegatiepraktijk. \32 De Commissie
wetgevingsvraagstukken merkt op dat het voor de hand ligt dat de wetgever in ieder
geval de voomaamste bepalingen zelf vaststelt, en daarbij in het bijzonder ook steeds
de reikwijdte van delegatiebepalingen vaststelt, door de gedelegeerde bevoegdheid
tot regelstelling nauwkeurig te clausuleren. Toegesneden op de onderhavige materie
betekent dit dat delegatie niet a priori van de hand hoeft te worden gewezen.!" am
aan de bezwaren van delegatie enigszins tegemoet te komen, kan uit het axioma van
het primaat van de wet worden afgeleid dat de wet tenminste zowel reikwijdte als
hoofdlijnen van het stelsel van gedragsregeis in het RVV dient te bevatten. \34 Het
onderschrijven van deze zienswijze behelst dus geen besiechting van de vraag wanneer
de verkeersvoorschriften bij wet danwel bij AMvB moeten worden geregeld. Wei doet
dit voorstel minder afbreuk aan het primaat van de formele wetgever dan nu het geval
is en wordt eveneens tegemoet gekomen aan de al dan niet terechte behoefte aan meer
armslag voor het bestuur.

Ten behoeve van een sterkere band tussen wet en regiement en de daaruit voortvloeien-
de iegitimatie gaat daarom mijn voorkeur uit naar een limitatieve opsomming in de
formele wet omtrent wat in het reglement dient te worden geregeld, zoals art. 2 MRW
die zichtbaar maakte. J35 Mij staat een wettelijke bepaling voor ogen die de inhoude-
lijke invulling van de AMvB meer normeert dan nu in het kader van art. 2 WVW het
geval is. Aldus wordt enigszins teruggekomen op de vergaande delegatie van publiek-
recht zoals sinds lang gebruikelijk in de WVW.

Opmerking verdient nog dat deze gedeelteiijke terugkeer mij niet nodig lijkt omdat
de materiele wetgever geen goede rechtsnormen zou kunnen maken. \36 Mijn pleidooi

132 Eindrapport Commissie wetgevingsvraagstukken, p. 42.
133 In tegenstelling tot de reactie van het kabinet op het Eindrapport Commissie wetgevingsvraagstukken

ben ik dus van mening dat de gekozen delegatievorm een noodzakelijk kwaad is.
134 Zie over hetstandpuntvan deCommissie Wetgevingsvraagstukken uitgebreider H.R. Lunshof, Welzijn,

wet, wetgever, diss., Zwolle 1989, p. 23.
135 Het herziene art. 2 WVW lijkt, zoals in paragraaf 16 reeds is aangegeven, niet op art. 2 MRW omdat

de laatste bepaling voorschreef welke onderwerpen in het reglement dienden te zijn geregeld, terwijl
de eerste bepating slechts een limitatieve opsomming geeft van motieven waarmee lagere regels kunnen
worden gegeven.

136 Zie het in het begin van deze standpuntbepaling aangehaalde standpunt van Van der Pot.
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dient een aantal belangen. In de eerste plaats Jijkt mij de verkeersdeelnemer gebaat
bij de door mij voorgestane verandering. De in het parlement gemaakte keuzen bieden
imrners - meer dan bij wijziging van de materiele wetgeving - de leans op debat,
helderheid over de politieke strijd en daardoor meer bekendheid en mogelijke
verbondenheid over de uitkomsten daarvan. Meer dan het geval is geweest bij de
totstandkoming van het RVV 1990. Het RVV was reeds in het Staatsblad geplaatst
toen nog een mondeling overleg aan het nieuwe reglement werd gewijd. In de tweede
plaats wordt de controle door de formele wetgever vergroot. Het is niet uitgesloten
dat de herziening van het RVV 1966 niet zonder wijziging van het door mij voorgesta-
ne art. 2 WVW zou zijn gerealiseerd. In de derde plaats is dit pleidooi gericht op het
inzichtelijker maken van de ontwikkelingen binnen de verkeerswetgeving. Doordat
het parlement minder (inboudelijke) greep heeft op de totstandkoming van het RVV
zijn de precieze overwegingen met betrekking tot de gemaakte keuzen ondoorzichtig.
Een parlementair debat over een dergelijke wijziging had het mogelijk gemaakt de
verschillende visies op de taak van de wetgever scherper voor het voetlicht te brengen
en daarin een helderder keuze te maken dan nu het geval is geweest. Bij wijze van
voorbeeld kan worden gewezen op de invoering van de verpJichting tot het dragen
van de bromfietshelm en de autogordel. Deze voorschriften zijn sterk afwijkend van
de overige in het RVV opgenomen voorschriften. Op grond van art. 2 WVW was de
regelgever echter gelegitimeerd tot wijziging van het RVV. Het was wenselijk geweest
dat de forme Ie wetgever zich over deze - voor veel weggebruikers ingrijpende - trend-
breuk had uitgelaten.

Een gevolg van mijn pleidooi is een (geringe) verschuiving van de uitvoerende
macht naar de wetgevende macht. Gelet op de constateringen in het tweede hoofdstuk
blijft het gaan om centraJisering van macht, maar dan in de richting van de formele
wetgever.

58 Conclusie en uitleiding

In de verhouding tussen de algemene gevaarsbepaling en de reglementsbepalingen is
in deze eeuw vaak sprake geweest van sterk wisselende stellingnamen. Dit is met name
zichtbaar in de visie van de wetgever op de functie van de algemene gevaarsbepaling.
Bij de totstandkoming van de Motor- en Rijwielwetgeving was art. 15/22aMRW met
name bedoeld als vangnetbepaling voor onaangepaste snelheden. Later beoogde de
wetgever met art. 25 WVW aile onaangepaste gedragingen te kunnen bestrijken. In
1966 was de wetgever daarentegen van oordeel dat vanwege het uitputtende karakter
van de regelgeving in het RVV aan art. 25 WVW geen bestaansrecht meer zou
toekomen. Anno 1993 verkondigt de wetgever opnieuw een volstrekt tegengesteld
standpunt. Teneinde de verkeersdeelnemer niet te overspoelen met regels die afbreuk
doen aan zijn eigen inschatting heeft de regelgever gemeend te moeten volstaan met
basisregels. Daarom is een afgeslankt reglement in werking getreden en is de reikwijd-
te van de algemene bepaling verruimd. In het geval een gedraging wordt verricht die
niet in het reglement is geregeld maar waardoor wei gevaar of hinder kan ontstaan,
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kan worden teruggevallen op art. 25 WVW. In deze visie komt dit artikel niet langer
voort uit legislatieve onmacht het verkeersgedrag preciezer te regelen, maar uit een
bewuste taakopvatting van de wetgever om zo min mogelijk te regelen.

Deze ontwikkeling wordt veelal gekritiseerd vanuit de optiek van vage norm-
stellingen: is de delictsomschrijving van art. 25 WVW te vaag? In dit hoofdstuk is
die weg niet bewandeld. De belangrijkste reden daarvoor is dat het niet eenvoudig
is om een criterium te ontwikkelen aan de hand waarvan zou kunnen worden bepaald
welke mate van vaagheid nog wei en welke niet aanvaardbaar is. Daarom is in dit
hoofdstuk een gedachtengang ontwikkeld waarin de mogelijkheden voor een zo
sluitend mogelijk regelstelsel in het reglement centraal staan. Deze invalshoek biedt
het voordeel dat de sluitendheid van een reglement per definitie het onnut van de
algemene bepaling impliceert. Ineen dergelijke opzet is het noodzakelijk dat de wense-
lijkheid van en de mogelijkheden voor een ander reglement in detail worden uiteenge-
zet. De uitwerking in dit hoofdstuk valt in een aantal onderdelen uiteen.

Eerst is aandacht besteed aan de gedragingen ter zake waarvan de algemene
bepaling een grote rol wordt toegedicht. Het gaat dan in de eerste plaats om de stop lap
c.q. plamuurfunctie van de algemene bepaling. Mijn bezwaar tegen deze gang van
zaken is dat de structuur van de verkeerswetgeving een dergelijke 'plamuurbehoefte'
ondervangt. In het tweede hoofdstuk is beschreven dat de verkeersregels zijn geplaatst
in een AMvB teneinde slagvaardig en snel te kunnen inspelen op veranderende omstan-
digheden in het verkeer. Aan deze behoefte zou beter kunnen worden voldaan met
behulp van een AMvB, aangezien deze wetgevingsprocedure minder tijdrovend zou
zijn dan de wijziging van een formele wet. Door deze keus te maken verliest het
plamuurargument in belangrijke mate aan overtuigingskracht.

In de tweede plaats is uitvoerig aandacht besteed aan de gevallen waarin de
algemene bepaling meestal wordt toegepast. Bestudering van parlementaire geschiede-
nis en rechtspraak leert dat art. 25 WVW voomamelijk in stelling wordt gebracht tegen
situationeel onaangepaste snelheden. Voor het ondervangen van deze situaties is naar
een oplossing gezocht binnen de snelheidsregeling in het RVV. De snelheidsregeling
is een belangrijk middel bij de verdeling van de beschikbare wegruimte. In veel
gevallen is de oorzaak van de inbreuk op de (door de regelgever) beveiligde plaats
gelegen in een naar omstandigheden te hoge snelheid. Het (parlementaire) debat over
deze kwestie handel de voortdurend over de vraag of in de snelheidsregeling van
gefixeerde maxima diende te worden uitgegaan of dat de snelheid voor een belangrijk
deel aan de weggebruiker zelf diende te worden overgelaten. In dit onderdee1 is
betoogd dat de in te nemen plaatsen op de weg zoveel mogelijk door de regelgever
op elkaar zijn afgestemd. De feitelijke afsternming in het wegverkeer hangt af van
omstandigheden die de regelgever niet kan voorzien, zoals een olieplas op de weg.
De weggebruiker dient daarom zijn snelheid af te sternmen op de zich voordoende
situaties. Door de snelheid te fixeren treedt een verstarring op van de verkeersregeling
en ontvalt de flexibiliteit aan de gehele gedragsregeling. Ik heb - behoudens een aantal
uitzonderingen in bepaalde gebieden - gepleit voor de vervanging van de snelheidsli-
mieten door een sluitingsregel die deels overeenstemt art. 49 RVV 1966:
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De bestuurder moet bij het bepalen van zijn snelheid in het bijzonder rekening houden
met de aard en de gesteldheid van de weg, de toestand en de lading van zijn voertuig,
de weersomstandigheden en de dichtheid van het verkeer. Hij moet zijn snelheid
verminderen en zonodig stoppen wanneer de omstandigheden dit vereisen, in het
bijzonder in geval van mist en in andere omstandigheden die het zicht belernmeren.
Hij moet in staat zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover
hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.
De overige niet-geregelde gedragingen die niet door deze bepaling worden bestreken
kunnen worden ondervangen door een tweede sluitingsregel die deels is gegrond op
art. 54 RVV 1990:
Weggebruikers die een bijzondere gedraging verrichten, zoals wegrijden, achteruitrij-
den, uit een uitrit de weg oprijden, van een weg een inrit oprijden, keren, rnoeten het
overige verkeer voor laten gaan.
De overige gedragingen die niet onder deze sluitingsregels vallen kunnen niet worden
vervolgd. Indien de misdraging als emstig of veel voorkomend wordt aangemerkt,
is wijziging van het RVV gemdiceerd.

In de derde plaats zijn de contouren geschetst van een reglement dat op een andere
leest is geschoeid dan het huidige reglement. In dit onderdeel is gepleit voor het
ontkoppelen van de band tussen de nalevings- en handhavingscomponent enerzijds
en het regelbestand anderzijds. Nalevings- en handhavingsproblemen dienen niet a
priori te worden afgewenteld op de ornvang van het regelbestand als zodanig, maar
behoeven in een ander kader een oplossing. Tegen de achtergrond van het feit dat het
verkeersgedrag wordt bestreken door vele zorgplichten heb ik de stelling betrokken
dat het wenselijker is om regelverdichting op een wettelijk niveau dan op een onder-
gronds niveau te laten bestaan. Inhet Iicht van de rechtszekerheid prevaleren geschre-
yen boven ongeschreven plichten.

Het aantal regels dient evenwel strikt te worden onderscheiden van het aantal in
het RVV te behartigen belangen. Daarom is in het tweede deel van paragraaf 56
aandacht besteed aan de richting waarin het in hoofdstuk 4 omlijnde rechtsbelang is
gepositiveerd. Het voorkomen van ongevallen is in het stelsel van gedragsregels in
het wegverkeer het leidende rechtsbelang. Maar zijn de verkeersregels gericht op het
voorkomen van ongevallen in het algemeen of aileen voorzover andere verkeersdeel-
nemers daarbij zijn betrokken? Bij wijze van voorbeeld is gewezen op de regelgeving
voor bromfietshelmen en autogordels. De inhet tweede hoofdstuk geschetste strafrech-
telijke expansiedrang kan worden waargenomen bij de uitbreiding van het aantal
belangen dat de regelgever in het RVV zou moeten kunnen behartigen. Ook op dit
punt is een stap terug bepleit en betoogd dat het stelsel van gedragsregels in het RVV
dient te zijn gericht op het optimaal waarborgen van de veiligheid van andere
weggebruikers. Andere belangen dienen bij voorkeur niet in dit reglement te worden
behartigd.

In de vierde plaats is ingegaan op de in het tweede hoofdstuk beschreven verhou-
ding tussen wet en reglement. Uitvoerig is stilgestaan bij de argurnenten om de
bevoegdheden van het uitvoerende - centrale - gezag uit te brei den ten koste van de
formele wetgever. Het reglement is meer dan ooit tevoren tot het domein van de
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Kroon gaan behoren. In paragraaf57 is het gebruik maken van een AMvB als zodanig
niet gekritiseerd, ondanks het feit dat ik geen fundamentele bezwaren heb gevonden
die aan de opname van gedragsregels in een formele wet in de weg staan. Vanwege
het ontbreken van enig inhoudeJijk toezicht van de formele wetgever acht ik echter
het afgeven van een 'blanco' cheque aan het bestuur om naar eigen inzicht het
reglement vorm te geven, bezwaarlijk. Ik ben er daarom voorstander van dat het in
het begin van deze eeuw in zwang zijnde gebruik om de delegatiebevoegdheid
enigszins aan banden te leggen, opnieuw leven wordt ingeblazen. Dit zou kunnen door
in art. 2 WVW limitatief op te sommen welke onderwerpen in het RVV dienen te
worden geregeld. Een forse koerswijziging van de regelgever, zoals zichtbaar is gewor-
den in het RVV 1990, zou dan niet zonder wijziging van de WVW mogeJijk zijn
geweest.

In tegenstelling tot wat de wetgever meent, ben ik de opvatting toegedaan dat de
grenzen van de verkeerswetgeving na 1990 meer diffuus zijn geworden. Door de
verruiming van het forme Ie kader voor de inhoud van de AMvB's, maar ook door
de verruiming van de algemene bepaling, lijken de scherpere verhoudingen van
voorheen enigszins uit het zicht verdwenen. De wetgever heeft in deze eeuw voortdu-
rend - niet wezenlijk gehinderd door het parlement - geslaagde pogingen ondemomen
zich van knellende banden in de formele wet te ontdoen om zowel de uitvoerende
als de rechterJijke armslag zo groot mogeJijk te maken. Binnen dat kader neemt de
algemene gevaarsbepaling - evenals in het begin van deze eeuw - nog steeds de rol
van mascotte in: geloof in een onzichtbare werking die op grond van de feiten niet
hard kan worden gemaakt.

In de vorige hoofdstukken is het onderzoek gericht op het omlijnen van de grondslagen
van het reglement. Op dit punt gekomen is het daarom noodzakeJijk de gewonnen
inzichten waar mogelijk en wenselijk te benutten bij de analyse van een onderdeel
uit het reglement. Gekozen is voor het inhalen. Ter overbrugging tussen beide
hoofdstukken zullen een aantal voor toepassing in aanmerking komende inzichten
worden genoemd.

Een veilige verkeersafwikkeling is gebaat bij zo precies mogeJijke informatie -
in casu vormgegeven in wettelijke regels. Het stelsel van gedragsregels in het wegver-
keer valt onder het bijzonder strafrecht, hetgeen betekent dat de beschikbare wegruimte
moet worden verdeeld over de verschillende categorieen verkeersdeelnemers door hen
bij het afwikkelen van de te onderscheiden manoeuvres een plaats op de weg toe te
kennen. De veelvoud aan gedragingen wordt zo evenwichtig mogelijk gestructureerd.
Deze structuur betekent voor hoofdstuk 6 in de eerste plaats dat tot in detail wordt
uiteengezet hoe de inhaaImanoeuvre veilig kan dan wei moet worden uitgevoerd. In
termen van hoofdstuk 4: het gaat om voorschriften die als (deel)systeem een optimale
positivering behelzen van de grondnorm dat het verkeer niet in gevaar mag worden
gebracht. In hoofdstuk 6 zal in de tweede plaats worden geprobeerd de inhaalmanoeu-
vre te ontleden. De getraceerde onderdelen worden in dusdanige samenhang ge(her)-
groepeerd dat er een stelsel van waarborgen ontstaat waarvan naleving het rechtsbelang
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- het voorkomen van ongevallen - zo preventief mogelijk waarborgt. Binnen dit
(deel)stelsel zal de ene gedraging meer aandacht krijgen dan de andere. De verklaring
hiervoor is dat het gevaarsverband niet in aile gevallen op eenzelfde wijze kan worden
verankerd. De bevindingen in met name paragraaf 56 vormen hierbij de ricbtlijn. Het
systeem van de inhaalregeling dient optimale informatie te bieden. Daarmee is
overigens niet gezegd dat aile onderdelen dezelfde mate aan informatie bieden. Soms
zal er sprake zijn van een meer abstracte gevaarzetting. De verkeersveiligheid
openbaart zich in verschillende facetten; voorschriften kunnen daarom niet gelijkvor-
mig zijn. Het gaat dus niet om anderssoortige regels - immers aile regels zijn gericbt
op het voorkomen van een ongeval - maar om regels die anders zijn geredigeerd naar
gelang bet gevolg van overtreding van de bedoelde regel verderstrekkend lijkt. Op
de geeigende plaatsen wordt de mate van gevaarzetting uiteengezet en worden (moge-
lijk) van toepassing zijnde delictsomschrijvingen nader bezien. Aangezien de inhaler
gebruik maakt van de rijbaan van het tegemoetkomende verkeer komt in de derde
plaats de vertrouwensregel aan de orde waar het gaat om dit conflicterende wegge-
bruik. Tenslotte merk ik op dat de conclusie van dit hoofdstuk aIleen gericht zal zijn
op de mogelijkheid van scherpere norrnen. De vraag naar de wenselijkheid van een
ander (regel)systeem kan na een positiefrechtelijke analyse geen dwingend antwoord
opleveren. Het betreft bier irnmers een uitgangspunt dat in de voorgaande hoofdstuk-
ken reeds uitvoerig tot leidraad heeft gediend.
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Een gedragsregel nader bezien: inhalen

59 Algemene inleiding

In de vorige hoofdstukken is uitvoerig het bestaan van de open normen in het verkeers-
recht gekritiseerd. Deze normen zijn voomamelijk afgewezen vanwege het ontbreken
van enige concrete gedragsrichtIijn. De 'gevaars'bepalingen voegen niets toe aan de
gedragsregulering die zo kenmerkend is voor het bijzondere (gebods)strafrecht. Deze
normen zijn bovendien overbodig vanwege het bestaan van het RVV. In dit reglement
zijn gedetailleerde voorschriften opgenomen of kunnen daarin worden opgenomen.
In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke mogelijkheden deze vorm van wetgeving
biedt om het verkeersgedrag te bestrijken. De gewonnen inzichten uit de vorige
hoofdstukken zullen bij de hiemavolgende analyse, waar mogelijk en wenselijk,
worden gebruikt.

Dit onderzoek zal plaatsvinden aan de hand van het uitgangspunt dat naarmate
de beschikbare wegruimte afneemt, de strafbaarstelling van verkeersgedrag toeneemt.
Het ligt tegen deze achtergrond voor de hand om een integraal onderzoek naar de
gedragsregulering in het RVV uit te voeren. Een integrale bespreking zou echter een
uiterst omvangrijke, maar ontoegankelijke studie of encyclopedische besprekiog opleve-
ren. Dat is onaantrekkelijk. Om het genoemde uitgangspunt te verduidelijken, is een
dergelijke studie niet noodzakelijk. Ten eerste omdat het mogelijk is om de ontwik-
kelingen in de regelgeving zichtbaar te maken aan de hand van slechts een regel. Ten
tweede kan een overvloed aan materiaal de argumentatie vertroebelen. De aanvaard-
baarheid van een standpunt is immers voomamelijk gegrond op de overtuigingskracht
die ervan uitgaat. De aannemelijkheid van het betoog zal deels zijn gebaseerd op het
al dan niet onderschrijven van de aan dit onderzoek ten grondslag liggende vooron-
derstellingen. Dit betekent dat de in het vijfde hoofdstuk bepleite vervanging van de
algemene gevaarsbepaling door precieze reglementsvoorschriften in het voorliggende
hoofdstuk niet integraal zal worden getoetst. Voistaan kan worden met het analyseren
van een onderdeel van de verkeersregeling, zolang daardoor maar duidelijk wordt dat
het ontwikkelen van een zo precies mogelijk regelbestand mogelijk is.

Op grond van de in paragraaf2 gekozen doelstelling en de genoemde overwegin-
gen wordt daarom, slechts aandacht besteed aan een regel. De vraag is dan natuurlijk
welke voorschriften zullen worden besproken. De doelstelling van dit onderzoek kan
namelijk eveneens worden verduidelijkt met behulp van andere voorschriften. Ik noem
bij wijze van voorbeeld parkeervoorschriften, verlichtingseisen, verkeerslichten, ver-
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keersborden, de geslotenverklaring van wegen en stilstaan. Deze onderwerpen hebben
ogenschijnlijk vrij weinig met elkaar van doen. Toch is er een direkt verband.

Parkeren is het gedurende een bepaalde tijd stallen van een voertuig op een daartoe
bestemde plaats. Nu luidt het uitgangspunt van dit onderzoek dat schaarsere wegruimte
tot meer gedragsvoorschriften leidt die op straffe van een sanctie moeten worden nage-
leefd. Deze voorschriften beogen de resterende wegruimte zo veilig mogelijk te
verdelen. Welnu, dit uitgangspunt kan helder worden toegelicht aan de hand van het
parkeren. In 1938 schreefLeerink reeds het volgende: "In alle groote steden der wereld
is tegenwoordig plaatsgebrek voor het rijverkeer. Parkeerende voertuigen belemmeren
het verkeer, zij onttrekken aan de beschikbare ruimte meer dan hun oppervlak. Dit
is voldoende rechtsgrond voor een parkeer-verbod overal, waar het belang van het
verkeer dit eischt. Ten einde het automobilisme hierrnee niet noodeloos te schaden,
dient een gemeente tevens zooveel mogelijk voor voldoende parkeer-gelegenheid te
zorgen. Voor zoover dit speciale kosten (d.w.z. die niet ten goede van de geheele
burgerij komen) meebrengt, voor aanleg, onteigenen van percelen, rooien van boomen,
onderhoud, c.q. toezicht, is het m.i. niet onbillijk, dat hiervoor een matige vergoeding
als contrapraestatie van de gebruikers worden gerekend. 'Parkeeren is een voorrecht,
geen recht'."! Leerink geeft hier naar mijn mening het probleem in de kern weer.
De verkeersintensiteit wordt groter waardoor wegruimte meer en meer een schaars
goed wordt. Deze situatie doet conflicten eenvoudiger ontstaan dan het geval is bij
weinig verkeer en een uitgebreid wegennet. Nu is niet elk conflict van belang. De
ergernis van weggebruikers in overvolle steden over te geringe doorstroming is slechts
relevant indien de verkeersveiligheid in het geding is. De band met dit onderzoek is
dus dat op wegruimte beslag wordt gelegd wat niet tot onveiligheid mag leiden.

Door aan bestuurders gedurende bepaalde uren en in bepaalde situaties het voeren
van een (nader) bepaalde mate van voertuigverlichting voor te schrijven, worden de
hindernissen binnen de beschikbare wegruimte zichtbaar gemaakt. Hierdoor kunnen
gewenste manoeuvres veiliger worden afgewikkeld. Deze voorschriften dienen de
veiligheid van de weggebruikers zelf doordat de verlichting hun aanwezigheid voor
anderen kenbaarmaakt. Anderzijds hebben deze voorschriften de veiligheid van andere
weggebruikers op het oog, irnmers zij worden voor anderen zichtbaar gemaakt. Deze
wederkerige zichtbaarheid beoogt te voorkomen dat de ingenomen plaats op de weg
in gevaar wordt gebracht.

De verkeerslichtenregeling is een technisch hulpmiddel dat de wegbeheerder ten
dienste staat. Deze regels beogen de verkeersstromen naar tijd te ordenen. Hierdoor
wordt de wegruimte op gemeenschappelijke weggedeelten beter verdeeld. Inverkeers-
intensieve situaties kan naar de mening van de wegbeheerder bovendien niet worden
volstaan met de 'gewone' voorrangsregels. Bij bepaalde onoverzichtelijke kruisingen
is de verwachting dat weggebruikers minder in staat zullen zijn optimaal veilig gedrag
te ontwikkelen. In deze en andere gevallen wordt verkeerslichtenapparatuur gemstal-

lA. Leerink, De verkeers-veillgheid op den weg, Alphen aan den Rijn 1938, p. 422.
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leerd die de voorrangsregeling opzij zet.' De weggebruiker dient de 'bevelen' die
uitgaan van een verkeerslicht op te volgen. Op deze wijze kan de wegbeheerder de
verschillende verkeersstromen veiliger begeleiden over het gemeenschappelijke wegge-
deelte. Niet (prim air) met behulp van gedragsregels maar via mechanisering wordt
de beschikbare wegruimte verdeeld hetgeen mede zorgdraagt voor een meer gelijkma-
tige en daardoor meer veilige benutting van deze ruimte.

Borden kunnen worden vergeleken met een verkeerslichtenregeling. Door middel
van bebording kan de wegbeheerder immers hetzelfde doen als met verkeerslichten.
Een weg kan bijvoorbeeld een plotselinge slinger maken. De weggebruiker kan ten
aanzien van dit wegverloop - afgezien van bijzondere bekendheid ter plaatse - in veel
gevallen niet meer tijdig zijn snelheid bijstellen. De wegbeheerder is - op verschillende
gronden - gehouden de verkeersdeelnemer hierop en op andere gevaarssituaties te
attenderen, zodat deze op de potentieel gevaarlijke situaties kan anticiperen. Gedragsre-
gels stellen in veel gevallen de weggebruiker onvoldoende in staat om zijn voorgeno-
men manoeuvres veilig af te wikkelen. Tegen deze achtergrond vormen borden een
onmisbare veiligheidsschakel in het ruimtelijke raamwerk waarin weggebruikers hun
veiligheidsplaats innemen.

De geslotenverklaring van wegen vormt een belangrijk middel om evident
onveilige wegen geheel of gedeeJtelijk te sIuiten voor het verkeer. De grondslag voor
een dergelijke sluiting kan zijn gelegen in de verkeersveiligheid.' Het betreft hier een
zware beleidsafweging. Door een geslotenverklaring van een weg wordt immers een
zwaardere (verwerkings)druk gelegd op de overige wegen. Om te voorkomen dat er
een verschuiving van het probleem optreedt, zijn in de opeenvolgende reglementen
voorwaarden opgenomen die de wegbeheerder in acht dient te nemen voordat hij tot
sluiting overgaat. Tegen deze beslissingen staat vervolgens beroep open.

Tenslotte het stilstaan. Stilstaan kan noodzakelijk zijn voor de naleving van
verkeersregels of -tekens - waaronder het stilstaan uit verkeersnoodzaak -, om zich
tijdelijk aan het verkeer te onttrekken of wanneer daardoor gevaar kan worden
afgewend. Bij "verdeling" van wegruimte dient te worden bepaald waar mag worden
gereden en waar dat niet is toegestaan. In hetzelfde kader kan schaarse wegruimte de
aanleiding vormen om te bepalen waar een bestuurder al dan niet mag stilstaan. Zowel
rijden als stilstaan neemt ruimte in beslag. In dat licht kan plotseling stiIstaan op de
rijbaan gevaarzettend zijn. Zo zijn er verschillende plaatsen waar de weggebruiker
op de daartoe aangegeven tekens zijn voertuig tot stilstand moet brengen, zoaIs voor
spoorwegovergangen en bij geopende bruggen. In de opeenvolgende reglementen werd
gedetailleerd bepaald waar nietmag worden stilgestaan en welke plaatsen nooit geblok-
keerd mogen zijn. Gedacht kan worden aan trottoirs, voetgangersoversteekplaatsen,
fietspaden, spoorwegovergangen, tunnels, bruggen, bushaltes, invoeg- en uitrijstroken
en niet te vergeten kruisingen en splitsingen van wegen. De ratio ligt in het voorkomen

2 Ook kan worden betoogd dat hierdoor een vlotter en daardoor veiliger verkeersafwikkeling plaatsvindt.
3 Er zijn natuurlijk ook situaties waarin niet de verkeersveiligheid centraal staat. In stadscentra kunnen

wegen gesloten worden verklaard in verb and met de leefbaarheid van de stadskern. Daarnaast kan
worden gewezen op milieuoverwegingen die kunnen nopen tot een geslotenverklaring van wegen.
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van onoverzichtelijkheid (tunnels), het vrijlaten van weggedeelten of daartoe aangewe-
zen plaatsen op de weg voor andere soorten weggebruikers (trottoirs, voetgangersover-
steekplaatsen, fietspaden, bruggen en bushalten), het vermijden van collisievormende
plaatsen (spoorwegovergangen en kruisingen en splitsingen van wegen) en het
voorkomen van belemmerende situaties voor belendende rijstroken (uitrij- en invoeg-
stroken). De overkoepelende norm in deze opsomming is het onveilige karakter van
verschillende plaatsen, zodat daar het stilstaan moet worden tegengegaan. De regelge-
ver laat het niet aan de weggebruiker over om te bepalen of het al dan niet veilig kan,
maar gaat uit van een onveiligheid in absolute zin. Een inschatting garandeert te
weinig veiligheid. Zo lijkt het een te gedetailleerde bepaling dat op een aantal meters
van een kruising niet mag worden stilgestaan. De strekking hiervan ligt in de gedachte
dat de weggebruiker bij het voorbijrijden van een stilstaande auto nabij een kruising
op de linkerweghelft kan belanden, waardoor geen vrije baan wordt verleend aan het
verkeer dat vanaf de kruising komt aanrijden. Hiermee hangt nauw samen het
probleem van het belemmerde uitzicht.

Deze benadering in vogelvlucht beoogt duidelijk te maken dat het goed mogelijk is
om de verworven inzichten toe te passen op andere gedragsregels in het RVV. In het
begin van de inleiding is echter opgemerkt dat de omvang en het niveau van een
dergelijke bespreking een andere opzet wenselijk maakt. Daarom is de keus gevallen
op het analyseren van de ontwikkelingen van een hoofdregel. Ik heb ervoor gekozen
om aan een uitsplitsingsregel" aandacht te besteden die het regulerende karakter van
het verkeersrecht inzake het weggebruik optirnaal zichtbaar maakt. Het betreft hier
de inhaalregeling; deze handelt bij uitstek over het potentieel conflicterend gebruik
maken van de weg. Ik herhaal dat een encyclopedische bespreking van deze regel niet
nodig is. Slechts waar nodig zal ter argumentatie wetshistorisch materiaal worden
aangedragen.

60 Specifieke inleiding

Van 'uitsplitsing' is sprake, indien aan verschillende elkaar niet kruisende verkeers-
stromen zoveel mogelijk een eigen baan wordt toegekend (het eigen-baan- 'beginsel ').5
Hierdoor kunnen tussen de verschillende weggebruikers op wettelijke regels gebaseerde
verwachtingen ontstaan over ieders plaats op de weg. Geredeneerd vanuit het vertrou-
wensbeginsel: zonder eigen baan kunnen in de zich voordoende verkeerssituaties geen
verwachtingen worden opgebouwd over de plaats waar de andere weggebruiker zich

4 Ik maak hier gebruik van de door R.I. Polak gehanteerde tenninologie (Inleiding 101 het wegen-
verkeersrecht, Zwolle 1981, p. 287).
Deze situatie moet worden onderscheiden van 'rangschikking'. Daarvan is sprake indien verkeers-
deelnemers elkaar op een gemeenschappelijk weggedeelte 'kruisen' . Daartoe zijn rangschikkingsregels
nodig, regels die een rangorde in de tijd aangeven, waardoor duidelijk wordt wie als eerste het geza-
menlijke wegdeel mag berijden.
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zal bevinden. In dit hoofdstuk wordt een aantal kenmerken van het inhalen nader
bezien.

61-62 Het eigen-baan beginseJ en de ratio van het rechts houden

61 AJgemeen

Art. 3, lid J, MRR (1936)
Een bestuurder van een motorrijtuig, een rijwieJ of een ander rij- ofvoertuig, dan wei
een bestuurder of geleider van een rij- oftrekdier of vee, is verplieht met hetgeen door
hem wordt bestuurd of geleid, reehts te houden. Hij mag zieh daarbij niet verder van
de kant van den weg verwijderen, dan door de omstandigheden wordt gereehtvaardigd.

Art. 20 WVR
Bestuurders van voertuigen, miters en gel eiders van rij- en trekdieren en vee zijn
verplieht op de door hen gevolgde rijbanen en paden reehts te houden, waarbij zij zieh
niet verder van de reehterkant mogen bevinden dan door de omstandigheden gereeht-
vaardigd wordt. Eehter mogen bestuurders van twee rijwielige rijwielen oftwee miters
naast elkander rijden, zolang daardoor het verkeer niet in gevaar wordt gebraeht of
belemmerd wordt.

Art. 22 RVV 1966
De bestuurder is verplieht zoveel mogelijk reehts te houden.

Art 3 RVV 1990
Bestuurders zijn verplieht zoveel mogelijk reehts te houden.

Ter voorkoming van aanrijdingen is het noodzakelijk om niet alleen een juridisehe
maar ook een feitelijke splitsing tussen de versehillende rijriehtingen aan te brengen.
Deze splitsing implieeert een keus voor links- ofreehtsrijdend verkeer. Het voorsehrift
om links of reehts te rijden, vormt voor verkeersdeelnemers een van de eerste en
belangrijkste aanwijzingen van ieders plaats op de weg.

Het in ons land gebruikelijke reehtsrijden werd reeds voorgesehreven in de vele
provineiaie en gemeentelijke reglementen. Er was in het begin van de twintigste eeuw
een aantal landen dat linksrijdend verkeer kende en een aantal landen waarin het
verkeer reehts reed. De latere intemationale verdragen lieten de lidstaten vrij in de
keuze tussen het links of reehts rijden. De reden hiervoor is niet te aehterhalen. Sannes
heeft in zijn dissertatie over verkeersveiligheid bij wegkruisingen gerefereerd aan het
idee dat het linkshouden afkomstig zou zijn uit de tijd van de postkoetsen, toen de
koetsier van een tweespan het rijtuig naar links mende om daar gemakkelijker af te
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kunnen stappen. Het rechts houden zou atkomstig zijn van een gewoonte uit de
scheepvaart."

Het voorschrift om rechts te rijden lijkt niets anders te willen zeggen dan het
verbod om links te rijden. Toch is hierover niets in het eerste reglement verwoord.
De artikelen 2 en 3 MRR 1905 behelzen slechts uitwijkregels. Pas in 1936 wordt voor
het eerst in direkte zin vorm gegeven aan het eigen-baan beginsel door aan weggebrui-
kers de verplichting op te leggen rechts te houden. De verwachting was dat de tekst
ongewijzigd in het WVR zou worden overgenomen, wat inderdaad - afgezien van wat
redactionele wijzigingen en verfijningen - het geval was. Voor beide bepalingen lijkt
het mij een overbodige toevoeging dat omstandigheden het niet-rechts houden kunnen
rechtvaardigen, omdat in art. 23 WVR reeds wettelijke rechtvaardigingsgronden zijn
gecreeerd.' Indien de afwijkende gedraging niet wordt gerechtvaardigd door de overi-
ge uitsplitsingsregels kan de betrokkenjustitiabele altijd een beroep doen op een recht-
vaardigingsgrond, waarop de rechter overeenkomstig de artikelen 358, lid 3 en 359,
lid 2, Sv een gemotiveerde beslissing dient te geven."

De filosofie achter het RVV 1966 betekende een duidelijke omslag ten opzichte van
het MRR en WVR. Het is echter de vraag of dat ook geldt voor de hier besproken
regel. De tweede paragraaf die de plaats op de weg regelt vangt namelijk aan met het
in art. 22 RVV neergelegde heldere uitgangspunt: de bestuurder is verplicht zoveel
mogelijk rechts te houden. In de Nota van Toelichting wordt opgemerkt dat deze
paragraaf regels bevat over het normale gebruik van de weg door aile soorten
weggebruikers, zolang deze geen bijzondere manoeuvres verrichten zoals inhalen of
links afslaan. In eenvoudiger vorm zou het voorschrift om zoveel mogelijk rechts te
houden dezelfde regel bevatten als het WVR.9 Hieruit voigt dat het voorschrift zoveel
mogeJijk rechts te houden in verregaande mate mag worden vereenzelvigd met het
gebod zich niet verder van de rechterzijde van de weg te verwijderen dan door de
omstandigheden wordt gerechtvaardigd. De rechtspraak op art. 22 RVV 1966 bevestigt
deze voortzetting. Zo wordt in HR 21 april 1970, NJ 1971, 102, VR 1970, 127 bepaald

6 G.W. Sannes, De verkeersveiligheid bij wegkruisingen, Rotterdam 1939, p. IS.
7 Art. 23 WVR:

lid I. Bestuurders van voertuigen, ruiters en geleiders van rij- en trekdieren en vee zijn verplicht,
behoorlijk uit te wijken bij het tegenkomen en het inhalen van en tijdens het ingehaald worden door
andere voertuigen, rij- of trekdieren of vee op dezelfde rijbaan of hetzelfde pad.
lid 2. Bij het tegenkomen moet worden uitgeweken naar rechts.
lid 3. Bij het inhalen moet de ingehaald wordende weggebruiker uitwijken naar rechts, de inhalende
naar links; de ingehaald wordende weggebruiker mag zijn snelheid niet opvoeren.

8 In dat licht kan worden gewezen op HR 21 april 1970, NJ 1971, 107, VR 1970, 127, waarin wordt
bepaald dat het voorsorteren (art. 44 RW 1966) a1s een bijzondere regeling moet worden opgevat
van het rechts houden (art. 22 RW 1966). Een beroep op art. 44, lid 2 aanhefen onder b, RVV 1966
waarin het voorsorteren nader was geregeld, ter rechtvaardiging van het feit dat betrokkene zich verder
van de rechterzijde van de weg had verwijderd dan mogelijk, is dan ook een verweer in de zin van
artikel 358, lid 3, Sv. Zie in deze zin HR 4 februari 1958, NJ 1958,292 en HR 27 februari 1962,
NJ 1962, 320.

9 NvT bij het RW 1966, Stb. 1966, 181.
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dat "voor het bewijs van het niet 'zoveel mogelijk' reehts houden, uit de bewijsmid-
delen moet kunnen worden afgeleid, dat het voor verdaehte mogeJijk was meer reehts
te houden dan hij zou hebben gedaan"."

Ondanks het feit dat het RVV 1990 van een volstrekt andere filosofie uitgaat, is
de basisregel om zoveel mogelijk reehts te houden vrijwel ongewijzigd overgenomen.
Hieruit mag worden afgeleid dat er van een trendbreuk geen sprake is. II

Gezien de vrijwel gelijke inhoud van de opeenvolgende bepalingen moeten ingrijpende
ontwikkelingen dan ook niet in de redaetie van de wet worden gezoeht. De vemieu-
wing is veeleer gelegen in de volgende infrastrueturele omstandigheden.

A Gescheiden rijbanen

Een weg kan bestaan uit meerdere afzonderlijke en naast elkaar gelegen rijbanen. In
zo'n geval kunnen vragen rijzen omtrent de bestemming van de afzonderlijke banen
en over de status van het geheel. In de opeenvolgende reglementen was deze situatie
als voigt geregeld.

Art. 21 WVR
I. Wanneer twee gelijkwaardige rijbanen, geseheiden door bomenrijen, bermen,
verhoogde afseheidingen of niet in het wegdek Jiggende spoor- of tramwegen, naast
elkander Jiggen, mogen bestuurders van voertuigen, ruiters en geleiders van rij- en
trekdieren en vee niet de voor hen links gelegen rijbaan volgen.
2. Wanneer drie of meer rijbanen naast elkander liggen, geseheiden als in het vorige
lid aangegeven, mogen bestuurders van voertuigen, ruiters en geleiders van rij- en
trekdieren en vee niet een andere dan de voor hen reehts gelegen buitenste rijbaan
volgen. Eehter mogen bestuurders van motorrijtuigen, behalve deze, ook de midden-
baan of, met inachtneming van het vorige lid, een der middenbanen volgen.

10 Hierbij moet worden bedacht dat in mijn optiek art. 22 RVV 1966 (c.q. art. 3 RW 1990) een
specificatie vormt van de a1gemene gevaarsbepaling uitde Wegenverkeerswet. Indien een weggebruiker
inhaalt en daardoor een aanrijding veroorzaakt meteen tegemoetkomende automobilist is in beginseI
art. 22 RVV van toepassing. De overige inhaalbepalingen moeten als speciales van art. 22 RW worden
beschouwd. Maar bij een aanrijding wijzen de feiten meestaJ op het niet voldoende rechts houden.
Vgl. HR 20 oktober 1987, NJ 1988,264, VR 1988, 65 waarin de Hoge Raad de kwalificatie van de
politierechter "niet zoveel mogelijk rechts houden" verbeterde in overtreding van art. 25 WVW.

1I In de toelichting op art. 3 (p. 93) wordt opgemerkt: "Artikel3 bevat de basisregel ten aanzien van
de plaats op de weg voor bestuurders. Zij houden op het voor hen bestemde weggedeelte zoveel
mogelijk rechts. Wat onder "zoveel mogelijk" dient te worden verstaan, wordt bepaald door de concrete
situatie".
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Art. 26 RVV 1966
I. Wanneer een weg door een bomenrij, een middenberm of een dergelijke, niet uit
water bestaande afseheiding in twee gelijkwaardige rijbanen is verdeeld, mogen
bestuurders uitsluitend de reehterrijbaan volgen.
2. Wanneer een weg kennelijk in drie of meer rijbanen is verdeeld mogen andere
bestuurders dan die van motorvoertuigen welke sneller kunnen en mogen rijden dan
20 km per uur uitsluitend de uiterste reehterrijbaan volgen.

Deze bepalingen kunnen als speeiales van het voorsehrift om reehts te houden worden
besehouwd. Ondanks het feit dat art. 26 RVV 1966 anders is geredigeerd, is er
inhoudeJijk geen versehil ten opziehte van art. 21 WVR. Deze eonclusie kan uit het
ontbreken van enige toeliehting in de NvT en uit het onderlinge verband tussen de
bepalingen in het RVV worden getrokken." Art. 21, lid 1, WVR en art. 26, lid 1,
RVV 1966 riehten zieh namelijk op de situatie waarin een weg uit twee ofmeer rijba-
nen bestaat die op de in de bepalingen bedoelde wijze zodanig zijn geseheiden dat
de weggebruiker niet van de ene rijbaan op de andere rijbaan kan komen. Uit het
eerste lid van beide artikelen vloeit voort dat de weggebruiker in deze situatie de meest
reehts gelegen rijbaan dient te volgen, waarbij over de Iinkerrijstrook kan worden
ingehaald. Doet zieh een situatie voor waarin van drie of meer naast elkaar gelegen
rijbanen sprake is, dient het langzame verkeer in ieder geval de meest reehts gelegen
rijbaan te volgen. Dit is ook toegestaan aan het gemotoriseerde verkeer, maar zij
mogen ook gebruik maken van een der middenbanen. Het uitgangspunt van rechts-
houden behoudt ook geldigheid voor deze in infrastruetureel opzieht nieuwe situatie
van tweebaanswegen. De uitzondering wordt gevormd door de nog grotere wegen,
waarbij de veiligheid van het langzamere verkeer wordt gewaarborgd door deze zo
veel mogelijk naar de reehterzijde van de weg of los gelegen fiets- en/of voetpaden
te dirigeren. Hierdoor wordt het aantal eonflietsituaties tussen langzaam en gemoto-
riseerd verkeer geminimaliseerd.

In het RVV 1990 is deze materie niet geregeJd. De bepalingen uit het RVV 1966
zouden in het veri eden dikwijls aanleiding hebben gegeven tot onduidelijkheden. In
de praktijk zou dat veelal zijn opgelost door borden te plaatsen. Ten behoeve van de
duidelijkheid is er voor gekozen deze situaties altijd met borden aan te geven." De
besleehting van het ingewikkelde vraagstuk 'een uit meerdere delen bestaande weg'
of 'meer wegen' is even wei van grote betekenis voor de toepassing van de verschillen-
de gedragsregels (afslaan, verandering van richting, voorrang)." Tegen die achter-
grond zie ik geen valide argumenten voor het afzien van het regelen van deze materie.
Gelet op de dereguleringsgrondslag van het huidige RVV moeten bovendien kantteke-
ningen worden geplaatst bij de uitbreiding van het bordenbestand.

12 Aldus de Hoge Raad in HR 7 december 1971, NJ 1972, 78, VR 1972, 87.
I3 NyT bij het RVV 1990, Stb. 1990, 459, p. 93.
14 Zie bijvoorbeeld Ktr. Amsterdam 23 oktober 1962, VR 1965, 36 (voorrang); HR 21 februari 1978,

NJ 1978,688, VR 1978, 68 (afslaan).
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B Rotondes

Een andere infrastrueturele omstandigheid die van invloed was op de regelgeving e.q.
de interpretatie daarvan, zijn de rotondes. Deze vormden in de jaren vijftig naast de
geseheiden rijbanen niet Ianger een vreemd versehijnsel. Rotondes zijn verkeerspleinen
waarbij de weggebruiker aileen wegen aan zijn reehterhand heeft. Het verkeer op de
rotonde werd eehter niet specifiek door het MRR en WVR geregeld." Deze situatie
leverde daarom afbakeningsvragen op ten opziehte van bijvoorbeeld het veranderen
van riehting. In dit verb and is het in de eerste plaats denkbaar dat de bestuurder die
niet direkt de rotonde verlaat zijn riehtingaanwijzer naar links moet laten uitstaan
omdat hij in geografische zin permanent naar links van riehting verandert. De
bestuurders die de rotonde volgen kunnen eehter niet naar links een andere weg
inslaan, zodat zij geaeht worden dezelfde weg te blijven volgen en dus niet van
riehting te veranderen. Anders gezegd, zij zijn gedwongen om dezelfde plaats op de
weg (zoveel mogelijk rechts) te blijven innemen."

In de tweede plaats leverde deze kwestie eveneens de vraag op of het hier geen
kruisingssituatie betrof tussen de weg op het plein en de daarop uitkomende wegen.
De voorheen bestaande kruising wordt eehter opgeheven door een rotonde. Daardoor
mag worden aangenomen dat de aan een kruising verkleefde regeling mede is
opgeheven: er is sleehts rondgaand of reehtsafslaand verkeer." Bij een kruising
daarentegen kan men 1ink saf, reehtsaf of rechtdoor rijden.

In de derde plaats kan worden gewezen op de wenselijkheid om de uitzondering
op een regeI zo eng mogelijk te interpreteren. Volgens Remmelink betekent dit voor
het wettelijke stelsel dat de uitzonderingen op het reehts houden niet zo dienen te
worden uitgelegd dat in bepaalde ongeregelde situaties (op rotondes) de hoofdregel
helemaal niet meer geldt." Voor ongeregelde situaties dient de hoofdregel te prevale-
reno

Deze overwegingen lijken duideJijk te maken dat op de linkerrijbaan van de
rotonde mag worden ingehaald: er is irnmers geen tegemoetkomend verkeer. De vraag
is aileen hoe het rijgedrag van bestuurders op de reehterweghelft dient te worden
beoordeeld: zij halen immers reehts in. De regelgeving of reehtspraak bood hierin geen
uitsluitsel. Een andere onbeantwoord gebleven vraag betrof de voorrangspositie van
het rotondeverkeer. Op het verkeersplein zouden opstoppingen kunnen ontstaan indien
het verkeer op de zijwegen voorrang had. Hierdoor zou de bedoelde functie van het
verkeersplein aan belang inboeten. In de jaren vijftig losten somrnige wegbeheerders
dit probleem op door de rotonde als voorrangsweg aan te wijzen. Onder het RVV 1990

15 Zie voor toenmalige opvattingen over dit verkeersplein nieuwe stijl LJ.FJ. Baudoin, Het probleem
van het ronde verkeersplein, VR 1958, p. 21 e.v.; HJ.A.M. Beaumont, Een oplossing voor de
verkeersrotonder, VR 1958, p. 25; J. Remmelink, Nogmaals: hetprobleem vanhelronde verkeersplein,
VR 1958, p. 85 e.v.

16 In deze zin HR 16 maar! 1954, VR 1955, 22 (peek).
17 HR 12 november 1957, VR 1957, 112; HR 12 november 1957, VR 1957,113 (peek).
18 J. Remmelink, Nogmaals: het probleem van het ronde verkeersplein, VR 1958, p. 88.
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is de situatie op rotondes niet uniform geregeld. De plaatselijke wegbeheerders leggen
met behulp van borden verschillende voorrangsregimes aan. Het is de vraag of dit
een wenselijke ontwikkeling is, aangezien het uniformeren van verkeerssituaties van
belang is voor de kenbaarheid van de norm. De verschillen die bestaan in voor-
rangssituaties op bepaalde rotondes kunnen verwarrend zijn voor weggebruikers."

62 De regel reehts houden nader bezien in verhouding tot het veranderen van
riehting

Het toekennen van een vaste baan is de basis van onze verkeersregeling. De regel om
rechts te houden prevaleert dan ook in beginsel boven de overige regels. Nu is dit
gebod hiervoor gerubriceerd onder de uitsplitsingsregels. De vraag doet zich voor hoe
dit cruciale voorschrift zich verhoudt tot rangschikkingsregels als de voorschriften
betreffende het veranderen van richting. Deze afbakeningskwestie kan worden
toegespitst op twee vragen.
I. Dienen twee tegenliggers, die op een kruispunt beiden linksaf willen slaan, om
elkaar heen of voor elkaar langs te rijden? Deze vraag is van belang gezien het - tot
op heden - veel voorkomende gedrag van bestuurders die een bocht naar links zeer
kort afsnijden.

De regelgever heeft deze kwestie tot op heden niet geregeld. Zo wordt in het R VV
1966 de besproken vraag bewust niet beantwoord, aangezien een uniforme oplossing
niet mogelijk zou zijn." De huidige regelgever is van mening dat de wijze waarop
het afslaan moet worden uitgevoerd bij de rijopleiding of door middel van voorlichting
of educatie dient te worden aangeleerd en dus niet in het reglement moet worden
opgenomen."

Het komt mij voor dat - indien de soort kruising het toelaat - het voor elkaar langs
rijden de beste garantie biedt om het kruisingsvlak zo snel mogeJijk vrij te maken.
De kruisingen waar weggebruikers veilig de korte bocht kunnen nemen, zijn een
voorbeeld van het prevaleren van de doorstroming wat in casu ten goede komt aan
de veiligheid."
2. Hoe is de verhouding tussen het afslaan en het gebod zo veel mogelijk rechts te
rijden? Het betreft hier een afbakening tussen het rechts houden en de voorrangsre-
geling.

Naar mijn mening dient het gebod zoveel mogelijk rechts te houden het uitgangs-
punt te zijn, tenzij er bijzondere omstandigheden aanwezig zijn die afwijking van de
regel rechtvaardigen. Het nemen van de "korte bocht" kan moeilijk als een rechtens
gemstitutionaliseerde rechtvaardigingsgrond worden opgevat. Afwijkingen van de regel

19 Op veel rotondes zijn evenwel voorrangsregelingen gecreeerd.
20 Nota van Toelichting op art. 47 RVV 1966 (Stb. 1966, 181, p. 472).
21 Stb. 1990,459, p. 101.
22 Zie HR 14oktober 1958, NJ 1959,24, waaruit kan worden afgeleid dat indieneen kruising voldoende

breed en overzichtelijk is, beide manoeuvres zijn toegestaan.
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rechts te houden dienen van geval tot geval te worden beoordeeld aan de hand van
de specifieke kruisingssituatie. Voor dit standpunt kan steun worden gevonden in de
rangorde tussen de uitsplitsings- en rangschikkingsregels. Mijn opvatting is dat een
rangschikkingsregeling zoals de voorrangsregeling een aanvulling betekent en derhalve
ondergeschikt is aan de uitsplitsingsregels. Deze hierarchic heeft tot gevolg dat de
plaats op de weg, te weten uiterst rechts, ook door rangschikkingsregels niet dan in
uitzonderingsgevallen kan worden doorbroken.P'"

De regelgever uit 1966 brengt in deze meer duidelijkheid. In de NvT op art. 22
RVV 1966 wordt opgemerkt dat de paragraaf, waarvan artikel 22 het eerste is, de
regels bevat omtrent het normale gebruik van de weg door aile soorten weggebruikers,
zolang deze geen bijzondere manoeuvres verrichten, zoals inhalen, links afslaan of,
voor voetgangers, de weg oversteken." Dit standpunt was voor de Hoge Raad tot
tweemaal toe aanleiding om een veroordeling van een lagere rechter inzake het niet
zoveel mogelijk rechts houden in een (te krap genomen) bocht te vemietigen." In
beide gevallen was de requirant bij het naar links van richting veranderen tegen een
tegenligger aangebotst. De Hoge Raad was op grond van de hiervoor weergegeven
passage uit de NvT de opvatting toegedaan dat het gebod om zoveel mogelijk rechts
te houden niet van toepassing was."

Deze uitspraken zijn aanvaardbaar indien wordt bedacht dat de van links komende
bestuurder in beginsel gehouden is het kruisingsvlak vrij te laten. De voorrangsgerech-
tigde bestuurder is bij het uitvoeren van zijn voorrangsmanoeuvre vrij om de bocht
schuin af te snijden indien hij bij het verlaten van het kruisingsvlak maar op de
rechterweghelft uitkomt. Dit standpunt was neergelegd in art. 47 RVV 1966: De
bestuurder die links afslaat moet de bocht zo ruim nemen, dat hij op de rechterweg-
helft uitkomt." In het RVV 1990 ontbreekt een dergelijk voorschrift. Het is niet

23 Vgl. in dezelfde zin R.J. Polak, lnleiding tot het wegerrverkeersrecht, Zwolle 1981, p. 307-308 en
de door hem aangehaalde rechtspraak.

24 Vergelijk HR 5 december 1961, VR 1962,24, waarin wordt uitgemaakt dat noch de tekst van art.
20, lid 1, WVR (het gebod om zoveel mogelijk rechts te houden), noch de strekking van dit voorschrift
steun kan verlenen aan de stelling dat de daarin neergelegde verplichting niet zou ge1den voor het
afslaan. Tijdens deze manoeuvre moet de weggebruiker dus zoveel mogelijk rechts houden. Enige
jaren daarvoor had Polak een tegengesteld stand punt ingenomen. Hij merkte op dat in tegenstelling
tot de Duitse Wegenverkeersregeling onder het WVR niet langer is voorgeschreven om bij het afslaan
naar links de bocht ruim te nemen (Annotatie onder Rb. Breda 2 oktober 1956, VR 1957, 79). Hij
leidt hieruit af dat het scherp afsnijden van een kruisingsgedeelte is toegestaan. Hij merkt bovendien
op dat in art 20 WVR - in tegenstelling tot art. 3 MRR - niet langer wordt gesproken over rechts-
houden op de weg, maar over het rechtshouden op de door de bestuurder gevolgde rijbaan. Deze
rijbaan zou dus ook de Iinkerweghelft kunnen zijn.

25 Stb. 1966, 181, p. 469.
26 Zie HR 12 december 1972, NJ 1973,81, VR 1973, 12; HR 13 april 1976, VR 1978, 58.
27 De A-G Remmelink was in de tweede zaak van oordeel dat de afs1aande bestuurder reeds op de

linkerweg was aangekomen, zodat in dat geval weI art. 22 RVV van toepassing was. Zijn stand punt
hing samen met de omlijning van het kruisingsv1ak dat door de voorrangsplichtige bestuurder diende
te worden vrijgelaten.

28 In gelijke zin HR 11 november 1969, NJ 1970,80, VR 1970, 40 en HR 12 februari 1974, NJ 1974,
152.
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ondenkbaar dat de regelgever meent dat een dergelijk voorsehrift voortvloeit uit de
systematiek van het RVV, in het bijzonder uit het gebod om zo veel mogelijk reehts
te houden (art. 3). Immers, bij het verlaten van het kruisingsvlak bevindt men zieh
op een nieuwe weg en daarop dient zoveel mogelijk reehts te worden gereden. Een
dergelijke gedaehtengang is eehter onjuist, gelet op de NvT waarin de regelgever geen
onderseheid maakt tussen de reikwijdte van art. 22 RVV 1966 en art. 3 RVV 1990.
Uit de redaetie van beide bepalingen en de NvT op art. 3 RVV 1990 eoncludeer ik
dat art. 3 RVV 1990 geen ruimere strekking heeft dan art. 22 RVV 1966.

In het lieht van de interpretatiekwesties uit het verleden had ik een ovemame van
art. 47 RVV 1966 in het huidige reglement niet als een overbodige luxe gezien. Hier
lijkt zieh eehter het uitgangspunt te wreken dat het reglement alleen 'basisregels' dient
te bevatten. Vanzelfsprekend is art. 3 RVV een dergelijke basisregel, maar een derge-
lijke kwalifieatie impliceert nog niet dat de daarvan afgeleide of daannee samenhan-
gende kwesties niet zouden moeten worden geregeld.

Aan het eind van deze paragraaf is het zinnig om deze moeilijke verhouding tussen
reehts houden enerzijds en de voorrangsregeling anderzijds te spiegelen aan de
uitkomst van het betoog over beginselen in hoofdstuk 3. Bij wijze van voorbeeld wijs
ik op HR 16 april 1971, NJ 1971, 307. In dit arrest was sprake van een voorrang-
hebbende die een fout maakte, namelijk de boeht naar links kort afsneed, tereeht kwam
op de verkeerde weghelft en op 10 meter afstand van het kruisingsvlak in botsing
kwam met een voorrangspliehtige weggebruiker. De laatste was op het moment dat
hij waamam dat de voorrangsgereehtigde bestuurder de boeht afsnijdend de kruising
aan het verlaten was, op een afstand van 25 meter. Hij probeerde nog te remmen, maar
op het door de regen nat geworden wegdek slipte hij vijftien meter verder tegen het
andere voertuig aan. De reehter maakte uit dat voor de toepassing van de voorrangsre-
geling de grenzen van het gemeensehappelijke weggedeelte niet van beslissende bete-
kenis hoeven te zijn. Het afsnijden van de boeht door de voorranghebbende en het
rijden op de verkeerde weghelft deed niet af aan het sehenden van de voorrangs-
verpIiehting door de ander. De Iaatste had simpelweg de doorgang niet vrijgelaten.
Aan de hand van dit arrest wordt weI betoogd dat aan het kruisingsvlak geen heilige
of onaantastbare betekenis mag worden toegekend." Met deze uitspraak kan ik mij
op onderdelen moeilijk verenigen.

Eerder in deze paragraaf is aangegeven dat op een kruising naar links mag worden
afgeslagen door een korte boeht te nemen. Dit is eehter aileen toegestaan indien aan
de veiligheid geen afbreuk wordt gedaan en indien de afslaande bestuurder bij het
verlaten van het kruisingsvlak op de reehterweghelft van de te berijden rijbaan
uitkomt." In alle andere gevallen geldt onverkort de grondregel dat een bestuurder

29 Conclusie A-G Remmelink bij HR 26 juni 1973, VR 1974, 7. Zie eveneens R.1. Polak, lnleiding tot
het wegenverkeersrecht, Zwolle 1981, p. 122.

30 Overeenkomstig art. 47 RVV 1966: de bestuurder die links afslaat moet de bocht zo ruirn nemen, dat
hij op de rechterweghelft uitkomt. Zie in deze zin HR Jl november 1969, NJ 1970, 80, VR 1969,
40 en HR 12 december 1974, NJ 1974, 152. Deze opvatting wordt eveneens gedeeld door J.
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in de bocht zoveel mogelijk reehts moet houden. Bij de bespreking van de vertrou-
wensregel is betoogd dat het rijgedrag zoveel mogelijk dient te worden bijgesteld
indien wordt waargenomen dat een andere verkeersdeelnemer een fout maakt. De voor-
rangsplichtige is in dit geval gehouden zo adequaat mogelijk te reageren op de fout
van de ander. Dat is wat mij betreft de voorliggende rechtsvraag. Het voert mijns
inziens te ver de in beginsel correct rijdende bestuurder te verwijten de doorgang niet
te hebben vrijgelaten."

Het is sinds de jaren dertig vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat het gehele
kruisingsvlak moet worden vrijgelaten en niet mag worden gepreludeerd op het zoveel
mogelijk rechts rijden door de voorranghebbende bestuurder." Deze uitleg van de
voorrangsregeling acht ik in beginsel juist. Dit zou betekenen dat de voorrangsplichtige
bestuurder is gehouden het voorrangsrecht van een andere weggebruiker te respecteren,
ook in het geval de laatste op de Iinkerweghelft rijdt of de bocht te kort afsnijdt. Er
is echter een cruciaal versehil. In het eerste geval is namelijk sprake van weggebruikers
die tot op de helft van een eenvoudige, symmetriseh bepaalde kruising oprijden. In
dat geval is er sprake van een evidente inbreuk op het vrij te laten kruisingsvlak. In
de tweede situatie echter is de tot voorrang verplichte weggebruiker gehouden in een
vroeger stadium aan zijn voorrangsverplichting te voldoen. Hij dient een naar voren
geschoven 'kruisingsdeel' vrij te laten omdat anders de boehtafsnijdende weggebruiker
met hem in aanrijding komt. Hierdoor wordt het vrij te laten kruisingsvlak verlegd
in de richting van de voorranghebbende zonder dat deze op 25 meter afstand van een
kruising zicht op deze verplichting kan hebben. De hele zaak overziende, lijkt rnij dat
hier eerder sprake is van een "spookrijder" dan van een bestuurder die legitiem zijn
voorrangsrecht uitoefent.

Waar er sprake is van het verleggen van het vrij te laten kruisingsvlak kan het
in paragraaf 32 ontwikkelde waameembaarheidscriterium uitkomst bieden. Indien de
voorrangsplichtige weggebruiker geen nadering van een bestuurder van reehts
waameemt of kan waarnemen en het voor hem via stopstrepen op het wegdek niet
kenbaar is dat het kruisingsvlak in zijn richting is opgesehoven, moet niet te snel een
voorrangsplicht worden aangenomen.

Remmelink in zijn conclusie bij HR 13 april 1976, VR 1978, 58.
31 Waarbij bovendien moet worden bedacht dat de voorrangsplichtige bestuurder door dichte heester-

begroeiing onvoldoende uitzicht naar rechts bezat. De keerzijde is dat ook de voorrangsgerechtigde
bestuurder voor de aanvang van het afslaan onvoldoende uitzicht naar links had.

32 Zie HR 24 februari 1930, NJ 1930, p. 604; HR 22 februari 1933, W 12588; HR 24 juni 1952, NJ
1952,662 en HR 9 maart 1954, VR 1954, 29.
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63-64 Afwijkingen van bet recbtsbouden: uitwijkregels

63 Algemene inleiding

Art. 2 MRR
Bestuurders van motorrijtuigen en rijwielen zijn op de wegen verplicht met hunne
rijtuigen of rijwielen behoorlijk uit te wijken:
1. naar rechts, bij het tegenkomen van motorrijtuigen, rijwielen, andere rij- of
voertuigen, rij- of trekdieren en ander vee;
2. naar links, bij het inhalen van motorrijtuigen, rijwielen, andere rij- of voertuigen,
rij- of trekdieren en ander vee;
3. naar rechts, bij het ingehaald worden door motorrijtuigen, rijwielen, andere rij- of
voertuigen, rij- of trekdieren en ander vee, voor zooveel voor hem, die wenscht in
te halen, de daartoe noodige ruimte anders niet beschikbaar zou zijn, en het verlangen,
dat uitgeweken worde, behoorlijk kenbaar gemaakt is.

Art. 3 MRR
Bestuurders van rij- ofvoertuigen, geene motorrijtuigen ofrijwielen zijnde, bestuurders
en geleiders van rij- oftrekdieren en ander vee zijn op de wegen verplicht met hetgeen
door hen wordt geleid of bestuurd behoorlijk uit te wijken:
1. naar rechts, bij het tegenkomen van motorrijtuigen en rijwielen;
2. naar links, bij het inhalen van motorrijtuigen en rijwielen;
3. naar rechts, bij het ingehaald worden door motorrijtuigen en rijwielen, voor zooveel
voor hem, die wenst in te halen, de daartoe noodige ruimte anders niet beschikbaar
zou zijn, en het verlangen, dat uitgeweken worde, behoorlijk kenbaar gemaakt is.

Art. 3, lid 2, MRR (1936)
Een bestuurder van een motorrijtuig, een rijwiel of een ander rij- ofvoertuig, dan weI
een bestuurder of gel eider van een rij- of trekdier of vee is op den weg verplicht, met
hetgeen door hem wordt bestuurd of geleid, behoorlijk uit te wijken:
a. naar rechts, bij het tegenkomen van motorrijtuigen, rijwielen, andere rij- of
voertuigen, rij- of trekdieren of vee;
b. naar links, bij het inhalen van motorrijtuigen, rijwielen, andere rij- of voertuigen,
rij- of trekdieren of vee.

Art. 23 WVR
1. Bestuurders van voertuigen, ruiters en geleiders van rij- en trekdieren en vee zijn
verplicht, behoorlijk uit te wijken bij het tegenkomen en het inhalen van en tijdens
het ingehaald worden door andere voertuigen, rij- of trekdieren of vee op dezelfde
rijbaan of hetzelfde pad.
2. Bij het tegenkomen moet worden uitgeweken naar rechts.
3. Bij het inhalen moet de ingehaald wordende weggebruiker uitwijken naar rechts,
de inhalende naar links; de ingehaald worden de weggebruiker mag zijn snelheid niet
opvoeren.
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Art. 32 RVV 1966
1. De bestuurder wijkt bij het tegenkomen van een voertuig zoveel naar reehts uit,
dat er voldoende ruimte tussen hem en het tegemoetkomende voertuig blijft.
2. Is dit door enig obstakel op de weg niet mogeJijk, dan vermindert hij zijn snelheid
en staat hij zo nodig stil om het voertuig uit tegengestelde riehting te laten voorbij-
gaan.

Art. 36 RVV 1966
1. De links inhalende bestuurder wijkt bij het inhalen zoveel nodig behoorlijk naar
links uit. Hij begeeft zieh weer naar reehts zodra dit zonder de andere weggebruikers
te hinderen mogelijk is.
2. De links ingehaald worden de bestuurder wijkt zo nodig naar reehts uit. Hij mag
zijn snelheid niet verhogen.

Het RVV 1990 kent geen op deze materie toegesneden voorsehrift.

De toegewezen baan, die de juridisehe seheiding van rijriehtingen weerspiegelt, bepaalt
in verregaande mate wat als regulier rijgedrag moet worden aangemerkt. Het is eehter
duidelijk dat het niet altijd mogelijk is om de vaste rijriehting te handhaven. Het
reehtshouden mag de grondregel zijn, zoaIs bij elke regel zijn er uitzonderingen
mogelijk. In dit hoofdstuk wordt voomamelijk de vraag behandeld welke uitzon-
deringen als gerechtvaardigd kunnen worden aangemerkt. Mogelijke uitzonderingen
kunnen worden gerubrieeerd onder de uitwijkregels. Daarbinnen zijn vervolgens weer
onderscheidingen mogelijk.

Een uitsplitsingsregel, zoals het inhalen, is een afwijking van het reguliere
voorsehrift om reehts te houden. Het afwijken van de eigen rijbaan kan zoweI gevaar
opleveren voor inhalende als voor tegemoetkomende weggebruikers op de linker
weghelft, die de inbreukrnakende gedraging tot op een zekere hoogte moeten dul-
den." Aangezien het verkeersverloop deze handeling kan reehtvaardigen, moeten
waarborgen worden gesehapen waardoor de uitwijkende gedragingen passen binnen
een veilige verkeersafwikkeling. Nogmaals refererend aan het inhalen: zowel de
inhalende bestuurder, de bestuurder die wordt ingehaald, als de bestuurder die de inha-
lende weggebruiker tegenkomt of aehteropkomt, moet de in dit hoofdstuk te sehetsen
waarborgen inaehtnemen.

64 De uitwijkregeling in deze eeuw

Aan de eerste uitwijkregels in het MRR valt op dat tussen de versehillende soorten
weggebruikers geen onderseheid wordt aangebraeht. Enige rangsehikking wat betreft
de inhaalregels tussen bijvoorbeeld vee en motorvoertuigen ontbreekt. Bovendien is

33 En in sommige gevallen voor achteropkomend verkeer.
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het op grond van deze voorschriften niet verboden op de linkerweghelft te rijden. Een
meer eenvoudige redactie waarin regels worden gegeven ten aanzien van aile verkeers-
deelnemers was niet haalbaar vanwege het feit dat wet en reglement aileen beoogden
het motor- en rijwielverkeer te regelen. Dat verklaart eveneens waarom binnen deze
uitwijkregels geen rekening wordt gehouden met het voorbijrijden oftegenkomen van
voetgangers.

De ratio van deze eerste uitwijkregeling is duidelijk: er moet worden uitgeweken
voorzover dat nodig is om aanrijdingen te voorkomen. Hier openbaart zich een eerste
uitwerking van een 'ruimteverdelings'regel. Teneinde botsingen of aanrijdingen te
voorkomen, moet er een eerste schifting in het benutten van de bestaande wegruimte
plaatsvinden. Deze schifting dwingt de weggebruikers in de bedoelde situaties - tegen-
komen en inhalen - naar een bepaalde plaats op de weg.

Uitgebreide wetsgeschiedenis over dit onderwerp ontbreekt. In een toelichting op
het eerste reglement uit 1905 merkte minister Kraus op dat het uitwijken is geregeld
in de geest van "hetgeen alom voorgeschreven of gebruikelijk is"." Een eerste
verklaring is wellicht gelegen in de provinciale reglementen. Hierin waren evenmin
bepalingen omtrent uitsplitsingsregels te vinden. De verschillende reglementen hadden
daarentegen wei een plaats ingeruimd voor uitwijkregels, wat voldoende aansloot bij
de praktijk. De geringe hoeveelheid verkeer en het feit dat het meeste verkeer plaats-
yond binnen de beslotenheid van de eigen regio maakt het begrijpelijk dat de
weggebruikers zichzelf een plaats op de weg verwierven zonder zich aan een bepaalde
baan te houden. Om gevaar-situaties te vermijden, werd het voldoende geacht te
bepalen in welke situatie men moest uitwijken en naar welke zijde van de weg. Tegen
deze achtergrond moeten uitwijkregels min ofmeer als 'noodregels' worden opgevat
voor het geval er tegemoetkomend of achteropkomend verkeer naderde. Met andere
woorden: een permanent ordeningsprincipe was nog niet aan de orde. De eerste 'ver-
keers-AMvB' bouwde voort op de onordelijkheid van de provinciale reglementen.

Een tweede verklaring is te vinden in de belangrijke werking die werd toegedicht
aan de algemene gevaarsbepaling, artikel 15 Motor- en Rijwielwet. De gedachte achter
dit artikel was dat veel specifieke voorschriften en maatregelen overbodig werden
geacht omdat de weggebruiker er onder meer uit eigenbelang voor zou zorgdragen
dat hij het verkeer en daarmee zichzelf niet in gevaar zou brengen. Het maken van
uitwijkregels was vanuit dat standpunt bezien niet onvolledig: de reikwijdte van artikel
15 MRW was ruimschoots voldoende om ongewenste situaties op de weg," die niet
door de werking van de uitwijkregels werden bestreken, te corrigeren. Een bepaling
die de plaats op de weg nader regelde, leek daarmee overbodig geworden. Ik meen

34 Stscrt 1905, 29l.
35 Hierbij kan worden gedacht aan de situatie, waarin een weggebruiker op de linkerweghelft rijdt en

vervolgens op een kruising in botsing komt met een andere auto. De laatste bestuurder komt uit een
voor de eerste bestuurder aan de linkerzijde gelegen zijweg, rijdt rechts en is zijn afslaande manoeuvre
naar rechts aan het voltooien.
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hieruit te mogen conc1uderen dat artikel 15 MR W in de geschetste context functioneer-
de in situaties waarvoor men bewust had nagelaten een bepaling in het leven te roepen.

In het begin van deze eeuw werd tussen de verschiIlende categorieen verkeersdeel-
nemers geen onderscheid gemaakt. Gechargeerd gesteld: art. 3 MRR verbood niet dat
geleiders van vee overgingen tot het inhalen van gemotoriseerd verkeer. Het RVV
1966 maakte voor het eerst dit onderscheid, waar werd gesproken over het uitwijken
door bestuurders.

Wat betreft de hierarchic tussen de uitwijkregels en de regel rechts te houden kan
het volgende worden opgemerkt. 8epalend is het voorschrift zich niet verder te verwij-
deren van de uiterste rechterzijde van de weg dan noodzakelijk is, wat impliceert dat
niet in de berm mag worden gereden. Tot dit laatste kan de uitwijkregeling ook niet
dwingen. Indien een weggebruiker zodanig wordt ingehaald oftegemoet wordt gereden
dat behoorlijk uitwijken niet volstaat, moet hij het voertuig tot stilstand brengen. Art.
32 RVV 1966 richtte zich in het algemeen tot bestuurders die met een obstakel op
hun weghelft worden geconfronteerd. Hoe moest worden gehandeld in de situatie dat
zich op de weghelft van beide tegenliggers een obstakel beyond, kon niet uit dit artikel
worden afgeleid."

Hoe ver van de uiterste rechterzijde van de weg mag worden afgeweken, wordt
bepaald door de omstandigheden. Deze kunnen van velerlei aard zijn. De opeenvol-
gende wetgevers hebben het voorschrift "zoveel mogeJijk rechtshouden" niet preciezer
kunnen formuleren. Het blijft een enigszins open voorschrift, wat naar mijn mening
ook niet anders kan. Rechts houden is het uitgangspunt, maar in alle gevallen uiterst
rechts rijden, werkt in verband met voorbij te rijden objecten onveiligheid in de hand.
Daarom zijn bewoordingen als "zoveel mogelijk" of "zoveel nodig" niet alleen
onontkoombaar, maar ook aanvaardbaar. Uitwijken kan bijvoorbeeld noodzakelijkzijn
bij het voorbijgaan van stilstaande objecten. Voorts zal het soms nodig zijn om tegen
de middenstreep van de weg te gaan aanrijden teneinde te kunnen bepalen of er
voldoende gelegenheid bestaat tot inhalen. Dit rijgedrag zal echter niet langer dan
noodzakelijk mogen duren om niet in de positie van een inhalende bestuurder te gera-
ken." Weersomstandigheden kunnen evenzeer nopen tot het verlaten van de uiterste
rechterzijde van de weg. Gedacht kan worden aan mist of sporen in de sneeuw, waarbij

36 In HR 3 december 1968, NJ 1969, 177, VR 1969, 118, laatde Hoge Raad een uitspraak van de lagere
recbter in stand waarin werd overwogen dat art. 32 RVV geen duidelijkheid schept voor de situatie
waarin beide tegenliggers niet normaal kunnen doorrijden omdatzich op beide weghelften een obstakel
bevindt. De rechtbank spreekt het impliciete oordeel uit dat in deze situatie art. 25 WVW uitkomst
zal moeten bieden. In de conclusie wordt overigens tegen de uitspraak van de rechtbank stelling
genomen op grond van het gegeven dat be ide tegenliggers niet weten wat de andere bestuurder zal
doen en derhalve rekening dienen te houden met mogelijkheid dat deze zal doorrijden. Stilstaan zou
daarom voor beide bestuurders zijn vereist, waama goed samenspel de oplossing zou moeten brengen.
De A-G komt daarom tot de conclusie dat art. 32 RVV weI een deugdelijke grondslag voor een
veroordeling oplevert.

37 Zie hierover uitgebreid 1. Remmelink, Enige opmerkingen over het rechtshouden, VR 1958, p. 193
e.v.
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de middellijn van de weg fungeert als geleidebaken, al zal bet daarbij mogelijk moeten
zijn op de eigen wegbelft te blijven."

Wat betreft de bespreking van de uitwijkregeling in het RVV 1990 staat bondig-
heid voorop: uitwijkregels als zodanig zijn niet langer in bet reglement opgenomen.
Gezien het feit dat in dit onderzoek het inhalen als een uitwijkregel wordt aangemerkt,
biedt art. II RVV nog een summiere uitwijkregeling." De overkoepelende instruetie-
normen hoe bijvoorbeeld tegemoetkomende bestuurders zieh dienen te gedragen, zijn
eehter vervallen. De aehterliggende gedaehte is dat het reglement sleebts basisregels
bevat, zodat instruetienormen aan bod komen bij de rijopleiding, voorliehting en
edueatie. Gedragingen die in strijd zijn met het zogenaamde flankerende beleid kunnen
eveneens strijdigheid opleveren met de algemene bepaling. Met andere woorden, de
in het reglement neergelegde uitwijkregeling ter instruetie bij het tegenkomen en
inhalen is ondergebraeht bij de algemene bepaling. De eonelusie moet zijn dat het
RVV 1966 een voorlopig eindpunt is wat betreft de uitsplitsing in uitwijkregels. De
toegenomen verkeersintensiteit gaat niet gepaard met uitbreiding van het regelbestand.
Het betreft hier eehter naar mijn mening een sehijnbare verandering. De toegenomen
cornplexiteit in het verkeer wordt bestreken met uitbreiding van de reikwijdte van de
algemene bepaling, ondanks het feit dat deze geen gedragsregulerend karakter bezit
voor wat betreft de verdeling van de sehaarser worden de wegruimte.

65-69 Inhalen en ingehaald worden"

65 De positie van de inhaalvoorschriften binnen de uitwijkregeling

Kon in het begin van deze eeuw wellieht worden volstaan met de uitwijkregeling, later
bestonden uitwijk- en inhaalregels volwaardig naast elkaar. De eenvoudige reden is
gelegen in de toegekende plaats op de weg: zo veel mogelijk reehts. De weggebruiker
die de hem toegewezen plaats op de weg inneemt door zoveel mogelijk reehts te rijden
mag er daarom in verregaande mate op vertrouwen dat de hem toegekende baan vrij

38 Hof 's-Gravenhage 70ktober 1953, VR 1955, 88.
39 Art. 11 RVV 1990:

I. Inhalen geschiedt links.
2. Bestuurders die links voorgesorteerd hebben en te kennen hebben gegeven dat zij naar links willen
afslaan, worden rechts ingehaald.
3. Fietsers en bromfietsers dienen elkaar links in te halen; zij mogen andere bestuurders rechts inhalen.
4. Bestuurders die zich rechts van een blokmarkering bevinden mogen bestuurders die zich links van
deze markering bevinden rechts inhalen.
5. Bestuurders mogen trams rechts inhalen.

40 Om de materie zo helder mogelijk te kunnen ontleden zal zo veel mogelijk worden uitgegaan van
een regeling waarin maximale informatieoverdracht voorop staat. Refererend aan de inleiding tot dit
onderzoek: een positiefrechtelijke bespreking waarin de uitzonderingen cumulatiefworden besproken
heeft aileen zin indien een dergelijke bespreking meerwaarde oplevert voor het inzichtelijk maken
van de basisregeling. Dit betekent voor de onderhavige bespreking dat voornamelijk zal worden
uitgegaan van twee-strooks wegen.
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is van tegemoetkomend verkeer." De eerste inhaalbepaling? maakt reeds duidelijk
dat de linkerzijde van de weg moet worden vrijgehouden voor het tegemoetkomend
verkeer zodat dit een eigen baan krijgt toegekend. Op grond van een dergelijk wettelijk
voorschrift kunnen verkeersdeelnemers hun rijgedrag in versterkte mate vormgeven
(vertrouwensbeginsel). Door dit gebod wordtnamelijk zicht verleend op de verplichtin-
gen van het overige verkeer. Dit wordt teruggedrongen op een eigen baan, behoudens
de uitzondering van het inhalen. Anders gezegd, de verplichting tot het houden van
een daartoe aangewezen baan verkleint de onzekerheid over de plaats op de weg waar
de andere weggebruikers zich zullen bevinden. Hierdoor kan het vertrouwen en de
daarmee samenhangende noodzakelijke voorspelbaarheid met betrekking tot de
onderlinge verkeersgedragingen nader worden vormgegeven.?

Het garanderen van een vrije baan aan het tegemoetkomende en achteropkomende
reeds inhalende verkeer is terug te vinden in bestaan en inhoud van de uitwijkregels
en de plaats die deze innemen in het reglement. Zo staat in de artikelen 20 WVR, 22
RVV 1966 en 3 RVV 1990 het rechts houden voorop. Een nadere invulling wordt
vervolgens gegeven in art. 32 RVV 1966 om bij het tegenkomen en ingehaald worden
zo veel mogelijk uit te wijken op de eigen baan. Pas daarna worden uitzonderingen
gecreeerd in de vorm van inhaalvoorschriften.

Zijn 'beveiligde' plaats op de eigen rijbaan kan de weggebruiker echter in gevaar
brengen door een aantal gedragingen.
1. In de eerste plaats door het te veel vermeerderen of verminderen van de snelheid
in de zich voordoende situatie. Door een dergelijke wijze van rijden kan de plaats op
de weg van de weggebruiker voor of achter hem in gevaar komen. Een gelijkmatige
snelheid op de eigen rijbaan is het meest veilig."

41 In de situatie dat hij een tegenligger op zijn baan ziet naderen, dient hij er alles aan te doen om een
aanrijding te voorkomen. Hettoekennen van een vrije baan aan tegemoetkomend verkeer kan namelijk
ook het verkeer omvatten dat in overtreding is. Het tegengaan van aanrijdingen staat altijd voorop.
Vgl. bijv. HR 18 november 1952, NJ 1953,64, VR 1953, 51.

42 Art. 6, lid 1, MRR (1927) (Stb. 1927, 143):
Het is eenen bestuurder van een motorrijtuig, een rijwiel of een ander rij- of voertuig alsmede eenen
bestuurder of geleider van rij- of trekdieren of vee verboden de linkerzijde van de weg te houden,
voor zoover dit niet noodzakelijk is voor het uitwijken bij het inhalen van motorrijtuigen, rijwielen,
andere rij- of voertuigen, rij- of trekdieren of vee.

43 Voor alle duidelijkheid: het betreft hier de vorrngeving van vertrouwen op grond van de wettelijke
regels en niet het vertrouwen dat vorrn krijgt in de concrete wegsituatie. De wettelijke regel kan het
vertrouwen omtrent anderrnans rijgedrag versterken. In de situatie evenwel waarin de tegenligger een
andere weggebruiker op zijn eigen weghelft ziet rijden kan er sprake zijn van het nemen van een
ongeoorloofd risico.

44 Ook dit algemene uitgangspunt moet worden genuanceerd. Er kunnen zich situaties voordoen waarin
men juist gehouden is tot het verrneerderen of verrninderen van snelheid. Denk aan plotseling opko-
mende mist. In een dergelijke situatie is het veelal niet meer mogelijk de voorligger waar te nemen
en de voorgeschreven zichtafstand te bewaren. Alsdan zal heellangzaam de snelheid dienen te worden
verrninderd. De mate waarin de snelheid wordt verrninderd luistert echter nauw, aangezien de
achterl igger eveneens het zicht zal hebben verloren en daardoor niet a priori bedacht zal kunnen zijn
op een veel lagere snelheid van de voor hem bevindende weggebruiker(s).
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2. De eigen veiligheidspositie kan eveneens in gevaar worden gebracht door af te slaan
en de rijrichting van andere weggebruikers te kruisen.
3. Een derde mogelijkheid om de beveiligde plaats van de eigen baan in gevaar te
brengen is het inhalen. Het inhalen wordt bepaald door een onderling afwijkend
verkeerstempo. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het veranderen van richting moet het
inhalen worden aangemerkt als minder urgent en noodzakelijk. Tot inhalen is een
weggebruiker vrijwel nooit genoodzaakt. De rechtvaardiging van deze gedraging is
naar mijn mening aileen gegrond op het particuliere belang van de vlotheid." Dit
ligt anders bij uitwijken, immers moet men onder meer uitwijken voor langs de weg
stilstaande objecten. Het ligt ook anders indien een voetganger wordt ingehaald. Een
dergelijke manoeuvre is onontkoombaar. Aan deze vorm van inhalen zal daarom geen
aandacht worden besteed aangezien het daarbij doorgaans niet is vereist om op de
linkerweghelft te komen. En met name dat gedrag is gevaarzettend. Een cruciaal
verschil is verder dat men bij het uitwijken minder snel de eigen baan hoeft te verlaten
dan dat bij het inhalen het geval is. Dit verschil maakt het begrijpelijk waarom het
uitwijken aan minder veiligheidsvoorwaarden is gebonden. Een en ander betekent dat
inhalen in beginsel gevaarzettend is en daarom door strikte voorschriften dient te
worden gereguleerd. Hoewel Simmelink en ik bij een eerdere gelegenheid weI hebhen
betoogd dat inhaalmanoeuvres niet in bijzondere mate gevaarzettend zijn, aangezien
het hier een verkeersbeweging betreft die wordt gemaakt in de afwikkeling van het
vooruitrijdende verkeer, zijn bij nader inzien bij een dergelijk standpunt twijfels te
formuleren." Het inhalen vindt inderdaad plaats in vooruitbewegende richting. Het
gevaar ligt echter voor een groot deel besloten in het voortbewegen over de rijbaan
die voor het tegemoetkomende verkeer is bestemd. Gelet op het gegeven dat het
inhalen geen strikt noodzakelijke gedraging vormt, zijn dus extra waarborgen op zijn
plaats. Zolang door de naleving daarvan de veiligheid is gewaarborgd, is het inhalen
niet bezwaarlijk."

45 Ik vind het te algemeen als F.F. Lindeman opmerkt dat de aanwezigheid van weggebruikers die men
wenst in te halen een rechtvaardiging vormt voor de afwijking van het rechtshouden (De spelregels
van het wegverkeer, Haarlem 1957, p. 64).

46 Aldus J.B.H.M. Simmelink en M. Otte, De herziening van het RVV: een 'Salomonsoordeel,?, VR

1989, p. 299.
47 Zie hoofdstuk 3 waar het vlotheidsbelang door mij onder de paraplu van het veiligheidsbeginsel is

gesitueerd.
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66-69 De inhoud van de inhaalregeling"

66 Inleiding

Hieronder worden de door de regelgever ontwikkeJde voorwaarden in kaart gebracht
tegen de achtergrond van een naar mijn inschatting ideaal-typisch kader. Daarbij zaJ
een aantal verschillen in de opeenvolgende reglementen nader worden beschouwd.
De bespreking zal plaatsvinden aan de hand van de fasen zoals die aan het inhalen
zijn te onderkennen: voor, tijdens en gedurende de afronding van de voorgenomen
manoeuvre.

67 De voorfase van het inhalen: het waarborgen van een vrije baan voor een
aantal categorieen verkeersdeelnemers

De aanloopfase van het inhalen kan in verschillende elementen worden ontIeed.

A Vrij uitzicht op de linkerrijbaan

Aan tegenliggers dient tot op zekere afstand vrij baan te worden verschaft. In beginsel
geJdt: tegenliggers gaan voor. Dit uitgangspunt vloeit voort uit de toekenning van een
eigen baan voor de verschillende soorten weggebruikers. De inhaler zal voortdurend
moeten inschatten of nog kan worden ingehaald voordat de tegenligger hem op de
Iinkerweghelft zal bereiken. Voor het veilig aanvangen van de inhaalmanoeuvre is
daarom vrij uitzicht op de linkerweghelft essentieeJ. Een consequentie van dit
uitgangspunt is dat - in verband met de onoverzichtelijkheid van het wegverloop -
nabij bepaalde bochten en hellingen niet mag worden ingehaald. De weggebruiker uit
de tegenovergestelde richting moet er, bij het naderen van een bocht of helling, op
kunnen vertrouwen dat op zijn weghelft, kort achter de bocht of de helling, geen ander
verkeer aanwezig is. Het beslissende criterium is dus de overzichtelijkheid van het
wegverloop. Een inhaalverbod nabij aile bochten en heUingen is echter overbodig
aangezien er talloze 'flauwe' bochten en hellingen zijn die het overzicht intactlaten.
Bij dit criterium gaat het dus om een inschatting door de bestuurder. Er kan niet
worden volstaan met de vaststeIIing achteraf dat de verdachte in een bocht of nabij
het hoogste punt van een helling heeft ingehaald. De overzichtelijkheid van het
wegverloop, ofwel de (on)mogelijkheid om overig verkeer waar te nemen, is bepalend.

48 Het is zinnig nogmaals te wijzen op de onderscheiding tussen voorbijrijden en inhalen. Het laatste
duidt op het passeren van in beweging zijnde bestuurders, terwijl voorbijrijden wijst op het passeren
van stilstaande objecten. Dit onderscheid zal verder buiten beschouwing blijven.
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De regelgever gaf in 1918 voor het eerst aan deze gedachte gestaite, met dien
verstande dat art. 3 quater, lid 3, MRR aIleen gelding bezat voor de bebouwde kom."
Buiten de bebouwde kom werd de situatie blijkbaar minder gevaarzettend geacht.
Waarschijnlijk vormt dat de toenmalige intensiteit van het verkeer een verklaring voor
deze keuze. Druk verkeer viel voomamelijk waar te nemen binnen de bebouwde
kernen; op de verbindingswegen beyond zich minder verkeer.

De eerste volwaardige inhaalbepaling werd ingevoerd in 1927.50 In het tweede
lid van art. 6 MRR (1927) is sprake van een belangrijk gedragsvoorschrift, te weten
het niet inhalen in bochten waar een vrij uitzicht op het wegverloop ontbreekt. In dat
geval moet rijden op de linkerweghelft worden tegengegaan. Ret is frappant dat dit
verbod aIleen nog terugkeert in het RVV 1966. In het WVR en het RVV 1990 zal
men tevergeefs naar een dergelijk reglementsvoorschrift zoeken.

Een andere situatie waarin het inhalen vrijwel altijd gevaarzettend is, betreft het
inhalen op of nabij kruisingen en splitsingen van wegen. Deze wegsituaties zijn
dermate complex en gevaarzettend dat inhalen in of vlak voor een dergelijke situatie
moet worden tegengegaan. Inde potentieel conflicterende voorrangssituatie moet aan
het verkeer uit tegengestelde richting het behoud van de eigen baan worden gegaran-
deerd.

In 1936 gaf de regelgever nader vorm aan het verbod in te halen in bepaalde
situaties. Ret werd verboden om in te halen in bepaalde bochten en tijdens het naderen
van kruisingen en verenigingen van wegen binnen de bebouwde kom." Ret was ver-
boden zich in deze situaties op de linkerweghelft te begeven, behoudens het uitwijken
voor stilstaande objecten.

In het WVR werd slechts een situatie precies omschreven waarin vanwege de
onoverzichtelijkheid niet mocht worden ingehaald: voor of op kruisingen of splitsingen

49 Art. 3 quater, lid 3, MRR (1918) (Stb. 1918,563):
In bochten binnen bebouwde kommen, waar het uitzicht niet vrij is, zijn genoemde bestuurders en
geleiders verplicht de rechterzijde van den weg te houden.

50 Art. 6 MRR (1927) (Stb. 1927, 143):
lid 1: het is eenen bestuurder van een motorrijtuig, een rijwiel of een ander rij- ofvoertuig a1smede
eenen bestuurder of geleider van rij- of trekdieren of vee verboden de linkerzijde van den weg te
houden, voor zoover dit niet noodzakelijk is voor het uitwijken bij het inhalen van motorrijtuigen,
rijwielen, andere rij- of voertuigen, rij- of trekdieren of vee.
lid 2: in bochten binnen bebouwde kommen en verder in die buiten bebouwde kommen, waar het
uitzicht niet vrij is, is genoemde bestuurder of geleider verplicht met hetgeen door hem wordt bestuurd
of geleid de rechterzijde van den weg te houden.

51 Art. 3, lid 3, MRR (1936) (Sth. 1936, 578):
In bochten en bij het naderen van kruisingen of vereenigingen van wegen, een en ander binnen
bebouwde kommen, waar het uitzicht niet vrij is, is het een bestuurder van een motorrijtuig, een rijwie1
ofeen ander rij- ofvoertuig dan wei een bestuurder of geleider van een rij- oftrekdier of vee verboden
bij het inhalen en voorbijgaan van motorrijtuigen, rijwielen, andere rij- ofvoertuigen, rij- oftrekdieren
of vee, met hetgeen door hem wordt bestuurd of geleid, zich te begeven op het voor het verkeer uit
de tegengestelde richting bestemde weggedeelte, voor zoover zulks niet noodzakelijk is voor het
uitwijken bij het voorbijgaan van op den weg stilstaande motorrijtuigen, rijwielen, andere rij- of
voertuigen, rij- of trekdieren of vee.
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van wegen." Aldus werd de rijbaan vrijgehouden voor de tegemoetkomende voor-
rangsgerechtigde weggebruiker, waardoor deze zo veilig mogelijk de kruising kon
oversteken." Overige gevaarzettende gedragingen, zoals het inhalen nabij bochten
of hellingen dienden blijkbaar te worden tegengegaan met behulp van art. 23, lid 4
onder b, WVR.

Het RVV 1966 verbood ruirnhartiger dan het WVR het uitvoeren van bepaalde
inhaalmanoeuvres. Zo verbood art. 37, lid 2, RVV het inhalen op kruisingen en
splitsingen van wegen, op spoorwegovergangen, in ofnabij een onoverzichtelijke bocht
of het hoogste punt van een helling of nabij een voetgangersoversteekplaats." In de
NvT werd opgemerkt dat het inhalen en het passeren van een kruising of splitsing
van wegen de twee gevaarlijkste momenten in het verkeer zijn."

In art. 12 RVV 1990 wordt verboden in te halen vlak voor of op een voetgan-
gersoversteekplaats. Voor de overige situaties wordt in de NvT (p. 96) opgemerkt dat
de essentie, dat inhalen zonder gevaar of hinder voor andere weggebruikers dient te
geschieden, onverminderd van kracht blijft. Dit verbod zou echter uit de algemene
bepaling voortvloeien. Indien het inhalen in bepaalde onoverzichtelijke bochten of
nabij het hoogste punt van een helling als gevaarlijk moet worden aangemerkt, zal
een inhaalverbod moeten worden aangegeven via doorgetrokken strepen op het wegdek
of door inhaalverbodsborden. Het blijft evenwel onduidelijk hoe de regelgever het
tegengaan van het inhalen nabij kruisingen denkt te regelen.

52 Art. 23, lid 4, WVR:
Het is de in het eerste lid bedoelde inhalende weggebruikers verboden tijdens het inhalen op het voor
het verkeer uit de tegengestelde richting bestemde gedeelte van een weg te komen:
a. v66r of op een kruising of splitsing van wegen, of
b. indien daardoor gevaar of belemmering ontstaat of kan ontstaan voor tegemoetkomend verkeer.

53 De rechtbank Rotterdam was van oordeel dat dit voorschrift de duidelijke strekking had om mede
in verband met de algemene verkeersregel dat het van rechts komend verkeer voorrang heeft, ter
verhoging van de verkeersveiligheid te bevorderen, dat op kruisingen en splitsingen van wegen het
nemen van voorrang zomede het veranderen van richting onder zo overzichtelijk mogelijke condities
zou kunnen geschieden (23 april 1954, VR 1956, 14).

54 1. Inhalen is verboden, indien daardoor gevaar of hinder voor andere weggebruikers kan ontstaan.
2. In ieder geval is links inhalen van voertuigen op meer dan twee wielen verboden:
a. onmiddellijk voor of op kruisingen en splitsingen van wegen, andere dan verkeerspleinen; deze
bepaling geldt niet, indien het verkeer a1daar door met verkeersregeling belaste ambtenaren of door
verkeerslichten wordt geregeld of indien bestuurders op de betrokken weg voorrang genieten;
b. op spoorwegovergangen; deze bepaling geldt niet, indien de spoorwegovergang voorzien is van
beweegbare afsluitingen of halve overwegbomen of indien het verkeer er door driekleurige verkeers-
lichten a1s bedoeld in art. I 10 geregeld is;
c. in of nabij een onoverzichtelijke bocht of nabij het hoogste punt van de helling; deze bepaling geldt
niet, indien de weg in rijstroken is verdeeld en men bij het inhalen niet op het voor het tegemoetko-
men de verkeer bestemde weggedeelte komt.
3. Links en rechts inhalen is verboden, wanneer het in te halen voertuig stilstaat voor een voetgan-
gersoversteekplaats of deze langzaam nadert.

55 Overigens werd het inhalen nabij deze wegsituaties tevens begrepen onder art. 40, lid I, RVV 1966,
dat bepaalde dat de bestuurder die een kruising of splitsing van wegen oprijdt daarbij bijzondere voor-
zichtigheid moet betrachten.
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B Vrij baan voor de reeds inhalende achteropkomende bestuurder

Naast het verschaffen van vrij baan aan de tegenligger is een andere eis dat de inhaler
zich ervan dient te vergewissen dat bij het aanvangen van zijn manoeuvre een dicht
achter hem rijdende bestuurder niet reeds is gaan inhalen. In deze situatie is de tussen-
liggende afstand van beslissende betekenis. Wanneer de aehterliggende inhaler nog
ver verwijderd is van de voor hem rijdende bestuurder, kan de laatste - behoudens
de overige veiligheidseisen - zijn inhaalmanoeuvre aanvangen. Rijden de voertuigen
vlak bij elkaar, dan dient die bestuurder voor te gaan die het eerst is gaan inhalen.
Het is daarom zuiverder het volgende uitgangspunt te hanteren: een inhaalmanoeuvre
mag niet worden uitgevoerd indien aehteropkomende of tegemoetkomende wegge-
bruikers op de linkerrijbaan zo dichtbij zijn dat de voorgenomen manoeuvre niet veilig
kan worden afgewikkeld. In 1966 werd dit verbod neergelegd in art. 34 RVV aanhef
en onder C.

56

Dit voorschrift zet in het licht van mijn eerder uiteengezette opvatting over
samenloop de algemene bepaling opzij en maakt de bijzondere stratbepaling van art.
37 RVV 1966 overbodig. In HR 3 juni 1969, NJ 1970, 58, VR 1969,101 zag de Hoge
Raad art. 37 RVV 1966 als een bijzondere strafbepaling, wat met zich zou moeten
meebrengen dat art. 25 WVW niet van toepassing was. De verdaehte werd om deze
reden van reehtsvervolging ontslagen, omdat in het bewezen verklaarde niet alle
elementen konden worden gevonden van art. 37, lid 1, RVV, terwijl ook geen andere
bepaling in aanmerking zou komen. Ik laat de wijze van dagvaarden en de bewijsmid-
delen buiten beschouwing en merk op dat het gedrag van verdachte om te gaan inhalen
terwijl een aehteropkomende bestuurder reeds aan het inhalen was, volledig kan
worden begrepen onder de tekst van art. 34, aanhef en onder c, RVV.

C Vrij baan voor de reeds inhalende voorliggende bestuurder

Bij het aanvangen van zijn manoeuvre dient de inhaler zich ervan te vergewissen dat
een dieht voor hem rijdende bestuurder niet reeds aan het inhalen is. Inhalende voor-
liggende bestuurders mogen dus op hun beurt niet worden ingehaald. Dit betreft het
zogenaamde tripleerverbod. In het geval er sprake is van een rijbaan met twee
rijstroken zijn hierop geen uitzonderingen mogelijk. Naar mijn mening moet elke
bestuurder die wenst in te halen zich er bovendien van overtuigen dat de voorligger
niet zelf naar links moet uitwijken, bijvoorbeeld in verband met een ter rechterzijde
van de weg aanwezig obstakel. Indien dit voor een achterLiggende bestuurder voorzien-
baar is, brengt hij zich min of meer in een tripleersituatie door toch te gaan inhalen.

56 V66r het links inhalen vergewist de bestuurder zich ervan dat hij dit zonder gevaar of hinder voor
andere weggebruikers kan doen. Hij haalt alsdan slechts in indien:
c: geen bestuurder die hem van nabij voigt is begonnen hem in te halen.
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In art. 3, lid 4, MRR (1936) (Stb. 578) werd voor het eerst aan dit verbod vonn
gegeven." Dit verbod richtte zich niet tot de inhalende bestuurder, maar tot de
weggebruiker die wordt geconfronteerd met de inhaalmanoeuvre van iemand anders.
Het betreft hier een vrij strikte verplichting. De enig denkbare lacune betreft de
algemeenheid van de wettekst. Waarschijnlijk werd bedoeld te zeggen dat een
inhalende weggebruiker niet mag worden ingehaald. Maar een achterliggende
bestuurder moet naar mijn mening zijn inhaalgedraging wei kunnen aanvangen, zolang
hij maar - met gepaste afstand - achter het voorliggende voertuig op de linkerweghelft
blijft. Anders zou het pas mogelijk zijn opnieuw naar links uit te wijken en te gaan
inhalen, indien de voorligger weer op de rechterweghelft is aangekomen. Anders
gezegd: het behoort tot het reguliere verkeerspatroon indien op de linkerweghelft
tegelijkertijd voertuigen rijden die achtereenvolgens wensen te gaan inhalen, mits zij
maar aan aile overige inhaalverplichtingen voldoen. Hiertoe behoort ook de eis dat
de voorligger op de linkerweghelft niet mag worden ingehaald zolang deze zelf aan
het inhalen is. Verdere nuanceringen lijken rnij slecht denkbaar. Het betreft hier een
zeer onveilige situatie die evenwel om onbekende redenen niet in het WVR werd
verboden. In ieder geval werd het onderhavige rijgedrag niet bestreken door art. 23,
lid 4, WVR. In deze bepaling was het verbod neergelegd om in te halen voor of op
een kruising of splitsing van wegen 6findien daardoor gevaar of bel emmering ontstaat
ofkan ontstaan voor het tegemoetkomende verkeer. Onder deze omschrijving valt naar
mijn mening niet het triplerend inhalen, aangezien alleen wordt gesproken over het
tegemoetkomende verkeer. Het triplerende rijgedrag veroorzaakt echter niet gevaar
voor tegenliggers, maar primair voor de ingehaalde auto op de linkerrijbaan. In het
voorliggende geval moest waarschijnlijk aansluiting worden gezocht bij art. 25 of 36
WVW. In het RVV 1966 is het triplerend rijgedrag evenmin verboden. Dit is
opmerkelijk, gezien het karakter van het RVV 1966 om zoveel mogelijk precieze
geboden in het reglement op te nemen. Dergelijk gedrag kon echter worden bestreken
met behulp van art. 34, aanhef, onder b.S8 Opmerking verdient het feit dat dit voor-
schrift voomamelijk werd gehanteerd waar het gaat om het inhalen van een file. Het
tijdsverloop gedurende het voorbij rijden van een file brengt mee dat de inhaler te
lang op de linkerweghelft verblijft. Anders gezegd, hij heeft niet voldoende zekerheid
dat de linkerweghelft over de gehele afstand vrij van tegenliggers zal zijn.

Beide gedragingen zijn in het RVV 1990 niet geregeld. Ook hier geldt dat de
algemene bepaling uitkomst moet bieden.

57 Het is een bestuurder van een motorrijtuig verboden op een weg een ander motorrijtuig in te halen,
dat bij het inhalen van een derde motorrijtuig naar links is uitgeweken, zoolang het andere motorrijtuig
dit derde motorrijtuig niet ingehaald en voorbijgereden heeft.

58 V66r het links inhalen vergewist de bestuurder zich ervan dat hij dit zonder gevaar of hinder voor
andere weggebruikers kan doen. Hij haalt aldan slechts in indien:
b. de weg over zodanige afstand vrij is, dat inhalen kan geschieden zonder enig gevaar te veroorzaken.
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D De benodigde snelheid van de inhaler

Een andere eis waaraan een bestuurder moet voldoen voordat hij een inhaalmanoeuvre
mag aanvangen, is dat zijn voertuig een hogere snelheid moet kunnen bereiken dan
het voertuig dat hij wenst in te halen. Het is uitermate gevaarlijk om op de linker
weghelft te gaan rijden zonder in staat te zijn de inhaalgedraging te voltooien. Er
ontstaat dan immers een vergroot risico op een botsing met tegemoetkomende
voertuigen.

Dit verbod werd voor het eerst neergelegd in art. 34, aanhef, onder a RVV
1966.59 De NvT is duidelijk: "De ondergetekende is zich ervan bewust dat de
strafrechtelijke handhaving van deze bepaling niet gemakkelijk zal zijn. Dat neemt
niet weg, dat hij het van belang acht deze gedragsregel uitdrukkelijk te formuleren.
Het onderhavige reglement dient in de eerste plaats tot het vastleggen van de gedragin-
gen waartoe weggebruikers verplicht zijn en pas in tweede aanleg voor het scheppen
van gemakkelijk bewijsbare strafbare overtredingen." In de NvT wordt terecht opge-
merkt dat het bewijs niet eenvoudig te leveren zal zijn. Dit komt omdat de ingehaalde
bestuurder veelal niet zal zijn te achterhalen. Het bewijs zal daarom voor een be-
langrijk dee I moeten steunen op de eigen verklaring, een technisch onderzoek en
mogeJijke getuigenverklaringen van derden.

E Wegbreedte

Voordat het inhalen mag worden aangevangen, dient de weggebruiker zich ervan te
vergewissen dat de weg voldoende breed is om twee gelijkgerichte verkeersstromen
zonder gevaar naast elkaar te kunnen laten rijden. Met andere woorden, inhalen moet
redeJijkerwijs mogeJijk zijn. Dit betreft een infrastructureel kenmerk van de weg en
legt een verplichting op de inhalende bestuurder om die breedte zodanig in te schatten
dat veilig inhalen mogelijk is. Het zwaartepunt voor de beoordeling rust op de
inhalende bestuurder aangezien hij de gevaarzettende handeling verricht (of wil
verrichten)." Deze voorwaarde is echter nooit in regelgeving vertaald.

59 V66r het links inhalen vergewist de bestuurder zich ervan dat hij zonder gevaar of hinder voor andere
weggebruikers kan doen. Hij haalt alsdan slechts in indien:
a. zijn voertuig een snelheid kan bereiken die zoveel groter is dan die van het in te halen voertuig,
dat de duur van de manoeuvre gering blijft.

60 Zie HR 24 juni 1935, NJ 1935, p. 1320, waarin een inhalende bestuurder de ruimte op de linker-
weghelft onjuist had ingeschat en vervolgens bekneld raakte tussen een wagen van een rechts rijdende
tram en een elektriciteitsmast van de bovenleiding van de tram.
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68 De afronding van het inhalen: verplichtingen voor de inhalende bestuurder

De inhalende bestuurder moet ervoor zorgdragen dat hij, voordat hij terugkeert naar
de rechterrijbaan, wacht tot er ruimte wordt geboden door de weggebruikers op de
rechterweghelft. Hij mag dus niet te snel invoegen, oftewel 'snijden'. Dit punt corres-
pondeert met de hieronder te bespreken verplichting voor de rechts rijdende wegge-
bruikers om het afronden van de inhaalmanoeuvre niet te (ver)hinderen, maar juist
te bevorderen. 'Snijden' kan als voigt worden gedefinieerd: rijden op de linkerweghelft
en op een zodanige wijze terugkeren op de rechterweghelft dat de aldaar rijdende voer-
tuigen worden belemmerd in hun verkeersloop. Anders gezegd: het invoegen vindt
plaats door met een veelal scherpe zwenking van het voertuig een plaats op de
rechterrijbaan in te nemen, waardoor de daar rijdende voertuigen worden gedwongen
hun wijze van rijden te veranderen om een aanrijding te voorkomen. Dergelijk gedrag
kon voor het eerst worden tegengegaan met behulp van art 6 bis MRR (1934) (Stb.
125).61 Laatstgemeld voorschrift vormde een aanvulling op artikel 6 MRR (1934).
Het laatste artikel was als voigt opgebouwd: links rijden is verboden, tenzij het links
rijden noodzakelijk is om in te halen ofvoorbij te gaan." Artikel 6 bis stelde vervol-
gens: inhalen ofvoorbijgaan is verboden, tenzij er voldoende gelegenheid is. Anders
gezegd: links rijden is verboden, tenzij het gaat om inhalen ofvoorbijrijden; inhalen
ofvoorbijrijden is verboden, tenzij daartoe de gelegenheid bestaat. Bij het nader bezien
van deze getrapte regeling treedt een aantal elementen op de voorgrond. Wanneer is
er voldoende gelegenheid tot inhalen? Een scala van voorwaarden ligt in deze vraag
besloten: slechte weersomstandigheden, te smalle wegbreedte, te hoge snelheid van
het in te halen voertuig, enz. Dat de regelgever als tussenzin opneemt "mede in
verband met het tegemoetkomend verkeer", wijst op een elementair gevaarzettend
element van het inhalen: tijdens het inhalen is het noodzakelijk, gezien het gebrek aan
infrastructureel gescheiden rijbanen, zich te begeven op de weghelft van het tegemoet-
komend verkeer. Het verblijf op de rijbaan van anderen is aileen toegestaan als het
verkeer op de linkerweghelft niet wordt belemmerd. Die voortdurende kans op het
in botsing komen met het tegenkomende verkeer is, volgens de tekst van art. 6 bis
MRR, een belangrijke toetssteen bij het zich al dan niet begeven op de linkerweghelft

61 Het is den bestuurder van een motorrijtuig, een rijwiel of een ander rij- ofvoertuig verboden, om met
hetgeen door hem bestuurd wordt, een motorrijtuig, een rijwiel, een ander rij-of voertuig, rij- of
trekdieren of vee in te halen of voorbij te gaan, tenzij daarvoor, mede in verband met het uit de
tegenovergestelde richting naderende verkeer, voldoende gelegenheid bestaat.

62 I. Het is den bestuurder van een motorrijtuig, een rijwiel of een ander rij- of voertuig, alsmede een
bestuurder of geleider van rij- of trekdieren of vee verboden links te houden, voor zoover dit niet
noodzakelijk is voor het uitwijken bij het inhalen ofvoorbijgaan van motorrijtuigen, rijwielen, andere
rij- of voertuigen, rij- of trekdieren of vee.
2. In bochten binnen bebouwde komrnen en verder in die buiten bebouwde kommen, waar het uitzicht
niet vrij is, is het genoemden bestuurder of geleider verboden, met hetgeen door hem wordt bestuurd
of geleid links te houden, voor zoover dit niet noodzakelijk is voor het uitwijken bij het voorbijgaan
van op den weg stilstaande motorrijtuigen, rijwielen, andere rij- of voertuigen, rij- of trekdieren of
vee.
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teneinde te gaan inhalen. Dit artikel bevatte dan ook een weergave in de ruimste vonn
van de mogelijke veiligheidselementen en raakte daarom niet aileen aan een 'snijver-
bod'. De slotsom moet dan ook zijn dat er tussen art. 6 en 6 bis MRR (1934) een
consistente samenhang bestond. In een tijdsgewricht waarin het aantal verkeersdeelne-
mers hand over hand toenam, moet de toevoeging van art. 6 bis als een nadere verfij-
ning van de inhaalregeling worden aangemerkt, waarbij meerdere elementen van de
verkeersveiligheid werden vonngegeven.

In art. 23, lid 5, WVR werd voor een andere redactie gekozen: Het is wegge-
bruikers verboden zich na het inhalen eerder naar rechts te begeven dan uit een
oogpunt van gevaar of belemmering voor het ingehaalde verkeer verantwoord is.

In het RVV 1966 werd in het eerste lid van art. 36 de volgende omschrijving
gehanteerd: Hij (de inhalende weggebruiker) begeeft zich weer naar rechts zodra dit
zonder de andere weggebruikers te hinderen mogelijk is. Ondanks de verruiming van
de delictsomschrijving - hinderen in plaats van belemmeren - spreken de teksten voor
zich, wat waarschijnlijk verklaart waarom enigeriei toelichting op de bepalingen ont-
breekt.

Het afronden van de inhaalrnanoeuvre is in een spanningsveld ingebed. Enerzijds dient
de linkerrijbaan zo snel mogelijk te worden verlaten om het tegemoetkomend verkeer
vrij baan te verienen, anderzijds dient er bij het terugkeren op de rechterrijbaan ruimte
te zijn. De inhalende weggebruiker is in dat geval echter deels aangewezen op voorko-
mendheid van de in te halen weggebruikers. In bepaalde situaties is het onvoldoende
dat hij zelf zijn snelheid opvoert. Hij verblijft hierdoor wei korter op de linkerrijbaan,
maar een verhoogde snelheid biedt niet a priori de garantie dat op een verdergelegen
weggedeelte ruimte is vrijgekomen." Deze overwegingen maken twee punten duide-
lijk. Ten eerste moet een weggebruiker niet een file gaan inhalen. Ten tweede - en
dat brengt ons bij het onderhavige onderwerp - mag de inhaalrnanoeuvre niet worden
afgerond met het 'snijden' van de bestuurder op de rechterrijbaan. Indien dit laatste
niet uit particuliere vlotheidsoverwegingen plaatsvindt, maar uit lijfsbehoud omdat
een tegenligger snel nadert, zal de inhaler zich desondanks niet makkelijk kunnen
disculperen. Dit betekent namelijk dat hij de inhaalmanoeuvre niet had mogen
aanvangen, aangezien de weg over een onvoldoende lengte vrij was. Deze waardering
zou anders kunnen uitvallen indien de ingehaalde weggebruiker bewust nalaat ruimte
te scheppen en daardoor in strijd komt met een bepaling als art. 25 RVV 1966. De
tekst van deze bepaling luidt: behalve wanneer de verkeersdichtheid het onmogelijk
of onnodig maakt, houden bestuurders van motorvoertuigen buiten bebouwde kornrnen
zoveel afstand van een voertuig waar zij achter blijven rijden, dat een inhalend
voertuig zich kan invoegen.

63 Ik laat buiten beschouwing dat een verhoogde snelheid de weggebruiker in strijd kan doen komen
met de voorgeschreven maximumsnelheid. Deze gold onder het WVR immers slechts in bepaalde
situaties.
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Wanneer geen ruimte tot invoegen aanwezig is, kan de inhaler zijn manoeuvre
afbreken en terugvallen op zijn eerder ingenomen plaats op de weg." De andere
mogelijkheid is de inhaalmanoeuvre door te zetten en afte ronden." Het uitgangspunt
is dat de inhaler een verkeerde inschatting heeft gemaakt van het moment waarop hij
zijn voorgenomen inhaalmanoeuvre meende te kunnen afronden. Aan beide opties
kleven echter grote problemen. De eerste mogelijkheid zal niet aItijd eenvoudig
uitvoerbaar zijn, immers de eerder ingenomen en daarna vrijgekomen positie zal veelal
reeds zijn ingenomen door het achteropkomende verkeer. Het laatste verkeer kan zich
voorts eveneens op de linkerweghelft bevinden. De tweede mogelijkheid beeft als
nadeel dat daardoor de linkerweghelft langer dan wenselijk wordt bezet. Aldus wordt
de kans op een aanrijding met het tegemoetkomende verkeer vergroot.

Het snijverbod geldt vrij absoluut. De Hoge Raad maakte uit dat art. 36, lid 1,
RVV 1966 geen voorbehoud kent ten aanzien van eigen gedragingen van de ingehaalde
weggebruikers, met name niet dat art. 36 niet zou gelden als anderen zich niet bouden
aan de gedragsregel van art. 25, lid 1, RVV 1966.66 II< wil bierbij de volgende
kanttekening plaatsen. Indien een weggebruiker tevoren een correcte inschatting maakt
over de mogelijkheid om veilig zijn voorgenomen inhaalmanoeuvre af te ronden,
verkeert hij blijkbaar in het vertrouwen dat de in te halen bestuurders zich zullen
houden aan de voor hen geldende delictsomschrijving van art. 25 RVV 1966. Indien
nu blijkt dat hem geen invoegruimte wordt verschaft staat het de inhaler naar mijn
mening terecht niet vrij die ruimte af te dwingen door te 'snijden'. Maar indien het
afbreken of voortzetten van de inhaalmanoeuvre grote risico' s behelst, doet zich een
afweging voor tussen de minst onveilige gedragingen. In dat licht kan het soms
geboden zijn om te 'snijden', waarna een beroep op de vertrouwensregel wellicht uit-
komst kan bieden. De belemmering die hierdoor voor de rechts rijdende bestuurder
ontstaat, is deels door diens eigen toedoen veroorzaakt vanwege het niet naleven van
art. 25 RVV en kan soms minder gevaar teweegbrengen dan de andere opties. Onder
omstandigheden zou een dergelijk beroep tot de aanname van overmacht kunnen
leiden, maar het is niet onwaarschijnlijk dat dit verweer afstuit op culpa in causa.

Onder werking van het RVV 1966 heeft de Hoge Raad terzake van art. 25 WVW
een arrest gewezen waarbij een vonnis in stand werd gelaten waarin een automobilist
een aantal fietsers sneed om naar eigen zeggen een aanrijding te voorkomen met een
tegemoetkomende auto." Gezien de eerder verdedigde samenloopopvatting ben ik
de mening toegedaan dat hier een veroordeling terzake van art. 34 of art. 36, lid I,
RVV 1966 mogelijk was geweest. De betrokken automobilist heeft immers zijn inhaal-
manoeuvre voltooid en daarbij andere weggebruikers gehinderd. Bovendien was de

64 Aldus Rb. Zutphen 14 april 1977, VR 1979, 58: Ben automobilist mag er in beginsel op vertrouwen
dat een inhalende tegenligger, die het verschil in snelheid tussen zijn voertuig en hetwelk hij inhaalt,
het beste kan taxeren, die manoeuvre afbreekt zodra gevaar voor een aanrijding met een tegenligger
ontstaat.

65 In gelijke zin F.1.1. Kroeze, Regelen verkeersrecht, losbladig commentaarop art. 36 RVV 1966, Alphen
aan den Rijn 1991.

66 HR 22 oktober 1968, VR 1968, 118.
67 HR 15 september 1975, VR 1976, 54.
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weg niet over een dusdanige afstand vrij dat hij zijn inhaalmanoeuvre had mogen
aanvangen.

Ook bij dit onderwerp moet worden opgemerkt dat de regelgever met het oog op
de aanwezigheid van de algemene bepaling geen reglementaire voorziening in het RVV
1990 nodig achtte. Desondanks doen zich atbakeningsproblemen voor die naar mijn
mening een oplossing behoeven. Het RVV 1966 gaf geen antwoord op de vraag hoe
de verhouding moest worden beoordeeld tussen het verkeer op de invoegstroken en
het verkeer op de hoofdrijbaan waarop het eerste verkeer wenste in te voegen. Vaak
werd het rijden op de invoegstrook gezien als rechts inhalen, wat op grond van art.
33 RVV 1966 stratbaarheid opleverde. Dit standpunt berustte op de gedachte dat de
aanrijstrook deel uitmaakte van de weg waarop de aanrijders wensten in te voegen.
In HR 1juli 1986, NJ 1987,216, VR 1987,24 werd deze kwestie goeddeels beslecht.
De Hoge Raad maakte toen uit dat hier geen sprake was van inhalen, aangezien de
aanrijstrook geen deel uitmaakte van de langszij gelegen weg. Uit dit standpunt kon
worden afgeleid dat de onderhavige verhouding onder het voorrangsregiem viel,

Sinds 1990 is in deze materie duidelijkheid geschapen. Het RVV 1990 bepaalt
dat de rijbaan, de doorgaande rijbaan, de invoegstrook en de uitrijstrook moeten
worden aangemerkt als te behoren tot een en dezelfde weg." Art. 11, lid 4, RVV
1990 bepaalt dat bestuurders op een invoegstrook bestuurders op de hoofdrijbaan rechts
mogen inhalen. Voorts bepaalt art. 54 RVV 1990 dat het van de invoegstrook de
hoofdrijbaan oprijden een bijzondere manoeuvre is, waarbij de uitvoerders het overige
verkeer moeten laten voorgaan. Maar ook deze regeling roept weer nieuwe vragen
op. Hoe is nu de verhouding tussen de inhaler die naar rechts wil en de invoeger? Het
was wenselijk geweest indien de Nota van Toelichting hierover duidelijkheid had
verschaft. In de situatie waarin de inhaler en invoeger dezelfde plaats op de reguliere
rechterweghelft wensen in te nemen, komt mij de volgende benadering het meest
wenselijk voor. In art. 54 R VV is het inhalen niet als een bijzondere manoeuvre
aangemerkt. Bestuurders die bijzondere manoeuvres verrichten hebben een onderge-
schikte positie ten aanzien van het normale vooruitrijdende verkeer. Dit brengt mee
dat de inhaler voorrang heeft boven de invoeger, zeker indien wordt bedacht dat de
linkerweghelft zo snel mogelijk behoort vrij te komen voor het tegemoetkomende ver-
keer."

68 Dit blijkt uit de samentrekking van definities van 'rijbaan' (art. I onder ad.), 'doorgaande rijbaan'
(art. 1 onder m.), 'invoegstrook' (art. I onder s) en 'uitrijstrook' (art. I onder ag.).

69 Eenzelfde probleem bestaat ten aanzien van de 6-baans snelweg. Welke regel geldt tussen de auto
uiterst links en de auto uiterst rechts die beide naar dezelfde plaats op de middenweg willen?
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69 De afronding van het inhalen: de verpJichtingen voor de ingehaalde be-
stuurder

A Zoveel mogeJijk uitwijken naar rechts

De bestuurder die wordt ingehaald dient zoveel mogelijk naar reehts uit te wijken.
Hierdoor wordt de ruimte aan de linkerzijde van het voertuig vergroot, waardoor de
inhaler minder wordt belemmerd in zijn gedraging. Gelijk eerder gesteld moet de vraag
of de ingehaalde bestuurder zoveel mogeJijk naar reehts is uitgeweken, worden beoor-
deeld aan de hand van de omstandigheden.

Het moment waarop een bestuurder dient uit te wijken, vangt aan met het
aankondigen van de inhaalmanoeuvre door de aehteropkomende bestuurder. Voor deze
bespreking zijn twee punten relevant: de kennisgeving van de aanvang van de inhaal-
manoeuvre (I) en de behoorlijkheidsmarge bij het uitwijken (II).

I De kennisgeving van de inhaalmanoeuvre

Signalen worden afgegeven om in overdraehtelijke zin een boodsehap over te brengen.
Indien iedere weggebruiker in een eigen baan zou blijven rijden, zou er nooit sprake
zijn van regels over voorrang of het veranderen van riehting. Dit strookt niet met de
werkelijkheid, maar, gelijk eerder gesteld, de juridiseh gecreeerde eigen baan blijft
het uitgangspunt waartegen de daarvan afwijkende gedragingen worden afgezet en
beoordeeld. De basis van die beoordeling wordt gevormd door de gedaehte dat
manoeuvres, waardoor de aan anderen toegewezen baan wordt 'bezet', in beginsel
gevaarzettend zijn."

Het is nodig dat afwijkende gedragingen aan het overige verkeer kenbaar worden
gemaakt, zowel aan de verkeersdeelnemers op het eigen weggedeelte als aan de
weggebruikers op wiens wegdeel men gaat rijden. Beide categorieen moeten op de
hoogte worden gesteld van de wens om een (inbaal)manoeuvre te gaan uitvoeren. Dit
is nodig om het overige verkeer zo vroeg mogeJijk in de gelegenheid te stellen op
dit voomemen te antieiperen. Onder meer door deze anticipatie is het mogeJijk de
voorgenomen manoeuvre - binnen zekere grenzen - te voltooien.

In het MRR werd reeds bepaald dat wanneer het verlangen tot inhalen behoorlijk
kenbaar was gemaakt, de ingehaalde bestuurder behoorlijk naar reehts diende uit te
wijken. Nu was in het begin van deze eeuw de afgifte van signal en niet tot in detail
geregeld. Art. 9 MRR 1905 verpliehtte de bestuurder in het algemeen tot het geven
van een signaal wanneer de verkeersveiligheid dat vorderde. De inhalende bestuurder

70 In beginsel, aangezien de gedragingen binnen de eigen baan evenzeer gevaarzettend kunnen zijn.
Gedacht kan worden aan het plotseling vaart verminderen zonder dat de achterliggers daar op bedacht
zijn.
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diende op grond van de artikelen 2, lid 3, en 3, lid 3, MRR 190571 aan de overige
weggebruikers door signalen kenbaar te maken dat hij wenste in te halen, zodat de
overige verkeersdeelnemers - binnen zekere marges - hun rijgedrag konden aanpassen.

In de artt. 58, lid 2, WVR en 57 RVV 1966 werd bepaald dat buiten de bebouwde
kom een geluidssignaal ofknippersignaal mocht worden gegeven om kenbaarte maken
dat men wilde inhalen." Dat de afgifte van signalen niet langer verplicht werd
gesteld, zou naar mijn mening kunnen samenhangen met het voorschrift zoveel moge-
Iijk rechts te houden. Indien de ingehaalde weggebruikers dit voorschrift naleven en
oplettenheid betrachten voordat zij zelfwensen in te halen, zou het signaal overbodig
kunnen worden geacht. Er zijn echter verschillende situaties denkbaar waarin de
aankondiging van de manoeuvre van belang is. In die gevallen is het noodzakelijk
om het onverwachte karakter van plotselinge inhaalmanoeuvres te minimaliseren. In
dat licht kan ik me volledig vinden in de toelichting op art. 35 RVV 196673

: "Het
belangrijkste vraagstuk in het verkeer is dat van de communicatie tussen de weggebrui-
kers. Ongevallen kunnen vermeden worden, indien men weet, wat de andere wegge-
bruikers van plan zijn. Voomamelijk op deze grond is in verschillende Europese
landen de regel ingevoerd, dat men bij het inhalen, dat verandering van rijstrook of
een andere belangrijke zijdelingse verplaatsing medebrengt, zijn voornemen daartoe
moet aangeven door het laten werken van de richtingaanwijzer of door het uitsteken
van de arm. De regeling heeft tevens het voordeel, dat men op twee- of drie-strooks-
wegen, waar dus wei tegenliggers zijn, bij het inhalen kan zien of een auto, die ver
weg eveneens op de voor de inhalende Iinker-rijstrook rijdt, hem nadert of zich juist
van hem verwijdert. Is het laatste het geval, omdat die verwijderende bestuurder zijner-
zijds ook een inhaalmanoeuvre uitvoert, dan ziet men zijn licht links knipperen. Is
dat niet het geval dan betreft het een tegenligger, die op de inhalende bestuurder af

71 Art. 2: Bestuurders van motorrijtuigen en rijwielen zijn op de wegen verplicht met hunne rijtuigen
of rijwielen behoorlijk uit te wijken:
lid 3: naar rechts, bij het ingehaald worden door motorrijtuigen, rijwielen, andere rij- of voertuigen,
rij- of trekdieren en ander vee, voor zooveel voor hem, die wenscht in te halen, de daartoe noodige
ruimte anders niet beschikbaar zou zijn, en het verlangen, dat uitgeweken worde, behoorlijk kenbaar

gemaakt is.
Art. 3: Bestuurders van rij- of voertuigen, geene motorrijtuigen of rijwielen zijnde, bestuurders en
geleiders van rij- of trekdieren en ander vee zijn op de wegen verplicht met hetgeen door hen wordt
geleid of bestuurd behoorlijk uit te wijken:
lid 3: naar rechts, bij het ingehaald worden door motorrijtuigen en rijwielen, voor zooveel voor hem,
die wenscht in te halen, de daartoe noodige ruimte anders niet beschikbaar zou zijn, en het verlangen,
dat uitgeweken worde, behoorlijk kenbaar gemaakt is.

72 Het is overigens niet onwaarschijnlijk dat de bebouwde kom werd uitgezonderd van deze toestemming
vanwege de geluidshinder die door overrnatige signalen werd veroorzaakt. Zie N.R.H. van Essen,
Veiligheid en verkeersorde, Lochem 1939, p. 179.

73 I. Wanneer het inhalen verandering van rijstrook of een anderszins belangrijke zijdelingse verplaatsing
meebrengt geeft de bestuurder, na zich overeenkomstig het vorige artikel van de moge1ijkheid om
veilig in te halen te hebben vergewist, een teken met zijn richtingaanwijzer of met zijn arm dat hij
het voomemen heeft een inhaalmanoeuvre te beginnen.
2. Aan dit voornemen geeft hij zodra mogelijk uitvoering.
3. Het teken moet ophouden zodra de zijde1ingse verplaatsing is voltooid.
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komt. De vrees, dat een bestuurder, die wi! inhalen, door het laten werken van zijn
richtingaanwijzer als het ware de weg blokkeert voor aehteropkomend verkeer zonder
werkelijk snel tot inhalen over te gaan, wordt weggenomen door de bepaling van het
tweede lid van dit artikel, dat voorschrijft, dat aan het te kennen gegeven voomemen
om in te halen zo spoedig mogelijk uitvoering moet worden gegeven. Men mag dus
niet de richtingaanwijzer laten werken, indien er geen mogelijkheid tot inhalen bestaat.
Artikel34 schrijft dan ook voor, dat men zieh van die mogelijkheid moet vergewissen.
Bovendien zou het onjuist zijn een op ziehzelf redelijke regel, die een mogelijkheid
van eommunieatie tussen bestuurders biedt, weg te laten aIleen op grond, dat sommige
bestuurders wei eens misbruik van de regel zouden kunnen maken." Deze toeliehting
zou niet hebben misstaan in de NvT op het RVV 1990. In art. 55 RVV 1990 wordt
namelijk bepaald dat bestuurders van een motorvoertuig een teken moeten geven met
hun riehtingaanwijzer, indien zij willen wegrijden, andere bestuurders van een
motorvoertuig willen inhalen, de doorgaande rijbaan willen oprijden en verlaten en
indien zij van rijstrook willen wisselen alsmede bij aile zijdelingse verplaatsingen.
In de NvT wordt opgemerkt dat dit voorschrift is ontleend aan art. 14 derde lid
Verdrag van Wen en inzake het wegverkeer. De huidige regelgever voelde zieh
geroepen om gevolgen te verb inden aan het feit dat dit verdrag door Nederland is
geratifieeerd. In zekere zin vindt hier een gedeeltelijke terugkeer plaats naar de in het
begin van paragraaf 63 weergegeven artt. 2, lid 3, en 3, lid 3, MRR waarin werd
bepaald dat men behoorlijk naar reehts diende uit te wijken indien het verlangen
daartoe kenbaar is gemaakt. De terugkeer is niet volledig, aangezien het niet zo is dat
de ingehaalde bestuurder niet behoeft uit te wijken indien de aehteropkomende wegge-
bruiker geen signaal geeft.

Aan de afgifte van signalen kleeft nog een aantal aspeeten die van belang zijn. Belang-
rijk is de vraag in hoeverre men gebonden is aan het signaal dat wordt afgegeven.
Deze vraag maakt eveneens de samenhang zichtbaar tussen het inhalen en de afgifte
van signal en. In mijn optiek brengt de weggebruiker die een signaal geeft zieh in de
positie waarvoor het signaal is bestemd. Dit betekent dat een signaal tot richtingver-
andering voldoende is om de bestuurder aan te merken als "een van riehting veran-
derende weggebruiker". Vervolgens is het de vraag hoe de situatie moet worden
beoordeeld waarin een bestuurder per vergissing een signaal geeft." Naar mijn
mening is hij in beginsel gehouden deze manoeuvre uit te voeren. Het overige verkeer
moet er namelijk op kunnen vertrouwen dat de aangekondigde manoeuvre - waarop
het rijgedrag wordt afgestemd - ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Er is nog een
ander argument. De verkeersafwikkeling kan worden gesehetst als een ritssluiting.
Indien een weggebruiker aankondigt dat hij zijn plaats op de weg gaat verlaten, gaan
andere weggebruikers in hun rijgedrag antieiperen op diens vrijkomende plaats op de
weg. Indien dus iemand zijn plaats verlaat, is het gebruikelijk dat een ander die plaats
gaat innemen en daarop in zijn rijgedrag preludeert. Het niet uitvoeren van de aange-

74 Zeker in de tijd waarin de elektronische signalen opgeld doen: een verkeerd knopje is aI snel ingedrukt,
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kondigde manoeuvre betekent in dat opzicht het doorkruisen van de verdeling van
de wegruimte en de verwachtingen die op het afgegeven signaal zijn gebaseerd.

Het voorliggende onderwerp gaat over de verstrekker van het signaal maar
eveneens over de ontvanger van signalen. Het gaat hier om een niet te scheiden
verbinding.

Voor het toelichten van deze band dient te worden teruggegrepen op de bespreking
van de vertrouwensregel. Gerelateerd aan het onderwerp 'signalen' gaat het om de
vraag op grond van welke argumenten de bestuurder is gehouden de aangekondigde
manoeuvre uit te voeren. Zo kan worden betoogd dat de overige verkeersdeelnemers
het signaal in aile redelijkheid mogen beschouwen als overeenstemmend met de wil
van de bestuurder die het signaal afgeeft. De wi! van de bestuurder die het signaal
geeft, lijkt mij echter minder van belang dan het gerechtvaardigde vertrouwen dat
de andere weggebruikers koesteren naar aanleiding van het afgegeven signaal. Ik zie
daarom aIs grondslag van de gebondenheid eerder het vertrouwen dat de in het
vooruitzicht gestelde gedraging daadwerkelijk zal plaatsvinden." Ondanks het feit
dat de bestuurder de aangekondigde manoeuvre niet wenst uit te voeren, kan hij toch
hiertoe zijn gehouden op grond van de op veiligheid gebaseerde afstemming van de
onderiinge gedragingen. Hij wordt tegen zijn wi! gebonden aan het vertrouwen dat
hij met zijn signalen heeft opgewekt bij de andere weggebruiker. Het belang ligt dus
in de voorspelbaarheid van de gedraging waaraan anders afbreuk wordt gedaan.

Indien echter een signaal wordt gegeven om naar rechts af te slaan, terwijl die
manoeuvre ter plaatse - bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een gebouw - tot de
onmogelijkheden behoort, mag gevoeglijk worden aangenomen dat aan het signaal
geen gevolg wordt gegeven. In deze hypothetische situatie is er geen sprake van
gerechtvaardigd vertrouwen op grond waarvan de andere bestuurders hun rijgedrag
dienen bij te stellen." De vraag naar het gerechtvaardigd vertrouwen is eveneens
richtinggevend voor het antwoord op de vraag of de overige weggebruikers voldoende
hebben opgelet ofhet uitvoeren van de aangekondigde manoeuvre geen onveiligheid
teweeg brengt. Anders gezegd, indien iemand met behulp van een signaal aankondigt
te gaan inhalen, terwijl duidelijk waameembaar is dat er een tegenligger op de linker-
weghelft nadert, dient de achteropkomende weggebruiker pas op de plaats te maken.
Hij dient in zijn rijgedrag niet zonder meer te anticiperen op het innemen van de plaats
die op grond van het signaal van de voorligger eventueel zou vrijkomen."

75 Ontleend aan de door J .H. Nieuwenhuis genoemde uitwerkingen van de civiele vertrouwensleer (Drie
beginselen van contractenrecht, diss., Deventer 1979, pag. 16).

76 Zie voor een dergelijke situatie HR 12 april 1960, NJ 1961,32, VR 1960,41, waarin een verdachte
voorrang had moeten verlenen aan een bestuurder die abusievelijk zijn richtingaanwijzer had aangezet.
De verdachte had dit reeds van verre waargenomen. Tevens had hij niet kunnen zien of de ander vaart
verrninderde, wat voor de hand zou liggen bij een verandering van richting. Een en ander betekende
volgens de rechter dat hij niet gerechtvaardigd had mogen vertrouwen op het inslaan van een andere
richting door de voorrangsgerechtigde bestuurder.

77 Vgl. HR 17 januari 1940, NJ 1940, 789, waarin werd beslist dat een inhalende bestuurder zijn
manoeuvre niet moet doorzetten, wanneer hij een voorligger opmerkt die met zijn richtingaanwijzer
aangeeft naar links te willen gaan. Er is in dat geval niet langer sprake van gerechtvaardigd vertrouwen
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Sommige sehrijvers zijn van mening dat bij het niet verwezenlijken van de aangekon-
digde manoeuvre vervolging terzake van de algemene gevaarsbepaling moet plaatsvin-
den." Ik sluit me aan bij Van Essen, waar deze betoogt dat het niet naleven van een
signaal afzonderlijk strafbaar dient te worden gesteld in het verkeersreglement." De
onderlinge afstemming tussen de versehillende artikelen is zo belangrijk dat een
inbreuk op die verhouding door het niet uitvoeren van een aangekondigde manoeuvre
strafbaar dient te worden gesteld. Zo kan het vrijblijvend geven van signalen worden
tegengegaan.

Overigens kan een verkeersdeelnemer naar mijn mening een veroordeling terzake
van de door mij gewenste strafbepaling ontlopen, indien hij de aangekondigde
manoeuvre niet heeft uitgevoerd om gevaar te voorkomen. Huiselijk gezegd, men moet
doen wat is beloofd, anders is er sprake van een vertrouwensbreuk. Indien inlossing
van de belofte eehter groter onheil teweeg brengt, is de vertrouwensbreuk veront-
sehuldigbaar of zelfs gereehtvaardigd. Gelet op het betoog over de vertrouwensregel
in het derde hoofdstuk lijkt mij dan een beroep op noodtoestand voor de hand te
liggen. De weggebruiker die de aangekondige manoeuvre uitvoert, terwijl voor hem
voorzienbaar was dat deze tot een aanrijding zou kunnen leiden, zal zich immers niet
kunnen reehtvaardigen door een beroep te doen op de wenselijkheid dat aan een
signaal gehoor wordt gegeven. Dit is zelfs niet het geval indien er een reglementsbepa-
ling voorhanden is die het niet naleven van een signaal strafbaar stelt. Soms moet
immers een regel worden overtreden om het aehterliggende belang adequaat te
behartigen (zie paragraaf 22).

II Hoe ver moet de ingehaalde bestuurder uitwijken?

In de opeenvolgende reglementen wordt vrijwel eenduidig aan de ingehaalde bestuur-
der voorgesehreven om bij het ingehaald worden zoveel mogeJijk naar reehts uit te
wijken. Bij het bespreken van de uitwijkregels is reeds ingegaan op de vraag wat moet
worden verstaan onder "zoveel mogelijk". Daarom kan worden volstaan met de
volgende opmerkingen.

In de toeliehting op het MRR wordt opgemerkt dat "de ruimte voor uitwijken en
passeeren niet is aangegeven in maten, daar deze moeilijk te eontroleeren zouden zijn;
de toeziende ambtenaren en de reehters zullen in ieder bijzonder geval naar de ornstan-
digheden moeten beoordelen, of 'behoorlijk' is uitgeweken enz. lets dergelijks doet
zieh voor bij art. 15 der Wet".80 Dit standpunt heeft tot op heden onverkort geldings-
kraeht.

dat de andere bestuurder zich regelconforrn zal gedragen.
78 R.J. Polak bijvoorbeeld denkt aan vervolging op grond van art. 25 WVW (Inleiding tot het wegenver-

keersrecht, Zwolle 1981, p. 327). Zie HR 29 oktober 1968, NJ 1969, 137, VR 1969, 15.
79 Zie N.R.H. van Essen, Veiligheid en verkeersorde, Lochem 1939, p. 184. Van Essen sluit hier aan

bij het zesde lid van art. 27 WVR.
80 Stscrt. 1905,291.
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De regel om uit te wijken wanneer men wordt ingehaald, werd in 1936 ondergebracht
bij de inhaalvoorscbriften." Dit kwam de opbouw van het reglement ten goede. Met
behulp van dit nieuwe voorschrift kon trainerend rijgedrag worden tegengegaan. Oit
gedrag bestond eruit dat men links reed om het inhalen van een achteropkomende
weggebruiker te bemoeilijken."

In het RVV 1990 is niet opgenomen hoe de ingehaalde bestuurder zich dient te
gedragen. Eerder is al opgemerkt dat de huidige regelgever van mening is dat dit
gedrag wordt gereguleerd door de algemene bepaling. Naar mijn mening bied' art.
3 RVV 1966 enige uitkomst, zodat niet a priori hoeft te worden teruggevallen op art.
25 WVW. Het niet voldoende uitwijken door de bestuurder die wordt ingehaald, wordt
afdoende bestreken door het voorschrift zoveel mogelijk rechts te houden.

B Het aanhouden van de juiste snelheid

Een tweede verplichting die op de ingehaalde bestuurder rust is dat deze de juiste
snelheid dient aan te houden. Indien de inhaler snelheid vermeerdert dienen alle
overige voertuigen in de direkte nabijbeid van de inhaler hun oorspronkelijke snelheid
aan te bouden. Dit voorschrift was achtereenvolgens neergelegd in art. 3, lid 6, MRR
(1936)83, art. 23, lid 3, WVR84 en art. 36, lid 2, RVV 196685. Oit verbod beteken-
de een aanvulling op de onder I beschreven veiligbeidswaarborg - de kennisgeving
van de inhaalmanoeuvre - en leverde een handvat op om trainerend weggedrag tegen
te gaan: het vermeerderen van snelheid om de achteropkomer het terugkeren op de
rechterweghelft te bemoeilijken. Door dergelijk gedrag tegen te gaan wordt de weghelft
voor het tegemoetkomend verkeer langer bezet dan noodzakelijk is en schept daarom
gevaar zowel voor de inhaler als voor de tegenligger. In die zin betrof het hier
belangrijke veil igheidsvoorschri ften. Deze voorschriften beoogden de inhaalmanoeuvre
veilig te laten voltooien, maar zijn naar mijn oordeel onvoldoende. Het is inderdaad

81 Art. 3, lid 5, MRR (1936) (Stb. 1936,578):
Een bestuurder van een motorrijtuig, een rijwiel of een ander rij- of voertuig, dan wei een bestuurder
of geleider van een rij- of trekdier of vee is op den weg verplieht, bij het ingehaald worden door
motorrijtuigen, rij- oftrekdieren of vee, indien door hem, die wenseht in te halen, het verlangen daartoe
behoorlijk kenbaar gemaakt is, met hetgeen door hem wordt bestuurd of geleid, geheel reehts te rijden
of te gaan, totdat het inhalen en voorbijrijden gesehied is.

82 Wei moet worden opgemerkt dat tegen de achtergrond van art. 3, lid I, MRR (1936) deze regel
overbodig lijkt. Deze bepaling verplieht alle weggebruikers zieh niet verder van de kant van de weg
te verwijderen dan door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd. Bestrijding van het bedoelde
trainerende rijgedrag was naar mijn mening ook met behulp van dit voorsehrift mogelijk.

83 Het is een bestuurder van een motorrijtuig op den weg verboden, bij het ingehaald worden door een
ander motorrijtuig, indien door hem die wenseht in te halen, het verlangen daartoe behoorlijk kenbaar
gemaakt is, snelheid te verrneerderen.

84 Bij het inhalen moet de ingehaald wordende weggebruiker uitwijken naar reehts, de inhalende naar
links; de ingehaald wordende weggebruiker mag zijn snelheid niet opvoeren.

85 De links ingehaald worden de bestuurder wijkt zo nodig naar reehts uit. Hij mag zijn snelheid niet
verhogen.
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van groot belang dat de rechts rijdende bestuurder uitwijkt naar rechts en zijn snelheid
niet vermeerdert. Beide zijn minimumvoorwaarden die moeten worden inachtgenomen,
wil een inhaalmanoeuvre veilig kunnen worden voltooid. Het is echter tevens noodza-
kelijk dat ruimte wordt geschapen voor de inhalende bestuurder, zodat deze kan invoe-
gen (art. 25 RVV 1966). Daartoe zal het soms nodig zijn om enigszins af te rem-
men." Hieraan doet het feit niet af dat de 'invoeger' wellicht ten onrechte is gaan
inhalen. Een inhaalregeling zou daarom naar mijn smaak een voorschrift, zoals
neergelegd in art. 25 RVV 1966, dienen te bevatten waarin aan ingehaalde bestuurders
wordt voorgeschreven ruimte te verschaffen. Een dergelijk artikel zou aangevuld
kunnen worden met een artikel als 36, lid 2, RVV 1966 waarin het voorschrift was
neergelegd dat de links ingehaald worden de bestuurder zijn snelheid niet mocht verho-
gen. Het RVV 1990 heeft evenwel dit hele onderwerp niet geregeld."

70 Internationale verdragsverplichtingen

Er zijn verschillende intemationale verdragen over het verkeer die in VN-verband zijn
gesloten en van kracht zijn. Zo heeft Nederland onder meer het "Verdrag van Geneve
nopens het wegverkeer" en het "Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer" onderte-
kend." Nederland is echter tot het laatste verdrag (en latere verdragen) nog steeds
niet toegetreden. Hiervoor wordt in de NvT op het RVV 1990 als reden opgegeven
dat ons land nog niet voldoende is voorbereid op doorvoering van het verdrag en dat
daarom eerst is gekozen voor het aanpassen van de nationale regelgeving." Recent
is echter bekend geworden dat de ministerraad op 4 december 1992 akkoord is gegaan
met het voorstel van de ministers van Buitenlandse Zaken en Verkeer en Waterstaat
om toe te treden tot vijf VN-verkeersverdragen. V66r Nederland toetreedt, zal eerst
de eigen regelgeving worden aangepast aan de verdragsnormen. De inwerkingtreding
van de wet tot toetreding zal samenvallen met de invoering van de Wegenverkeerswet
1992.90

Het verdrag van Wenen heeft het verdrag van Geneve vervangen, maar aangezien
ons land nog geen partij is bij het nieuwe verdrag heeft de rechter aileen de rnogelijk-

86 V66r de reglementswijziging in 1936 werd het niet afremmen om invoegen mogelijk te maken gezien
als het belemrneren van het verkeer, hetgeen op grond van art. 22 sub a MRW kon worden vervolgd.
Zie HR 17 oktober 1932, NJ 1932, p. 1525.

87 Het niet-regelen is wellicht te begrijpen vanuit de gedachte dat een verplichting voor de ingehaalde
bestuurder om desnoods te remmen en daardoor ruimte te scheppen, de verplichting voor de inhaler
om te bewijzen dat hij kon inhalen, van minder betekenis maakt. Het zou door het opleggen van de
eerstgenoemde verplichting aantrekkelijker kunnen worden om bij het inhalen een te hoge snelheid
aan te houden.

88 Respectievelijk gesloten op 19 september 1949 (Tractatenblad 1951, p. 84) en 8 november 1968
(Tractatenblad 1974, no. 35 en 36).

89 NvT RVV 1990, Stb. 1990,459, p. 62. Overigens lijkt mij 20 jaar voorbereidingstijd wei een zeer
ruime termijn.

90 Stcrt. 7 december 1992,237.

263



Hoofdstuk 6

heid het nieuwe RVV te toetsen aan het oude Verdrag van Geneve nopens het
wegverkeer. Dat dit een verouderd verdrag betreft doet daar niets aan af. Overigens
heeft het merendeel van de bepalingen van deze verdragen geen directe werking, zodat
er voor de rechter weinig valt te toetsen." Desondanks moet worden geconstateerd
dat het huidige RVV in verregaande mate afwijkt van de in beide verdragen opgeno-
men voorschriften. Als voorbeeld kan worden gewezen op de twee volgende (in-
haaljbepalingen."

Artikel 11, lid 3, Verdrag nopens het wegverkeer (Geneve)
Bestuurders die voomemens zijn in te halen, moeten zich ervan vergewissen, dat er
voldoende ruimte is en voldoende zicht vooruit om zonder gevaar te kunnen inhalen.
Na het inhalen moeten zij hun voertuig weer naar rechts ofnaar links brengen, al naar
de in het betrokken land geldende regel, doch slechts na zich er van te hebben
vergewist, dat zulks voor de ingehaalde voetganger ofhet ingehaalde voertuig of dier
geen ongerief zal medebrengen.

Art. 11 van het Verdrag inzake het wegverkeer (Wenen)
lid 2. Alvorens tot inhalen over te gaan dient elke bestuurder, onverminderd de
bepaJingen van artikel 7, eerste lid,93 of van artikel l-t," van dit Verdrag, zich ervan
te overtuigen:
a. dat geen bestuurder, die achter hem rijdt, reeds is begonnen hem in te halen;
b. dat de bestuurder die op dezelfde rijstrook voor hem rijdt geen teken heeft gegeven
dat hij van plan is een ander in te halen;

91 Oat het met een dergelijke toetsing niet zo'n vaart zallopen wordt uitvoerig betoogd door PJJ.M.
de Waart, RVV 1990 doet verdragen afals restpost, VR 1989, p. 307-309.

92 Zie voor andere voorbeelden M.P. Bart, Enkele kanttekeningen bij het RVV 1990, VR 1991, p. 253-
261.

93 Weggebruikers dienen zich te onthouden van aile gedragingen die er toe zouden kunnen leiden het
verkeer in gevaar te brengen ofhet te belemmeren, die gevaarlijk zouden kunnen zijn voor personen,
of die schade zouden kunnen veroorzaken aan openbaar of particulier bezit.

94 Aigemene eisen betreffende het manoeuvreren met voertuigen
I. Elke bestuurder die een handeling met zijn voertuig wenst uit te voeren zoals het verlaten van een
rij geparkeerde voertuigen of het zich er in begeven, het zich naar rechts of naar links op de rijbaan
begeven, of het links of rechts een andere weg inslaan, of een aan de weg gelegen perceel binnenrijden,
dient zich er eerst van te overtuigen dat hij zulks kan doen zonder het risico, gevaar op te leveren
voor andere weggebruikers die v66r of achter hem rijden, of die op het punt staan hem te passeren,
waarbij hij rekening dient te houden met hun plaats, richting en snelheid.
2. Elke bestuurder die wenst te keren, of die achteruit wenst te rijden dient er zich eerst van te
overtuigen dat hij zulks kan doen zonder voor andere weggebruikers een gevaar of belemmering op
te leveren.
3. Alvorens te keren of af te slaan of met een handeling te beginnen die een zijwaartse verplaatsing
inhoudt, dient de bestuurder zijn bedoelingen tijdig op duidelijke wijze kenbaar te maken met behulp
van de richtingaanwijzer of -aanwijzers van zijn voertuig, ofbij gebreke hiervan door, indien mogelijk,
het juiste teken te geven met zijn hand. De waarschuwing door middel van de richtingaanwijzer of -
aanwijzers dient gedurende de gehele manoeuvre te worden gegeven en te worden beeindigd zodra
de manoeuvre is voltooid.
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c. dat de rijstrook waarop hij zich gaat begeven zo ver voor hem uit vrij is, in
aanrnerking genomen het verschil tussen de snelheid van zijn eigen voertuig en die
van in te halen weggebruikers, dat deze vrije rijstrook voor hem voldoende is om het
verkeer in tegenovergestelde richting niet in gevaar te brengen of te hinderen; en
d. dat hij, behalve wanneer hij gebruik maakt van een rijstrook die voor het verkeer
uit tegenovergestelde richting is verboden, in staat zal zijn, zonder de in te halen
weggebruiker of weggebruikers te hinderen, weer de plaats in te nemen als voorge-
schreven in artikel 10, derde lid, van dit Verdrag.
lid 3. Ingevolge de bepalingen van het tweede lid van dit artikel is het met name
verboden op rijbanen voor verkeer in beide richtingen in te halen wanneer men de
top van een heuvel nadert en, wanneer het zicht onvoldoende is, in bochten, tenzij
op deze plaatsen rijstroken zijn aangegeven door strepen in de lengterichting op het
wegdek, en mits het inhalen plaats vindt zonder de rijstroken te verlaten waarop
verkeer uit tegenovergestelde richting is verboden.
lid 4. Tijdens het inhalen dient de bestuurder de in te halen weggebruiker of wegge-
bruikers voldoende ruimte te laten.

De weergegeven regels staan haaks op de regelgeving uit het RVV 1990. Waar het
laatste wei zeer 'kale' regels bevat, behelzen beide verdragen zeer uitgebreide
voorschriften. De verdragsteksten vertonen een treffende gelijkenis met de regels uit
het RVV 1966.

Nu is de herziening van het RVV deels gestoeld op het uitgangspunt dat nieuwe
regelgeving dient te sporen met intemationale verdragsteksten die door Nederland zijn
geratificeerd of waarvan is aangekondigd dat dat zal worden gedaan. Dit streven is
niet zo opzienbarend, gelet op de grondwettelijke rangorde tussen verdrag, wet en
AMvB. Ons land is partij bij het eerstgenoemde Verdrag van Geneve, wat betekent
dat er zwaarwegende - en in het verdrag geclausuleerde - redenen moeten zijn om
af te wijken van het verdrag. Dit klemt temeer omdat de binnengrenzen wegvallen,
wat betekent dat er meer grensoverschrijdend verkeer valt te verwachten. Bij het Ver-
drag van Wenen is ons land geen verdragspartner, maar heeft wei voortdurend het
voomemen tot ratificatie geuit. Nationaal afwijkende regelgeving is in dat licht
onwenselijk.

In de NvT wordt als reden gegeven dat bij de revisie van het RVV toch moeilijk
van achterhaalde verdragen kan worden uitgegaan." Ik acht ditjuridisch zwak alsook
inhoudelijk ondeugdelijk, omdat Nederland in zijn dereguleringsdrang (vooralsnog)
in Europa aIleen staat." Nederland verheft zijn eigen streven als het ware tot consen-
sus, waama de cirkel wordt rondgemaakt met de stelling dat de verdragen dus achter-
haald zijn. Gelet op de kruistocht tegen de vooronderstellingen van het RVV 1966
is het niet verwonderlijk dat het ambtelijke apparaat aile mogelijke en naar mijn

95 NvT RVV 1990, Stb. 1990, 459, p. 64.
96 Daaraan wordt niet afgedaan door het voomemen van Nederland om de intemationale gemeenschap

te overtuigen van de Nederlandse zienswijze op verkeersregels; met andere woorden zal aansturen
op een nieuw verdrag!
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mening minder valide argumenten uit de kast haalt om de verdragsteksten (die zoveel
gelijkenis vertonen met het verfoeide reglement uit 1966) te diskwalificeren.

71 Definitie en atbakening

Hierboven is een regeling beschreven waarvan de naleving een zo veilig mogelijke
afwikkeling van inhaalmanoeuvres bewerkstelligt. De besproken voorschriften beogen
de beschikbare wegruimte zo te reguleren dat de gewenste manoeuvre veilig kan
plaatsvinden. Het betreft veiligheidsvoorschriften die in mijn optiek abstracte ge-
vaarzettingsdelicten zijn. Resteert de positiebepaling waarbij het inhalen wordt gedefi-
nieerd en afgebakend.

Het inhalen zou ik als voigt willen definieren:
het dicht naderen van een ander object dat in dezelfde richting beweegt, het naar de
linkerkant van de rijbaan gaan, het voorbijgaan daarvan doordat het achterste object
sneller gaat dan het voorste en het weer terugkeren naar de rechterrijbaan."

Deze definitie impliceert het volgende.
1. Rechts inhalen is doorgaans fout inhalen.
2. Het inlopen op een voorganger moet reeds tot het inhalen worden gerekend." Dit
kan eveneens worden bewerkstelligd indien de voorligger snelheid verrnindert
waardoor de onderlinge afstand wordt ingelopen." De achterligger is immers ge-
houden een bepaalde afstand ten opzichte van zijn voorligger aan te houden. Indien
hij dus zelf geen snelheid vermindert, loopt hij in waardoor zijn rijgedrag onder het
inhalen kan worden begrepen.
3. In mijn zienswijze omvat het inhalen verschillende manoeuvres, namelijk vanaf
het moment dat de bestuurder naar links uitwijkt om in te halen tot aan het moment
dat hij weer naar rechts gaat om in te voegen op de rechterrijbaan.
Voorbeeld I. De gedragingen van de bestuurder die uiterlijk manoeuvreert als inhaler,
ressorteren onder de inhaalregeling. Hieraan doet niet af dat de bestuurder andere oog-
merken heeft. Ook al wil men niet inhalen, toch kan men in een inhaalpositie geraken.
Wanneer een begin wordt gemaakt met een inhaalgedraging dient deze gedraging te

97 Inhalen werd door de kantonrechter te Terneuzen als voigt gedefinieerd: "dat van "inhalen" slechts
sprake is bij een nadering en voorbijgaan van twee in dezelfde richting zich voortbewegende voertuigen
of groepen van voertuigen, waartussen de afstand afdoende geringer wordt, doordat het achterste
voertuig of de achterste groep voertuigen zich sneller voortbeweegt dan het (de) voorste" (30 januari
1968, VR 1968, 117). De A-G Van Oosten sloot zich hierbij aan in zijn conclusie bij HR 16 januari
1970, NJ )970, 203, VR 1970, 41. Opgemerkt moet worden dat het inhalen van meerdere voertuigen
onder deze definitie moet worden begrepen. In de definitie is het enkelvoud gehanteerd om de een
op een-situatie te ondervangen. Tevens valt onder deze definitie het inhalen van een voetganger.

98 Zie HR 22 november 1966, VR 1967, 27 waarin de Hoge Raad uitmaakte dat het inhalen niet pas
begint bij het voorbijrijden. Vgl. eveneens HR 29 januari 1974, NJ 1974,215.

99 Zie HR 16januari 1970, NJ 1970,203, VR 1970,41.
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worden opgevat als een inhaalmanoeuvre.'?" Ter onderbouwing kan worden bedaeht
dat de overige verkeersdeelnemers hun rijgedrag veelal hebben afgestemd op de onder-
havige gedraging (vertrouwensregel).'?' Eerder is gesteld dat het een bestuurder moet
zijn toegestaan tegen de middenstreep te gaan aanrijden om te zien ofinhalen is toege-
staan. Het zieh verwijderen van de reehterzijde van de rijbaan kan in bepaalde
omstandigheden gereehtvaardigd zijn. Het moet gaan om het uitwijken voor stilstaande
objeeten, etc. Degene die eehter tegen de middenstreep gaat aanrijden met de uiterlijke
bedoeling om in te halen, komt vervolgens ook in die (inhaal)positie te verkeren.
Indien zieh immers een aanrijding aandient, kan niet meer worden vervolgd voor het
niet voldoende reehts houden. Het laakbare gedrag bestaat dan uit het verkeerd
gekozen moment om te gaan inhalen. Deze stellingname implieeert niet dat deze
weggebruiker zijn inhaalmanoeuvre in aile gevallen moet afronden. In voorkomende
situaties zal het veiliger zijn om terug te keren naar de eigen weghelft. Maar het begin
van uitvoering brengt de betrokken weggebruiker onder het regiem van de inhaalrege-
ling. Deze vaststelling is van belang wanneer er gevaar is ontstaan en onduidelijk is
welke bepaling is overtreden. Gaat het om onvoldoende reehts houden of om een niet
eorreete inhaalgedraging?
Voorbeeld 2. Het foutief invoegen moet worden gezien als het foutief afronden van
de inhaalmanoeuvre. Dit gedrag valt dus eveneens onder het inhalen.

In paragraaf 65 is het inhalen aangemerkt als bijzonder weggebruik. Resteert de vraag
naar de positionering van het inhalen binnen het stelsel van gedragsregels in het
wegverkeer.

Bijzondere manoeuvres, zo mag uit het woordgebruik worden afgeleid, kunnen
worden onderseheiden van norrnale manoeuvres. Manoeuvres kunnen bijzonder zijn
vanwege het extra gevaarzettende karakter ofvanwege de niet-noodzakelijkheid ervan.
Deze manoeuvres zijn door de regelgever bijeengebraeht in art. 54 RVV 1990:
"Bestuurders die een bijzonderemanoeuvre uitvoeren, zoals wegrijden, aehteruitrijden,
uit een uitrit de weg oprijden, van een weg een inrit oprijden, keren, van de invoeg-
strook de doorgaande rijbaan oprijden, van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook
oprijden en van rijstrook wisselen, moeten het overige verkeer voor laten gaan". Het
is de vraag of het inhalen dient te worden bestreken door dit artike!.

Het zoveel mogelijk reehts houden levert het meest veilige weggedrag op. Uit deze
waardering vloeit voort dat het gebruik maken van de toegekende plaats (rechts) als

100 Het ligt anders wanneer een bestuurder tegen de middenstreep van de weg gaat aanrijden om te zien
of er tegenliggers aankomen. Deze manoeuvre mag echter niet meer tijd vergen dan noodzakelijk.
Zie HR 13 maart 1973, NJ 1973,241, VR 1974,2; HR 9 april 1974, VR 1974, 112.

101 In dat Iicht is de intentie van de betrokken weggebruiker minder relevant. Remmelink merkt dit terecht
op in zijn conc1usie bij HR 29 oktober 1968, NJ 1969, 143, VR 1968, 119. Van meer belang is
bijvoorbeeld de reactie die de gedraging bij andere weggebruikers teweegbrengt. Gezien het gemak
waarmee de fijnmazige interactiestructuur van het verkeer kan worden verstoord moet minder gewicht
worden toegekend aan de wi! van de betrokken weggebruiker. Het uiterlijke gedrag is daarom
doorslaggevend. Remmelink verwijst in zijn conclusie reeds op HR 27 juni 1927, NJ 1927, p. 954
en HR I maart 1949, NJ 1949,47. Beide arresten ondersteunen het hier neergelegde standpunt.
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gewoon gebruik van de weg moet worden gezien. Daarvan afwijkende manoeuvres
zijn in beginsel gevaarzettend. Vanuit deze kwalificatie sta ik de volgende onder-
verdeling voor.
a. De in beginsel gevaarzettende manoeuvres die desondanks noodzakelijk zijn, zoals
het veranderen van richting. Afslaan moet vanwege de onontkoombaarheid weI als
normaal weggebruik worden aangemerkt.
b. De in beginsel gevaarzettende manoeuvres die niet noodzakelijk zijn, maar slechts
zijn ingegeven door particuliere vlotheidsbelangen. Deze gedragingen merk ik aan als
bijzonder gebruik van de weg.
De onder b gegeven kwalificatie past ook bij de NvT bij het RVV 1990: "het is dan
ook noodzakelijk uitdrukkelijk te bepalen dat bestuurders die bepaalde bijzondere
manoeuvres uitvoeren bestuurders die op een normale wijze aan het verkeer deelnemen
voor moeten laten gaan" (p. 120). Het inhalen is een dergelijke bijzondere manoeuvre.
Deze keuze is ingegeven door het eerder ingenomen standpunt over het vlotheids-
belang. In paragraaf 19 is een beginsel aangemerkt als een normatieve leidraad.
Alhoewel het inhalen tegemoet komt aan behoefte van een vlotte verplaatsing, kan
de inhaalregeling niet worden herleid tot de vlotheid als normatief uitgangspunt. Dit
blijkt uit het stelsel van gedragsregels dat het inhalen regeert: uit de wijze waarop de
inhaalregels zijn geredigeerd en uitjurisprudentie blijkt afdoende dat de belangen die
met inhalen kunnen zijn gemoeid, moeten wijken indien er enige spanning ontstaat
met de veiligheid van andere weggebruikers. De vlotheid wordt door mij opgevat als
een particulier belang waarvan het nastreven niet strijdig mag zijn met de centrale
doelstelling van het verkeersrecht, de veiligheid. Dit betekent dat bestuurders die achter
een langzaam rijdend landbouwvoertuig rijden geduld moeten betrachten. Het is
vanzelfsprekend niet verboden om in te halen, maar deze gedraging staat in mijn
optiek achter in de rij wat betreft de toekenning van rechten. Tegen de achtergrond
van deze positionering kan het inhalen niet worden gezien als een onontkoombare
gedraging.!"

De overeenkomst tussen de hierboven onder a en b genoemde gedragingen is dat
beide afwijkende manoeuvres zijn. Het aangebrachte onderscheid hangt echter samen
met de onontkoombaarheid van de gedraging. Vervolgens is de vraag van belang welke
plaats een gedraging dient in te nemen in het veiligheidsnetwerk van het RVV. Dient
een voorziening te worden getroffen in een bijzondere bepaling of is een meer
gedetailleerde regeling op zijn plaats. Het is in een aantal gevallen voor de regelgever
mogelijk tot een meer gedetailleerde regulering over te gaan. Dit is zichtbaar bij de
inhaalregeling. Zoals gezegd, het inhalen is bijzonder gevaarzettend. Het RVV 1966
maakt duidelijk dat een meer gedetailleerde regeling wei mogelijk is. Een dergelijke
detaillering verschaft de weggebruiker meer houvast bij de verkeersafwikkeling.
Natuurlijk, het komt er op neer dat hij bij deze gedraging de overige weggebruikers

102 Zie paragraaf 65 waar is opgemerkt dat inhalen eveneens het passeren van voetgangers omvat. Een
dergelijke manoeuvre is onontkoombaar. Voor de bespreking in dit hoofdstuk evenwel is dit element
niet relevant, aangezien de bestuurder bij het uitwijken voor een voetganger doorgaans niet op de
linkerweghelft hoeft te komen.
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laat voorgaan, maar de wijze waarop deze voorrang tot stand komt is gebaat bij een
meer precieze beschrijving dan in art. 54 RW 1990 plaatsvindt. Ik ben van mening
dat de wetgever niet te eenvoudig gedragingen moet afzonderen van de meer gede-
tailJeerde onderdelen uit de gedragsregeling. Een bepaling als art. 54 RVV 1990 moet
een sluitingsregel blijven. Waar mogeJijk moet gedetailleerd worden uiteengezet hoe
voorrang moet worden verleend en hoe de gedraging dient te worden uitgevoerd. Het
onder een noemer bijeenbrengen van alle bijzondere manoeuvres is daarom aIleen
wenselijk indien er geen altematief is. Dit betekent dat inhalen, alhoewel een bijzonde-
re manoeuvre, terecht niet in art. 54 RVV is opgenomen.

72 Conc1usie

Ter voorkoming van ongevallen is het noodzakelijk om niet alleen een juridische maar
ook een feitelijke splitsing tussen de verschiIlende rijrichtingen aan te brengen. Het
gebod rechts te rijden vorrnt voor verkeersdeelnemers een van de eerste en belangrijk-
ste aanwijzingen van ieders plaats op de weg. Dit voorschrift geeft het norrnale gebruik
van de weg aan. Afwijking daarvan indiceert een bijzonder gebruik van de weg. In
dat licht is inhalen een bijzondere manoeuvre. Deze verhouding is sinds het ontstaan
van de verkeerswetgeving onveranderd gebleven. Complicaties ontstonden door
infrastructurele ontwikkelingen zoals de aanleg van gescheiden rijbanen en rotondes.
Afgezien van een aantal nuances kan onverkort worden vastgehouden aan de hoofdre-
gel van het rechts houden. Indien nu de verhouding van deze hoofdregel tot de
voorrangsregeling nader wordt bezien blijkt dat eveneens het rechts houden uitgangs-
punt blijft, tenzij de veiligheid niet in het geding komt. Dit betekent dat bij het afslaan
op een kruising of splitsing van wegen de bocht mag worden afgesneden indien de
weggebruiker bij het gaan berijden van de andere weg maar uitkomt op de rechterweg-
helft. Refererend aan de positionering van beginselen in het derde hoofdstuk: het
nastreven van vlotheidsbelangen is toegestaan indien geen afbreuk wordt gedaan aan
de veiligheid van bijvoorbeeld de verkeersdeelnemers op de weg waarop men uitkomt.
Deze weggebruikers mogen er op vertrouwen dat hun weghelft vrij is van tegemoetko-
mende (afslaande) weggebruikers. Terugkerend naar de verhouding tussen norrnaal
en bijzonder gebruik van de weg: door in te halen komt de inhaler terecht in een
potentiele conflictsituatie met de tegemoetkomende weggebruiker. Het inhalen is
daardoor gevaarzettend en dient om deze red en door strikte voorschriften te worden
geregeerd.

Met betrekking tot de inhaler zijn een aantal voorschriften getraceerd die moeten
worden nageleefd voordat de inhaalmanoeuvre mag worden begonnen. Er is in de
eerste plaats vrij uitzicht op de linkerrijbaan vereist. Het inhalen nabij bochten,
hellingen en kruisingen dient te worden tegengegaan vanwege de onzekerheid over
naderende tegenliggers. Een tweede eis is dat de reeds inhalende achteropkomende
bestuurder voorrang heeft. De potentiele conflictsituatie tussen inhaler en tegenligger
moet niet nodeloos en gevaarzettend worden gecompliceerd. Het gaat hier met name
om de tijdsduur dat een weggebruiker op de linkerweghelft vertoeft: die moet zo kort

269



Hoofdstuk 6

mogelijk zijn. Het bedoelde gevaar ligt besloten in de mogelijkheid dat de reeds
inhalende bestuurder wordt 'gesneden' waardoor hij - langer dan wenselijk is - op
de linkerweghelft moet blijven. Een derde eis is dat een voorliggende inhaler niet mag
worden ingehaald. Op een rijbaan met twee rijstroken zou dergelijk rijgedrag de kans
op een ongeval tussen de drie naast elkaar rijdende auto's sterk vergroten. Een vierde
eis luidt dat de inhaler een grotere snelheid moet kunnen ontwikkelen dan de objecten
die hij wenst in te halen. Een vijfde eis tenslotte is dat de weg voldoende breed moet
zijn om in te halen. De twee laatste eisen spreken voor zich.

Bij het afronden van de inhaalmanoeuvre mag de inhaler de voertuigen op de
rechterweghelft niet 'snijden'. Het afronden van de inhaalmanoeuvre is in een
spanningsveld ingebed. Enerzijds dient de linkerrijbaan zo snel mogelijk te worden
verlaten om het tegemoetkomende verkeer vrij baan te verlenen, anderzijds dient er
bij het terugkeren op de rechterrijbaan ruimte te zijn. 'Snijden' is niet toegestaan, maar
langer op de linkerrijbaan blijven kan eveneens gevaarzettend zijn, terwijl het
terugvallen op de oorspronkelijke positie vaak niet mogelijk is omdat die plaats op
de weg reeds is ingenomen door een andere - achteropkomende - weggebruiker. Deze
drie situaties zijn in beginsel veroorzaakt door de inhaler. Maar de rechts rijdende
weggebruiker dient eveneens gehoor te geven aan het voorschrift zoveel afstand te
houden van een voertuig waar hij achter rijdt, dat een inhalend voertuig zich kan
invoegen. In dit spanningsveld kan de vertrouwensregel tot hulp zijn, met dien
verstande dat het inhalen eerder is aangemerkt als bijzonder gebruik van de weg. Ais
'bijzonder manoeuvreerder' is de inhaler daarom als eerste gehouden de ontstane
situatie op een veilige wijze ongedaan te maken.

Tenslotte is aandacht besteed aan de verplichtingen voor de ingehaalde wegge-
bruiker. Deze dient zo veel mogelijk uit te wijken naar rechts en de juiste snelheid
aan te houden. In de eerste situatie is van belang dat het verlangen tot inhalen tijdig
en behoorlijk kenbaar is gemaakt, teneinde het onverwachte karakter van inhaalman-
oeuvres te minimaliseren. De signaalafgifte vormt een noodzakelijke voorwaarde om
de inhaalmanoeuvre te mogen aanvangen, maar geeft geen recht op medewerking van
de ingehaalde bestuurder. Of beschaamd vertrouwen uitzicht biedt op disculpatie in
het kader van de vertrouwensregel is bijvoorbeeld nog maar de vraag. Indien daartoe
mogelijkheden bestaan dient de ingebaalde bestuurderna kennisneming van het signaal
zoveel mogelijk ruimte ter linkerzijde van zijn voertuig te verschaffen. In de tweede
situatie is van belang dat de ingehaalde bestuurder niet zijn snelheid vermeerdert, maar
een zodanige snelheid aanhoudt dat kan worden ingevoegd.

Met inachtneming van deze elementen is het inhalen als voigt gedefinieerd:
het dicht naderen van een ander object dat in dezelfde richting beweegt, het naar de
linkerkant van de rijbaan gaan, het voorbijgaan daarvan doordat het achterste object
sneller gaat dan het voorste en het weer terugkeren naar de rechterrijbaan.
Met behulp van deze definitie kunnen de inhaalfouten een plaats krijgen.

In dit hoofdstuk is een mijns inziens optimale architectuur van het inhalen geschetst.
Dit betekent dat is nagegaan welke voorwaarden het meeste uitzicht bieden op een
veilige afronding van de inhaalmanoeuvre. Een groot aantal van de hier geschetste
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elementen is niet terug te vinden in de huidige regelgeving. In het RVV 1990 zijn
de volgende artikelen van toepassing.
Art. 3.1. Bestuurders zijn verplicht zoveel mogelijk rechts te houden.
2. Fietsers mogen met zijn tweeen naast elkaar rijden.
Art. 11.1. Inhalen geschiedt links.
2. Bestuurders die links voorgesorteerd hebben en te kennen hebben gegeven dat zij
naar links willen afs laan , worden rechts ingehaald.
3. Fietsers en bromfietsers dienen elkaar links in te halen; zij mogen andere bestuur-
ders rechts inhalen.
4. Bestuurders die zich rechts van een blokmarkering bevinden mogen bestuurders
die zich links van deze markering bevinden rechts inhalen.
5. Bestuurders mogen trams rechts inhalen.
Art. 12. Het is verboden een voertuig vlak voor of op een voetgangersoversteekplaats
in te halen.
Kennelijk werd geen regeling nodig geacht van het uitwijken, het tegenkomen en
bijvoorbeeld het tripleren en het snijden. Evenrnin zijn er verplichtingen voor de
ingehaalde weggebruiker opgenomen. De verklaring is dat de regelgever wenste te
volstaan met basisregels. Voor de overige in dit hoofdstuk geschetste situaties en voor-
waarden meent de regelgever te kunnen volstaan met educatieprogramma's, de
algemene gevaarsbepaling, dan wei het systeem van het RVV. Voor wat betreft de
laatste optie: de verplichting voor de ingehaalde bestuurder om zo vee I mogelijk ruimte
te bieden zou voortvloeien uit art. 3 RVV 1990.

De doorlichting van het RVV 1966 heeft dus als uitkomst dat het RVV 1990
slechts op die plaatsen verbiedt in te halen waar een inhaalverbod uit een oogpunt van
verkeersveiligheid of doorstroming absoluut noodzakelijk werd geacht. Het betreft
hier het inhalen op of nabij een voetgangersoversteekplaats. Voor de overige plaatsen
is de regelgever van oordeel dat het tegengaan van inhalen beter met behulp van een
verkeersteken kan worden bereikt. In het geval de gedecriminaliseerde gedragingen
zodanig worden uitgevoerd dat er gevaar of hinder ontstaat, dient de algemene
bepaling uitkomst te bieden. In eerste instantie Jijkt hier sprake te zijn van een vergroot
keuzedomein van de weggebruiker, uitgerust met de vlag waaronder het nieuwe RVV
is uitgevaren: een teruggave van de verantwoordelijkheid van de burger. Nu is eerder
betoogd dat een dergelijke vlag de wettelijke lading niet kan en mag dekken. Afgezien
daarvan is het echter veelzeggend dat de regelgever in de NvT op het RVV 1966 het
WVR eveneens te uitvoerig en te streng achtte. Daarom diende het RVV 1966 meer
aan de bestuurder over te laten. Beide regelgevers zijn van oordeel dat de naleving
en handhaving van deze regels door de te scherp geredigeerde ge- en verboden in het
gedrang zijn geraakt. Ook hier is een herhaling van zetten zichtbaar. Het probleem
van de naleving en handhaving van regels dient mijns inziens niet te worden opgelost
door afbreuk te doen aan het karakter van een regeling, of anders gezegd, te worden
afgewenteld op de omvang van het regelbestand. Voorts betwijfel ik ofhet schrappen
van regels iets toe- of afdoet aan het onveiligheidsprobleem als zodanig. Daarnaast
moet bij het verminderen van het aantal ge- en verboden betreffende het inhalen
worden gewezen op een nog groter bezwaar. Het komt mij voor dat er in deze geen
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sprake is van een daadwerkelijke decriminalisering, zoals de regelgever meent te
hebben uitgevoerd. Dit oordeel wordt in de eerste plaats gestaafd indien in ogenschouw
wordt genomen dat op de vangnetfunctie van art. 25 WVW door de wetgever wordt
gepreludeerd. Tot op heden is de rechter degene die de bedoelde uitwijkmogelijkheid
benut. Dat de regelgever op een dergelijke noodstop vooruitloopt is in dat Iicht een
capitulatie vooraf. De algemene bepaling vormt echter niet de enige oplossing voor
de ontstane lacunes. De regelgever uit 1990 heeft verschillende bepalingen geschrapt,
terwijl er anderzijds van wordt uitgegaan dat de wegbeheerder waar nodig gebruik
zal maken van bebording om het inhalen verder te reguleren. Al met al slechts in
schijn een decriminalisering! Een en ander maakt duidelijk dat de gewraakte dichtheid
aan strafbaarstellingen via een achterdeur weer is binnengeslopen. Deze gang van
zaken bevestigt de eerder ingenomen stellingname dat het mechanisme in de regelge-
ving van deze eeuw onveranderd is gebleven: schaarsere wegruimte leidt tot meer
strafbaarstellingen die het inhalen reguleren. Deze hoeven niet per definitie in
specifieke reglementsbepalingen te worden ondergebracht. De herzieningsoperatie van
het RVV 1990 heeft in dezen dan ook minder van doen met een nieuwe visie op het
onderhavige onderwerp als wei met een andere opvatting over de wijze van wetgeving.

In het Iicht van de stell ingnamen in de vorige hoofdstukken kan worden geconcludeerd
dat een preciezere (inhaal)regeling mogelijk is. Dit stelsel behoeft geen aanvulling van
de algemene gevaarsbepaling. Op de daarvoor in aanmerking komende plaatsen is
aangegeven wanneer de rechter art. 25 WVW van toepassing achtte. In deze gevallen
is gewezen op een voorhanden zijnde verkeersregel dan wei gepleit voor het ontwerpen
van een op die situatie toegesneden voorschrift. Het geschetste systeem vormt een
optimale positivering van de grondnorm dat het verkeer niet in gevaar mag worden
gebracht. Daarmee is voldaan aan de mijzelf in hoofdstuk 5 opgelegde opdracht om
(exemplarisch) na te gaan of scherpere normen mogelijk zijn.
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Conclusies

De opeenvolgende reglementen worden volgens Van Veen gekenmerkt door vaagheid,
detailiering, een gebrek aan eenheid in de wetsredactie en een weinig logische volgorde
van de bepalingen, enz. I Deze - naar mijn mening terechte - kritiek is eveneens van
toepassing op het RVV 1990. Een verklaring is volgens Van Veen dat het RVV be-
stuurlijk strafrecht is, hetgeen zou betekenen dat het de wetgever meer te doen is om
de strafrechtelijke handhaving en niet zozeer om de differentiatie van strafposities,
die kenmerkend is voor de afweging in het klassieke strafrecht. Ook deze waardering
onderschrijf ik, met dien verstande dat in het MRR wat betreft de sanctiehoogte wei
werd gedifferentieerd naar de zwaarte van de verschillende bepalingen. Daarnaast wijs
ik op de in paragraaf22 aangegeven verschillen tussen het commune en het bijzondere
strafrecht. Het is naar mijn rnening ondoenlijk om de verkeersafwikkeling te reguleren
volgens de wetgevingstechniek van het Wetboek van Strafrecht. De onvermijdelijkheid
om het verkeersgedrag te norrneren door geboden leidt tot een vrij groot aantal
strafbaar gestelde gedragingen die een dusdanige verwevenheid vertonen dat het niet
eenvoudig is een logisch systeem aan te brengen. Er is hier blijkbaar sprake van een
spanningsveld. Enerzijds laat de opbouw van een verkeersreglement veel te wensen
over. Anderzijds is het de vraag of de gebreken in het bijzondere strafrecht ver-
mijdbaar zijn. Deze kanttekeningen laten echter onverlet dat het de regelgever rneer
te doen lijkt om de handhaving dan om de consistente opbouw van een reglement.

Gelet op de grote overeenkomsten in regelgevingstechniek tussen de opeenvolgende
reglementen klemt het des te meer om de leidende themata in een stelsel van gedrags-
regels bloot te leggen. Ik heb mij voomamelijk laten leiden door de wens de wettelijke
positie van het reglement in verschillende opzichten in kaart te brengen. Dit onderzoek
is in wezen een langdurig pleidooi voor een versterkte positie van en binding aan de
verkeersregel. Ditpleidooi is vanuit verschillende invalshoeken opgebouwd. Hieronder
zullen eerst de hoofdlijnen van het onderzoek worden bijeengebracht waarna vervol-
gens de uitkomsten zullen worden geschetst.

In dit onderzoek is gezocht naar een grondslag voor het stelsel van gedragsregels in
het wegverkeer. Daartoe is in het tweede hoofdstuk eerst globlaal de opkomst en groei
van de verkeerswetgeving geschetst. In het eerste onderdeel is de centralisering in het

Th. W. van Veen, Strafrecht: minder elastisch dan men denkt, R.M. Themis 1978, p. 534-537.
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verkeersrecht zichtbaar gemaakt. In het tweede onderdeel van dit hoofdstuk is de
aandacht uitgegaan naar twee voorbeelden van deze centralisering: de uitbreiding van
de reikwijdte van de delictsomschrijving in art. 25 WVW en de plaats van de
gedragsregels binnen de wetgeving. In de paragrafen 11 tot en met 14 is beschreven
hoe de forme Ie wetgever voortdurend de reikwijdte van de algemene bepaling heeft
verruimd teneinde de rechter meer armslag te verlenen bij het ondervangen van al dan
niet in het reglement geregeld laakbaar gedrag. In het laatste gedeelte van het
hoofdstuk is aandacht besteed aan de keuze om verkeersregels in een AMvB vorm
te geven. De argumenten zijn weergegeven die ten grondslag hebben gelegen aan deze
keuze. De belangrijkste reden was en is de behoefte van het uitvoerende gezag om
zonder teveel inmenging van het parlement verkeersregels te kunnen uitvaardigen. Het
gaat hier om een continue machtsverschuiving: naar de uitvoerende macht voor de
vaststelling van de inhoud van het reglement en naar de rechterlijke macht voor de
bijsturing van die vastgestelde regels. In dit hoofdstuk is volstaan met de schets van
de formele grondslag van de verkeersregeling en de centralisering waardoor deze
regeling wordt gekenmerkt. Op andere plaatsen in dit onderzoek heeft een weging
en beoordeling van de argumenten voor de gemaakte keuzen plaatsgevonden.

Een uitvoerige aanzet voor de afbakening van een grondslag voor het stelsel van
gedragsregels is gegeven in het derde hoofdstuk, waar na erkenning van de veiligheid
en het vertrouwen als zelfstandige beginselen is geprobeerd de (normatieve) betekenis
van (de onderlinge verhouding tussen) deze beginselen voor de verkeersafwikkeling
af te bakenen. Met name in dit hoofdstuk wordt het pleidooi zicbtbaar voor een ver-
sterkte binding aan de wet. Het is in de rechtspraak en de literatuur niet ongebruikelijk
het veiligheidsbeginsel op te voeren als norm op grond waarvan de weggebruiker in
alle omstandigheden veilig dient te rijden, hetgeen in verscbillende gevallen meebrengt
dat men niet langer mag vertrouwen op regelconform gedrag van andere verkeersdeel-
Demers. Deze gedachtengang is door mij om verschillende redenen van de hand
gewezen. Een eerste reden is het in de hand werken van rechtsonzekerheid. Het niet
langer mogen vertrouwen op de conform de wettelijke regel bedoelde verkeersafwikke-
ling roept onzekerheid in het leven, hetgeen een nog groter risico voor de verkeersvei-
ligheid inhoudt. Een tweede reden is de vrijblijvendheid van de door mij gekritiseerde
toepassing van het veiligbeidsbeginsel. Het kan naar mijn mening niet zo zijn dat een
beginsel ter rechtvaardiging van elke uitkomst kan worden opgevoerd.ln dit hoofdstuk
heb ik via verschillende invalshoeken geprobeerd helderheid te verscbaffen over de
positionering van dit beginsel. De regelgeving in het verkeer is een interpretatiekader
dat primair informatie verschaft aan de verkeersdeelnemer. B ijhet verkeerd aanwenden
daarvan is de regel secundair voorhanden als basis voor het strafrechtelijk optreden.
Deze waardering betekent dat de eisen aan het verkeersgedrag moeten kunnen worden
herleid tot de wet. Hiervan uitgaande heb ik exogene grondslagen voor aansprakelijk-
heid van de hand gewezen, zoals algemene ervaringsregels en het verzwaren van de
zorgplichten van de gemotoriseerde weggebruikers met de eis rekening te houden met
fouten van zwakke verkeersdeelnemers, Dit uitgangspunt betekent ook datnormverleg-
gend gedrag niet kan worden aanvaard. Dit pleidooi voor een sterkere binding aan
de wet heeft onder meer gestalte gekregen in een geschetst waameernbaarheids-
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criterium. Dit houdt in dat bij regelconform gedrag de verkeersdeelnemer pas zijn
gedrag hoeft te veranderen op het moment dat hij de overtreding of onveilige
opstelling van een andere verkeersdeelnemer kan waamemen. De in dit hoofdstuk
steeds terugkerende maatstaf is de vraag of er voldoende concrete indicaties voorhan-
den zijn om het vertrouwen op de wettelijke regel niet langer gerechtvaardigd te
achten. Kortom, dit hoofdstuk staat in de sleutel van de voor de verkeersafwikkeling
zo noodzakelijke zekerheid. Aangezien ik deze zekerheid in literatuur en rechtspraak
onvoldoende heb kunnen traceren is door mij naar verschillende invalshoeken gespeurd
die aan deze doelstelling een hechtere grondslag verschaffen.

In het vierde hoofdstuk is de verhouding tussen de voorschriften uit het RVV en
de algemene gevaarsbepaling van de WVW nader bezien. Er is sprake van samenloop
omdat zowel art. 25 WVW als de voorschriften uit het RVV beogen gevaar tegen te
gaan. In afwijking van de gebruikelijke opvatting dat het RVV in verregaande mate
voorschriften bevat die slechts in abstracte zin gevaar veroorzaken - en in die zin
'mindere' bepalingen zijn dan art. 25 WVW - is door mij betoogd dat de voorschriften
in het RVV een systematische verbijzondering vormen van de als grondnorm aange-
merkte algemene bepaling. Dit hoofdstuk bevat derhalve een pleidooi voor een
versterkte positie van de verkeersregels in het reglement. In dit hoofdstuk wordt een
(sanctieloos) voortbestaan van de algemene gevaarsbepaling bepleit als een zogenaamde
'lex imperfecta'. Het bestaan van de algemene bepaling in zijn huidige vorm acht ik
niet gelegitimeerd vanwege het ontbreken van enige gedragsregulerende werking.

In het vijfde hoofdstuk wordt hierop voortgebouwd vanuit de optiek dat vage
bepalingen als art. 25 WVW voor het stelsel van gedragsregels geen informatieve
meerwaarde bezitten. Daamaast is er op gewezen dat derechter zich evenmin geroepen
voelt tot een scherpere normstelling. Aangezien art. 25 WVW als sluitingsregel functi-
oneert op grond waarvan een ongeregelde situatie in het RVV kan worden ondervan-
gen, is in dit hoofdstuk geanalyseerd in welke gevallen de algemene bepaling het
meeste toepassing vindt. Voor de getraceerde gedragingen is een nieuwe sluitingsregel
voorgesteld die in gedragsregulerend opzicht meerwaarde bezit boven art. 25 WVW.
Deze bepaling is gericht op overmatige snelheden in de zich voordoende situaties. Het
gaat hier om een voorschrift dat is geent op art. 49 RVV 1966 en dat een aantal
voorwaarden bevat op grond waarvan de snelheid moet worden aangepast. De overige
niet-geregelde gedragingen die niet door deze bepaling worden bestreken kunnen
worden ondervangen door een tweede sluitingsregel die deels is gegrond op art. 54
RVV 1990: "Weggebruikers die een bijzondere gedraging verrichten, zoals wegrijden,
achteruitrijden, uit een uitrit de weg oprijden, van een weg een inrit oprijden, keren,
moeten het overige verkeer voor laten gaan." De overige gedragingen die niet onder
deze sluitingsregels vallen kunnen niet worden vervolgd. Indien de misdraging als
emstig of vee I voorkomend wordt aangemerkt, is wijziging van het RVV geindiceerd,

Inhet laatste hoofdstuk tens lotte is naar de inhoud van een specifieke verkeersregel
gekeken vanuit de vraag ofpreciezere regelgeving mogelijk is. Deze vraag is bevesti-
gend beantwoord.

275



Hoofdstuk 7

In het navolgende zullen de verschillende conclusies worden gepresenteerd.

I. Een van de uitgangspunten van dit onderzoek is de ruimtelijke component van ver-
keersregels. De beschikbare wegruimte wordt via verkeersregels verdeeld teneinde
de verschillende categorieen gebruikers een plaats op de weg toe te kennen die bij
naleving van de 'verdelings'regels optirnale veiligheid biedt. Met de bedoelde ruimte-
lijke invalshoek kan een eenvoudig inzicht worden verduidelijkt: waar de weg door
meer personen wordt gebruikt, zijn spelregels vereist om de betrokkenen uit elkaar
te houden. B ij een intensiever weggebruik wordt de ruimte schaarser en dienen er meer
regels te zijn die het potentieel conflicterende weggebruik normeren.

Het onderzochte stelsel van gedragsregels kan deels worden verklaard door deze
ruimtelijke component. De toegewezen plaatsen op de weg maken namelijk een stelsel
van gedragingen zichtbaar waarvan de onderlinge afstemming de basis vormt voor
de concretisering van het vertrouwensbeginsel. Welk gedrag de weggebruikers over
en weer van elkaar mogen verwachten, wordt immers primair bepaald door de toepas-
seJijke verkeersregels. In dat licht is in hoofdstuk 5 betoogd dat vage normen in de
weg staan aan de noodzakelijke vrijheid van de weggebruiker om zo veilig mogelijk
zijn weggedrag te ontwikkelen.

In hoofdstuk 6 is het geschetste (ruimtelijke) mechanisme geillustreerd aan de hand
van het rechts houden. Dit is de grondregel van de verkeersregeling. Gevaarzetting
ontstaat als de toegekende plaats op de weg wordt verlaten. Het zou dan ook in theorie
wenselijk zijn indien elke weggebruiker zoveel mogelijk rechts bleef rijden. Nu mag
een stelsel van gedragsregels niet zo strikt zijn dat het als een keurslijf de particuliere
verkeersbelangen verstikt. Een uitzondering wordt dan ook gevormd door het uitwij-
ken, om bijvoorbeeld te gaan inhalen. De afwijkingen van de toegekende plaats op
de weg - al dan niet ontstaan uit particuliere vlotheidsbelangen - dienen echter weI
zo vee I mogelijk te worden ingebed in een stelsel van veiligheidswaarborgen. Door
naleving hiervan wordt de 'oude' veiligheidspositie optimaal gewaarborgd.

Voor sommige basisregels gaat het bedoelde mechanisme niet op. Of er nu veel
of weinig deelnemers aan het verkeer deelnemen, allen moeten zoveel mogel ijk rechts
houden. Er moet dan ook worden gedacht aan gedragingen die potentieel conflicterend
weggebruik opleveren naarmate het verkeer intensiever wordt. Een goed voorbeeld
is het stilstaan en parkeren. In die gevallen kan vrij direkt worden waargenomen dat
ten behoeve van de veiligheid de beschikbare wegruimte moet worden verdeeld. Wordt
immers op willekeurige plaatsen stilgestaan en geparkeerd dan vindt de verkeersafwik-
keling van andere weggebruikers over een kleiner en grillig verdeeld oppervlak plaats.

2. Het geschetste ruimtelijke mechanisme impliceert dat het aantal gedragsregels
continu is toegenomen. Of dit een juiste gevolgtrekking is wil ik bezien aan de hand
van slingerbewegingen op het niveau van de regelgeving.

Ondanks de grote zorg over de verkeersonveiligheid werden in het begin van deze
eeuw gedragsregels mondjesmaat afgekondigd. Dit kan deels worden herleid tot gewen-
ningsperikelen rond het ontstaan van het gemotoriseerde verkeer. De regelgever
meende dat de ontstane onveiligheid zou kunnen worden tegengegaan met behulp van
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ander - door educatie aangeleerd - gedrag en technisch beter ontwikkelde voertuigen.
Zelfregulering leek op zijn plaats. Uitbreiding van het regelbestand kwam onder meer
tot stand onder invloed van infrastructurele ontwikkelingen. Zo hebben veranderingen
in het wegennet hun invloed doen gelden in de voorrangsregeling. Daamaast heeft
de kwantitatieve ontwikkeling van het verkeer grote invloed gehad op de omvang van
het regelbestand. Meer verkeer vergroot het risico op ongevallen en vergt vaak meer
gedragsregels.

Werd in het begin van deze eeuw de zorg over de toegenomen onveiligheid op
de weg niet direkt vertaald in meer gedragsregels, later resulteerde deze zorg voortdu-
rend in een toename van het aantal voorschriften. In de NvT op het RVV 1990 wordt
de opvatting gehuldigd dat de regelgever in 1966 zich teveel heeft laten leiden door
zijn wens de zorgelijke ontwikkelingen in het wegverkeer te vertalen in meer
specifieke verkeersregels. Deze opvatting heeft in 1990 geleid tot minder specifieke
verkeersregels. Dit is opmerkelijk gezien het feit dat het autopark is gegroeid van
ongeveer 2 miljoen voertuigen in 1966 tot om en nabij 6 miljoen in 1990. Het aantal
dodelijke verkeersongevallen is weliswaar gedaald van ongeveer 3500 in 1974 tot
ongeveer 1400 in 1992, maar de totale materiele en immateriele kosten lijken aIleen
maar toe te nemen.' Anders gezegd, ondanks de mening dat de onveiligheid steeds
groter wordt is deze waardering niet vertaald in meer concrete regelgeving. Anno 1990
kunnen er aileen maar minderregels worden getraceerd. De toegenomen verkeersinten-
siteit behoeft volgens de regelgever niet te worden bestreken door meer voorschriften
die de toegenomen verkeersdeelname verder reguleren. Deze ontwikkelingen zijn met
name zichtbaar geworden bij de inhaalregeling. Overeenkomstig de wens van de
huidige regelgever worden de behandelde onderwerpen bestreken door 'basisregels'.

Het is de vraag of deze veranderingen in de weg staan aan de opvatting dat inten-
siever weggebruik leidt tot meer strafbaarsteIlingen. Naar mijn mening is dat niet het
geval.

In deze eeuw is het verkeersgedrag bestreken door een andere wettelijke redactie:
de inhaalvoorschriften zijn nu anders geredigeerd dan in 1936. Dit lijkt te duiden op
een verschil in opvatting. De veranderingen werden echter voomamelijk ingegeven
door de behoefte aan vereenvoudiging. Ondanks dat het soms lijkt of er sprake is van
andere opvattingen, ben ik daarom van oordeel dat de materie inhoudeLijk niet wezen-
lijk anders is geregeld.' Tegen deze achtergrond kan worden gesteld dat er in deze
eeuw volgens de opeenvolgenderegelgevers voortdurend sprake is geweest van basisre-
gels. Ondanks het feit dat het RVV 1966 meer regels bevat dan het WVR of het
huidige RVV, meende "schepper" Belinfante - evenals de regelgever anno 1990 - dat
in het reglement aileen basisregels waren opgenomen. Aldus heeft het RVV 1990 op
het eerste gezicht geen verandering ingeluid.

Opvattingen over wat als passende regelgeving moet worden beschouwd evolueren
in de tijd. Dit is logisch, ieder tijdsgewricht kent zijn eigen problemen die daarop

2 Zie de recente schattingen in Naar een duurzaam veilig wegverkeer, SWay 1992.
3 Hiermee doe 1 ik op de strafbaarstelling als zodanig. Dat er in de wijze van strafbaarstelling grote

veranderingen kunnen worden getraceerd is een andere kwestie die hieronder aan de orde komt.
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toegesneden regelgeving vergt. De wezenlijke verandering is de vonngeving van de
strafbaarstelling. Ik Iicht dit toe aan de hand van de in het zesde boofdstuk bebandelde
materie.

De voorschriften in het eerste verkeersreglement waren uitwijkregels. Deze regels
geven in de kern weer boe moet worden gebandeld bij het tegenkomen van en
ingehaald worden door andere weggebruikers. Deze regeling is in de opeenvolgende
reglementen verder verfijnd. Deze regels zijn echter door de regelgever 1990 niet
langer aangemerkt als basisregels en dientengevolge is de hele uitwijkregeling uit het
reglement verdwenen. Het inhalen wordt nu - zeer basaal- geregeld in art. II RVV.
Welke plaats de inhaalregeling in wetssystematische zin inneemt is onduidelijk.
Voorheen was er een nauwe samenhang tussen de verschillende clusters van voor-
schriften. Het onderlinge verband dient nu duidelijk te worden met bebulp van
voorlichting en educatie. Gedragingen die hiermee in strijd zijn kunnen worden ver-
volgd met behulp van de algemene gevaarsbepaling. Het komt mij voor dat een
rijopleiding en verkeersopvoeding in algemene zin zoveel mogelijk moet worden
gegrond op concrete voorschriften omtrent het vereiste verkeersgedrag. Ik acht het
tegen de achtergrond van de (AMvB-structuur van de) precieze regelgeving een
onwenselijke ontwikkeling dat de laakbaarheid van gedrag wordt herleid tot vage en
mogelijk aan verandering onderhevige maatsehappelijke inziehten. Het vonngeven
aan een veranderd inzieht dient mijns inziens te worden voorbebouden aan de
regelgever.

Tegen deze aehtergrond is bet gesehetste mechanisme - intensiever weggebruik,
meer strafbaarstellingen - nog onverkort van toepassing. De complex ere verkeersafwik-
keling is bestreken door meer strafbaarstellingen. In dat licht is het idee van basisregels
opmerkelijk, want dat suggereert dat er te veel regels zijn. Een belangrijk verschil
van inzicht is gelegen in de karakterisering van basisregels. Wat in het zesde hoofdstuk
als basisregels zijn aangemerkt om te komen tot een zo sluitend mogelijke inbaaIre-
geling, wordt geschraagd door de inzichten van de regelgever tot 1990. De huidige
trendbreuk wordt uiterlijk gevormd door het besluit om een dee I van bet stelsel van
gedragsregels, bijvoorbeeld het grootste dee I van de inhaalregeling, niet langer tot de
basis van het reglement te verklaren. Ret betreft hier echter een sehijnbare verandering.
Verschillende gedragingen zijn sleehts in sehijn gedereguleerd en worden sinds 1990
bestreken door de algemene gevaarsbepaling. De herziening van het RVV 1966 heeft
dan ook, zoals gezegd, minder van doen met een nieuwe visie op de behandelde onder-
werpen als wei met een andere opvatting over de wijze van wetgeving.

3. Deze waardering brengt me tenslotte bij de vraag uit hoofdstuk 5 of de verkeersre-
geling in het RVV kan functioneren zonder de algemene bepaling. Een korte terugblik.
Niet de reehter maar de wetgever dient het voortouw te nemen bij het kwalifieeren
van een gedraging als verkeersgevaarlijk. In het verleden funetioneerde de rechtspraak
inzake de algemene bepaling voor de wetgever nog wel eens als katalysator voor het
invoeren van een nieuw voorschrift. Hoezeer ook door mij gekritiseerd, art. 25 WVW
vervulde aldus een aanzwengelende funetie. Op dit moment is er sprake van een
omgekeerde ontwikkeling. De wetgever legt zich bij voorbaat neer bij zijn venneende
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onvennogen tot gedetailleerde regelgeving en preludeert daannee op rechterlijke
sturing met behulp van een steeds vagere norm. De wetgever hanteert de aanvankelijk
latente noodstop voor de reehter thans als een pennanente vervanger van de opdracht
tot het geven van regels. Van noodgebouw voor de reehter tot hoofdgebouw voor de
wetgever! Daardoor worden in een eomplexer verkeerssysteem minder gedragsriehtlij-
nen aan de weggebruiker uitgereikt. Deze ontwikkeling wijs ik van de hand. De
wetgever mag eisen dat de regels worden nageleefd, maar de keerzijde is dat de
justitiabele zo precies mogelijk dient te weten hoe hij aan het verkeer moet deelnemen
om daannee buiten het bereik van de strafwet te blijven. Door het in detail voor-
sehrijven van het vereiste verkeersgedrag wordt bovendien gestalte gegeven aan het
vertrouwensbeginsel. Het vertrouwen tussen verkeersdeelnemers onderling is gebaat
bij gedetailleerde informatie over ieders plaats op de weg. De ontwikkelingen terzake
van de inhaalregeling maken ziehtbaar dat aan het idee van deze informatieoverdraeht
door de wetgever fors afbreuk is gedaan. De infonnatieversehaffmg door het 'maat-
sehappelijk middenveld' kan niet als vervanging dienen. Een ander groot nadeel van
deze gang van zaken is dat aldus het zieht op de ontwikkeling van de regelgeving in
sterke mate wordt belemmerd. Op grond van de algemene bepaling ontstaat er een
casuistische reehtsvorming waardoor er geen ontwikkeling in de aard van de regelge-
ving kan worden geschetst. Het zieht op de reehtsontwikkeling gaat daardoor verloren!

Hoe sluitend is de verkeersregeling van het RVV wanneer zowel de algemene
gevaarsbepaling als de gevaarsbepalingen uit het RVV (1966) wegvallen? Het
antwoord op deze vraag is tweeledig.
a. De verkeersregeling die mij voor ogen staat behelst zoveel voorsehriften als nodig
en mogelijk is om de zieh voordoende verkeersgevaarlijke situaties te bestrijken. Dit
betekent dat het naar mijn smaak irrelevant is of er in het reglement 400 of 200 voor-
sehriften zijn opgenomen.
b. De eonstatering dat het verkeer eomplexer is dan enige decennia geleden levert de
spreekwoordelijke open deur op. Deze toegenomen verkeersintensiteit vraagt om meer
strafbaarstellingen. Desondanks bevat het huidige RVV minder strafbaarstellingen dan
het RVV 1966. Afwijzing van de algemene gevaarsbepaling betekent in dat geval dat
er meer gedragingen zijn overgelaten aan het inzicht van de verkeersdeeInemer, die
in mijn optiek niet strafreehtelijk kunnen worden vervolgd.

Het onderdeel van het stelsel van gedragsregels zoals dat in het zesde hoofdstuk
is gesehetst bezit voor de weggebruiker bij de afwikkeling van zijn manoeuvres een
surplus aan infonnatie boven de huidige verkeersregeling. Daamaast kunnen in het
door mij voorgestane RVV meer easusposities dan met het huidige RVV worden
opgelost." Tegen deze aehtergrond heeft dit onderzoek wei een integrale benadering
van de verkeersonveiligheid aangedragen, waarvan vervolgens ter diseussie staat of
deze bevredigend is.

4 Ik neem de criteria van 1.M. Barendrecht over, zoals hij die in zijn proefschrift Recht als model van
rechtvaardigheid heeft neergelegd (Deventer 1992, p. 64).
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De meeste gedragingen waarvoor de algemene bepaling te hulp werd geroepen, worden
door het door mij voorgestane reglement bestreken. Inhoofdstuk 6 is op de geeigende
plaatsen bij de behandelde voorsehriften aangegeven wanneer de reehter in casu art.
25 WVW van toepassing aehtte, terwijl ik 6f een aanwezige bepaling in het reglement
of de ereatie daarvan meer voor de hand yond Jiggen. Ik heb me hierbij hoofdzakelijk
beperkt tot uitspraken van de Hoge Raad die zijn gewezen onder de werking van het
RVV 1966. Het is opvaJlend dat de getraeeerde uitspraken gering in aantal waren,
terwijl de behandelde regels toeh niet tot de onbelangrijkste in het reglement moeten
worden gerekend. Veelal bleek het te gaan om bagateJlen of om gedragingen waarbij
een onaangepaste snelheid de laakbaarheid van het gedrag bepaalde. Hieruit kan
worden geeoncJudeerd dat het eventuele gemis van de algemene bepaling geen
revolutionaire verandering zal inluiden.

Tegen deze aehtergrond is het irrelevant dat er nu een reglement vigeert met
minder regels. De algemene bepaling lijkt inderdaad meer dan ooit onmisbaar. Het
gaat hier evenwel om een verkeerd uitgangspunt. De vraag was of de algemene bepa-
ling overbodig kan worden geaeht. Deze vraag kan in de optiek van dit onderzoek
bevestigend worden beantwoord. Enerzijds maakt het RVV 1966 duidelijk dat scher-
pere gedragsnormen voor het verkeer mogelijk zijn. Anderzijds leent de struetuur van
de regelgeving (AMvB) zieh voor een voortdurende aanpassing aan de wisselende
omstandigheden in het wegverkeer.

\

r- In de reehtsbeoefening _ en overigens ook daarbuiten - is men modegevoelig. Zoals
in deze eeuw 'vereenvoudiging' steeds de katalysator is geweest voor nieuwe regel-
geving, zo is op dit moment 'deregulering' in de mode. Dit was eehter, hoewel in
andere bewoordingen, eveneens de doelsteJling van het RVV 1966. Na verloop van
tijd keert de slinger toeh weer terug naar de regulering en worden talrijke bepalingen
aan het reglement toegevoegd wat dan niet meer als afgeslankt maar als volslank moet
worden aangemerkt. Na verloop van een aantaljaren is de omvang van het reglement
weer terug op het oude niveau en klinkt opnieuw de roep om een vermageringskuur.
Het gaat hier naar mijn mening om een ijzersterke wet die de mode van de tijd

I doorstaat. In dat Iieht is het wachten tot 'reparatiewetgeving' het RVV 1990 weer
enigszins de omvang van het RVV 1966 teruggeeft. Slechts de NvT uit 1990 kan dan
niet langer als adequaat worden beschouwd, aangezien daarin nog wordt uitgegaan
van een basale verkeersregeling. Naar mijn stellige verwaehting is de deregulering

\

i binnen afzienbare tijd weer 'uit' en keert de slinger van het regelgevingsmechanisme
weer terug naar de reguleringstendens.'

1...-

5 Ik wijs op de volgende toekomstige verplichtingen: de verplichting om overdag dimlicht te voeren,
het strafpuntenstelsel, het spitsvignet, de milieukeuring, het bromfietscertificaat en de uitbreiding van
art. 18 wvw.

280



Samenvatting

1. Het steIsel van gedragsregels in het wegverkeer behoort tot het bijzonder strafrecht.
Oit betekent dat de wetgever het verkeer heeft geregeld door de verkeersdeelnemer
zo precies mogeIijk voor te schrijven hoe hij zich op de weg dient te gedragen en dat
op afwijking daarvan straf is gesteId. Deze gedragsregeIs zijn opgenomenin het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV). De verkeersdeelnemer kan
hieruit direkt afleiden hoe hij zich dient te gedragen. Voor de wetgever geldt dat het
verkeer eenvoudiger via geboden dan via verboden kan worden gereguleerd. Naast
de specifieke bepalingen uit het RVV wordt het verkeersgedrag bestreken door de
algemene gevaarsbepaling van art. 25 WVW.

Oit onderzoek is gericht op het omlijnen van de betekenis van het stelsel van
gedragsregels in het wegverkeer. Bijzondere aandacht is geschonken aan de verhouding
tussen de specifieke voorschriften in het RVV en de algemene gevaarsbepaling van
de Wegenverkeerswet. Deze thema's zijn behandeld aan de hand van de vragen welke
eisen aan het gedrag van de verkeersdeelnemer kunnen worden gesteld en hoe deze
eisen het beste kunnen worden vormgegeven.

2. De eisen aan de verkeersdeelnemers zijn prirnair neergelegd in de verkeersregels
en -tekens. De verkeersafwikkeling is echter dusdanig hectisch dat de voorhanden
zijnde regels en tekens niet altijd een afdoende antwoord bieden op de zich voordoende
verkeerssituaties. Soms kan het onveiliger zijn om een verkeersvoorschrift op te volgen
dan er van af te wijken. Ter vermijding van een ongeval zal een verkeersdeelnemer
met andere woorden soms gedwongen zijn een regel te overtreden. In rechtspraak en
literatuur is daarom gezocht naar een allesomvattende noemer waardoor samenhang
tussen regel en afwijking ontstaat.

In dit spanningsveld worden in het algemeen drie ijkpunten aanwezig geacht die
het verkeersrecht en het gedrag van de verkeersdeelnemers behoren te beheersen:
veiligheid, vlotheid( of doorstroming) en vertrouwen. Dezeijkpunten worden algemeen
aangemerkt als beginselen die tot de bronnen van het verkeersrecht behoren. Bestude-
ring van deze beginselen verleent zicht op het karakter van verkeersregels, aangezien
beginselen als kader voor de regelgeving functioneren.

In afwijking van de algemene opvatting is in dit onderzoek de vlotheid of doorstro-
ming niet als zelfstandig beginsel erkend. In dit onderzoek wordt het verkeersrecht
gecentreerd rond het veiligheidsbeginseL Vlotheid of doorstroming wordt aangemerkt
als een belangrijk economisch dan wei particulier be lang, maar voor het recht dient
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het te worden beschouwd als ondergeschikt aan het veiligheidsbeginsel. AIleen wanneer
de veiligheid het toelaat, mag de verkeersdeelnemer gedrag ontwikkelen dat beant-
woordt aan de vlotheidsgedachte. De ruimte die daarvoor aanwezig is, wordt afgeba-
kend door de veiligheidsregels uit het RVV.

Uit het samenstel van deze verkeersregels ontstaat vervolgens tussen verkeersdeel-
nemers het in beginsel gelegitimeerde vertrouwen dat bij eigen regelconform gedrag
de ander zich eveneens overeenkomstig de voorschriften zal gedragen. Voor de
verhouding tussen het veiligheids- en het vertrouwensbeginsel betekent dit dat het
stelsel van gedragsregels wordt gedomineerd door het veiligheidsbeginsel en dat op
grond van de afstemming tussen de uit het veiligheidsbeginsel voortvloeiende
veiligheidsregels het vertrouwensbeginsel tot stand komt. Het gaat hier evenwel om
een kader dat nadere invulling behoeft, aangezien de verkeersafwikkeling niet altijd
verloopt overeenkomstig de wettelijke eisen. Bij wijze van voorbeeld kan worden
gewezen op de (massale) verkeersovertredingen die de noodzaak van een preciezere
afbakening zichtbaar maken. De betekenis van het veiligheids- en het vertrouwensbe-
ginsel komt daarom tot uitdrukking in de vertrouwensregel. In tegenstelling tot de
gangbare opvattingen is in dit onderzoek de vertrouwensregel niet in een precieze
formule vervat. Dit is ondoenlijk gezien het feit dat een vertrouwensregel in de
individuele casus gestalte moet krijgen; niet op het wettelijke niveau, maar in de
feitelijke verhoudingen van het wegverkeer.

Bij de afbakening is gepleit voor het honoreren van een vergaand vertrouwen op
de wettelijke regel. Gelet op de doelstelling van het verkeersrecht, het tegengaan van
ongevallen, is iedere verkeersdeelnemer gehouden regelconform verkeersgedrag te
paren aan oplettendheid. Doorslaggevend zijn de aanwezige indicaties om het
regelconforme gedrag bij te stellen. Deze indicaties worden aangemerkt als bijzondere
omstandigheden, die achtereenvolgens kunnen bestaan uit bijzondere zorgplichten,
bijzondere ervaringsregels en de waameming van een regelafwijking door een andere
verkeersdeelnemer. Een bijzondere zorgplicht is bijvoorbeeld neergelegd in art. 19
RVV 1990: De bestuurder moet in staat zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen
binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is. Een
bijzondere ervaringsregel is de kennis die iemand bezit omtrent een gevaarzettende
verkeerssituatie, zoals het dagelijks rijden langs een school met uitgaande kinderen.

<De waarneming van eenregelatwijking dient een regelconform gedragende weggebrui-
ker er toe te brengen zijn verkeersgedrag afte stellen op het 'afwijkende' gedrag van
de ander. Het aantal indicaties is vrij beperkt gehouden. De reden biervoor is gelegen
in de noodzakel ijke berekenbaarheid van de verkeersafwikkeling. Zou de verkeersdeel-
nemer zich bij zijn gedragskeuze moeten laten leiden door aile mogelijke gedragsde-
vianties die in het verkeer denkbaar zijn, dan zou een voor de verkeersafwikkeling
onveilige besluiteloosheid optreden. De aanwezigheid van een uitgekristalliseerd
regelbestand heeft in dit onderzoek geleid tot een afwijzing van exogene grondslagen
voor aansprakelijkheid, zoals algemene ervaringsregels en het verzwaren van de
zorgplichten van de gemotoriseerde verkeersdeelnemer met de eis rekening te houden
met fouten van zwakke verkeersdeelnemers. Dit uitgangspunt betekent ook dat
normverleggend gedrag niet kan worden aanvaard. De regelnaleving vereist een voort-
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durende inspanning van de verkeersdeelnemer. Daarboven eisen dat hij voortdurend
alert is om al in een (te) vroeg stadium - zonder heldere indicaties voor de te
verwachten regelafwijkingen door andere verkeersdeelnemers - het rijgedrag bij te
stellen kan wat betreft de praktische uitwerking wei plausibel lijken, maar is in de
literatuur dogmatisch niet onderbouwd en in de optiek van dit onderzoek niet aanvaard-
baar. Dit pleidooi voor een sterkere binding aan de wet heeft twee consequenties. De
eerste is dat moet worden aanvaard dat het strafrecht niet ieder (verkeers)gedrag kan
bestrijken en dat zo nodig moet worden uitgeweken naar het civiele recht. De tweede
consequentie is dat het legitimeren van een vergaand vertrouwen op de wettelijke regel
meebrengt dat - afhankelijk van de wijze waarop de telastelegging is opgesteld - een
beroep op de vertrouwensregel moet worden opgevat als een beroep op een rechtvaar-
digingsgrond.

3. Vervolgens is aandacht besteed aan de wettelijke vormgeving van gedragseisen.
Daarbij is ingegaan op de samenloopverhouding tussen de gedragsvoorschriften in het
reglement en de algemene gevaarsbepaling van de WVW. De voorschriften in het RVV
zijn dusdanig geredigeerd dat overtreding in beginsel strafbaarheid oplevert. Daarvoor
is geen concreet gevolg vereist. Art. 25 WVW daarentegen is een materieel delict:
het gaat om het veroorzaken van een bepaald gevolg, waarbij de aard van de dit gevolg
veroorzakende handeling niet is ingevuld. De voorliggende vraag is welke bepaling
voorrang heeft, aangezien het verkeersgedrag wordt bestreken door beide overtre-
dingsvormen. Indit onderzoek zijn de verkeersvoorschriften gewaardeerd als systema-
tische specialiteiten van de algemene gevaarsbepaling van de WVW. Deze bepaling
kan worden aangemerkt als een grondnorm die vertaling heeft ondergaan in de meer
specifieke voorschriften van het RVV: het gaat hier namelijk om preciezer omschreven
verkeersregels in meer concrete verkeerssituaties dan in art. 25 WVW mogelijk is.
De specifieke gedragsvoorschriften vormen daarom als systeem een verbijzondering
van art. 25 WVW. Door deze toepassing wordt de generale gevaarsbepaling als
strafbepaling buiten werking gesteld. Het gaat hier derhalve om een pleidooi voor een
versterkte positie dan weI opwaardering van het reglement. Art. 25 WVW zou
(sanctieloos) kunnen voortbestaan als een zogenaamde 'lex imperfecta'.

4. Vage normen worden in het strafrecht maar ook in andere rechtsgebieden onont-
beerlijk geacht. Het te beschermen rechtsgoed kan immers op zo veel verschillende
wijzen worden aangetast dat de schier eindeloze varieteit aan gedragingen niet volledig
is te vangen in concrete bepalingen. In een rechtsstelsel volstaan met zo precies
mogelijke delictsomschrijvingen behelst daarom het risico dat talrijke gedragingen
buiten de reikwijdte van het strafrecht blijven. De behoefte aan een vage norm is
eveneens zichtbaar in het verkeersrecht en heeft onder meer vertaling ondergaan in
art. 25 WVW 1935.

Indit onderzoek is de discussie over de mate van vaagheid van de delictsomschrij-
ving van art. 25 WVW uit de weg gegaan, maar is ingegaan op de vraag naar de
meerwaarde van een dergelijke vage norm voor de deelnemers aan het verkeer. Gelet
op de vaagheid van de wettekst van de algemene gevaarsbepaling is in dit onderzoek
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de stelling betrokken dat de verkeersdeelnemer bij de afwikkeling van zijn verkeersge-
drag aan deze bepaling geen relevante informatie kan ontlenen. Anders gezegd, deze
bepaling bezit geen gedragsregulerende funetie, hetgeen in het verkeersreeht van
crueiale betekenis is.

Nu bezit dit artikel eveneens een vangnetfunetie. lndien een laakbare gedraging
niet door het RVV wordt bestreken kan worden teruggevallen op de algemene
gevaarsbepaling. Teneinde deze funetie te elimineren is inzake belangrijke ongeregelde
gedragingen gepleit voor het veelvuldiger aanpassen van het reglement. Uiteindelijk
werd de keuze om de verkeersregels vorm te geven in een AMvB steeds gereehtvaar-
digd door te wijzen op de mogelijkheid om met een AMvB - sneller dan met een
forme Ie wet het geval is - in te spelen op gewijzigde omstandigheden in het verkeer.

Daarnaast is onderzoeht voor welke gedragingen de algemene gevaarsbepaling
meestal te hulp wordt geroepen. Het bleek hier vaak te gaan om onaangepaste snelhe-
den. De snelheid wordt evenwel geregeld in het RVV. In de artt. 19 tot en met 22
RVV 1990 wordt de maximurnsnelheid aangegeven voor de onderseheiden categorieen
voertuigen en wegen. Op grond van deze bepalingen mag niet harder dan de voorge-
sehreven snelheid worden gereden. Het is evenwel goed mogelijk dat de aangehouden
snelheid binnen de wettelijk toegestane marges valt, maar desondanks gevaarzettend
is. Op bepaalde wegen is het toegestaan 50 krn per uur te rijden, maar de verkeersin-
tensiteit kan bijvoorbeeld nopen tot een snelheid van 15 krn per uur. Uitvoerige aan-
daeht is besteed aan het met behulp van wettelijke maxima regelen van de snelheid.
Betoogd is dat door de invoering van maxima wordt voorbijgegaan aan het feit dat
een gefixeerde snelheid minder relevant is voor de verkeersveiligheid dan het rijden
met een aangepaste snelheid. Gelet op het feit dat art. 25 WVW voornamelijk wordt
benut voor onaangepaste snelheden en dat de snelheidsmaxima binnen de optiek van
dit onderzoek minder betekenis bezitten voor de verkeersveiligheid dan wei wordt
aangenomen, is gepleit voor een artikel dat de snelheid regelt door een bepaling die
ongeveer zou kunnen luiden als art. 49 RVV 1966: "De bestuurder moet bij het
bepalen van zijn snelheid in het bijzonder rekening houden met de aard en gesteldheid
van de weg, de toestand en de lading van zijn voertuig, de weersomstandigheden en
de dichtheid van het verkeer. Hij moet zijn snelheid verminderen en zonodig stoppen
wanneer de omstandigheden dit vereisen, in het bijzonder in het geval van mist en
in andere omstandigheden die het zieht belemmeren. Hij moet in staat zijn zijn
voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien
en waarover deze vrij is". Deze bepaling is gepresenteerd als een sluitingsregel op
grond waarvan versehillende niet door het reglement bestreken gedragingen kunnen
worden vervolgd.

Voor de overige niet-geregelde gedragingen is een tweede sluitingsregel voorgesteld
die is gerieht op niet-gewoon weggebruik. Deze bepaling stemt deels overeen met art.
54 RVV 1990: "Weggebruikers die een bijzondere gedraging verriehten, zoals
wegrijden, aehteruitrijden, uit een uitrit de weg oprijden, van een weg een inrit
inrijden, keren, moeten het overige verkeer voor laten gaan."

Beide sluitingsregels bieden een meerwaarde aan informatie aan de weggebruiker
boven de huidige algemene gevaarsbepaling. Daarnaast is de redaetie minder vaag dan
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art. 25 WVW: de reikwijdte is beperkt tot ongepaste snelheden en niet-gewoon wegge-
bruik. Wanneer ondanks deze sluitingsregels bepaalde gedragingen buiten het bereik
van het strafrecht blijven, moet worden bedacht dat het strafrecht nooit meer dan een
fragmentarische bescherming kan bieden. Niet in aile gevallen behoeft het strafrecht
te worden ingeschakeld. lndien daar weI de noodzaak van wordt ingezien dient een
gedragsregel in het RVV te worden geformuleerd.

5. Het stelsel van gedragsregels in het wegverkeer wordt gekenmerkt door een
centraliseringstendens. Dit is zichtbaar waar het gaat om de plaatsing van verkeersre-
gels. Deze zijn vormgegeven in een AMvB. Daardoor is de creatie en de inhoud van
verkeersregels in verregaande mate voorbehouden aan het centrale gezag. Als bezwaar
tegen deze delegatie van wetgevende bevoegdheid is aangevoerd dat de formele
wetgever de reikwijdte van de delegatie niet nauwkeurig heeft afgebakend. Op grond
van art. 2 WVW, dat de grondslag voor deze delegatie vormt, kon de regelgever tot
tweemaal toe een volstrekt tegengesteld reglement ontwerpen. Het RVV 1966 was
vrij gedetailleerd, terwijl het RVV 1990 een basale gedragsregeling behelst. Daarom
is voorgesteld dat de wetgever in art. 2 WVW limitatief opsomt welke onderwerpen
in het RVV moeten worden geregeld. Aldus ontstaat meer binding aan de fonnele
wetgeving.

Een ander bezwaar tegen de beschreven centralisering is dat het risico ontstaat dat
de regelgeving wordt 'vervuild' met anderssoortige regels. Dit is zichtbaar bij de
opname in het reglement van de draagpJicht voor bromfietshelm en autogordel. In de
optiek van dit onderzoek is het stelsel van gedragsregels gericht op het tegengaan van
gevaar voor andere weggebruikers. De strafwetgever dient zichzelf niet een ruimere
plicht toe te meten om bij het afzien van de zelfbescherming door de verkeersdeelne-
mer die bescherming (via geboden) over te nemen.

6. Het voorgaande betoog leidt tot een uitgebreid reglement die voor de verkeersdeel-
nemer leidt tot een rijke bron aan infonnatie over het meest wenselijke verkeersgedrag.
Pas bij een uitgekristalliseerd regelbestand kunnen tussen deelnemers aan het verkeer
onderlinge verwachtingen ontstaan die in beginsel gerechtvaardigd zijn. Tegen deze
achtergrond zijn vanwege het gebrek aan informatie vage nonnen niet aanvaardbaar.
Tegen dezelfde achtergrond is een reglement vereist dat de bedoelde informatie wei
bezit. In een reglement dient daarom dat gedrag te zijn geregeld waaruit een ongeval
kan voortvloeien. Dit stand punt impliceert dat een stelsel van 400 gedragsregels als
zodanig niet bezwaarlijk is. De samenleving wordt bestreken door steeds dichter
wordende regelbestanden die eigen zijn aan de fijnmazige verbanden in onze huidige
samenleving. De rechtsontwikkeling in het verkeersrecht is bovendien eerder gebaat
bij een zo gedetailleerd mogelijk regelbestand dan bij vage normen. In het licht van
de rechtszekerheid is het beter de op het wegverkeer van toepassing zijnde zorgplichten
te positiveren in precieze regelgeving dan ongeschreven plichten in het leven te roepen.

Nalevings- en handhavingsproblemen terzake van het geschetste regelbestand zijn
in dit onderzoek buiten beschouwing gebleven. Deze problemen zijn namelijk
verbonden aan de verkeersregelgeving als zodanig en dienen strikt te worden onder-
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scheiden van en niet te worden afgewenteld op de noodzakelijk geachte regeling van
het verkeersgedrag op de weg. Huiselijk gezegd, het veelvuldig overtreden van een
noodzakelijk geachte regel dient niet prim air te leiden tot verwijdering van de regel
maar tot een ander (justitieel) beleid.

7. De voorgaande bevindingen zijn uiteindelijk toegelicht aan de hand van een
onderdeel van het stelsel van gedragsregels, de inhaalregeling. Daarbij is als een van
de uitgangspunten van dit onderzoek het belang benadrukt van de ruimtelijke compo-
nent van verkeersregels. De beschikbare wegruimte wordt via verkeersregels verdeeld
teneinde de verschillende categorieen gebruikers een plaats op de weg toe te kennen
die bij naleving van de 'verdelings'regels optimale veiligheid biedt. Met de bedoelde
ruimtelijke invalshoek kan een eenvoudig inzicht worden verduidelijkt: de toename
van het verkeer veroorzaakt schaarsere wegruimte. Er worden meer verkeersmanoeu-
vres afgewikkeld binnen dezelfde ruimte waardoor de kansen op een aanrijding worden
vergroot. De wetgever verdeelt die schaarse ruimte zodanig, dat aan de verschillende
deelnemers aan het verkeer een plaats op de weg wordt toebedeeld en een rangorde
tussen de verschillende categorieen verkeersdeelnemers wordt toegekend waardoor
het potentieel conflicterende weggebruik wordt genormeerd.

Ais grondregel van de verkeersregeling geldt in dit verband het rechts houden. Ge-
vaarzetting ontstaat als de toegekende plaats op de weg wordt verlaten. Het zou dan
ook in theorie wenselijk zijn indien elke weggebruiker zoveel mogelijk rechts bleef
rijden. Een belangrijke uitzondering hierop is het inhalen. Deze afwijking - al dan
niet ontstaan uit particuliere vlotheidsbelangen - dient zo veel mogelijk te worden inge-
bed in een stelsel van veiligheidswaarborgen.

De voorschriften in het eerste verkeersreglement waren uitwijkregels. Deze regels
geven in de kern weer hoe moet worden gehandeld bij het tegenkomen van en
ingehaald worden door andere weggebruikers. Deze regeling is in de opeenvolgende
reglementen verder verfijnd. Deze regels zijn echter door de regelgever 1990 niet
langer aangemerkt als basisregels en dientengevolge is de hele uitwijkregeling uit het
reglement verdwenen. Het inhalen wordt nu - zeer basaal - geregeld in art. 11 RVV.
Welke plaats de inhaalregeling in wetssystematische zin inneemt is onduidelijk.
Voorheen was er een nauwe samenhang tussen de verschillende clusters van voor-
schriften. Het onderlinge verband dient nu duidelijk te worden met behulp van
voorlichting en educatie. Gedragingen die hiermee in strijd zijn kunnen worden ver-
volgd met behulp van de algemene gevaarsbepaling.

Tegen deze achtergrond is het geschetste mechanisme - intensiever weggebruik,
meer strafbaar gesteld gedrag - onverkort van toepassing. Het betreft hier dus een
schijnbare verandering. De berziening van het RVV 1966 heeft dan ook minder van
doen met een nieuwe visie op de behandelde onderwerpen als wei met een andere
opvatting over de wijze van wetgeving. De wetgever legt zich thans bij voorbaat neer
bij zijn vermeende onvermogen tot gedetailleerde regelgeving en preludeert daarmee
op rechterlijke sturing met behulp van een steeds vagere norm. De wetgever hanteert
de aanvankelijk latente noodstop voor de recbter thans als een permanente vervanger
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van de opdracht tot het geven van regeIs. Daardoor worden in een complexer verkeers-
systeem minder gedragsrichtJijnen aan de weggebruiker uitgereikt.

Deze ontwikkeI ing is in dit onderzoek gekritiseerd. De justitiabele dient zo precies
mogeJijk te weten hoe hij aan het verkeer moet deelnemen om daarmee buiten het
bereik van de strafwet te bIijven. Door het in detail voorschrijven van het vereiste
verkeersgedrag wordt bovendien gestalte gegeven aan het vertrouwensbeginsei. Het
vertrouwen tussen verkeersdeelnemers onderling is gebaat bij gedetaiIIeerde informatie
over ieders plaats op de weg. De ontwikkelingen terzake van de inhaalregeling maken
zichtbaar dat aan het idee van deze informatieoverdracht door de wetgever fors afbreuk
is gedaan. Het in dit onderzoek geschetste (inhaal)onderdeel van het stelsel van
gedragsregels bezit daarentegen voor de weggebruiker bij de afwikkeling van zijn
manoeuvres een surplus aan informatie boven de huidige verkeersregeling. Daarnaast
kunnen in het geschetste deel(stelsel) meer casusposities dan met het huidige RVV
worden opgelost.
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I. The system of traffic rules is specialized penal law. This means that the legislator
has regulated traffic by prescribing as exactly as possible how people have to behave
on the road; it also means that deviation of the rules will be punished. These rules
have been laid down in the Regulation for Traffic Rules and Traffic Signs 1990
(RTRTS; in Dutch: Reglement verkeersregels en verkeerstekens, or RVV). From this
regulation, road-users can directly infer how they have to behave. As a maxim, it is
easier for the legislator to regulate traffic by means of commands than by prohibitions.
Besides the specific rules of the RTRTS, conduct on the road is also covered by the
general rule for dangerous situations in art. 25 Traffic Act.

This study aims to define the meaning of the system of traffic rules. It pays special
attention to the relationship between the specific directives of the RTRTS and the
general rule for dangerous situations in the Traffic Act. These topics have been
investigated, using the questions which requirements can be set to the behaviour of
the road-users and how these requirements can best be designed and formulated.

2. The requirements for behaviour on the road are primarily laid down in the traffic
rules and traffic signs. The density and speed of traffic is so high that the existing
rules and signs do not always offer an exhaustive answer to the traffic situations that
occur. In some cases, it may be less safe to comply with a traffic regulation, than to
deviate from it. In other words, a road-user may sometimes be forced to violate a rule,
in order to avoid an accident. For that reason, a comprehensive formula to express
the connection between rule and deviation has been sought in case law and legal
science.

Three standards, which must govern traffic law and the behaviour of road-users,
are generally considered to apply in the field of tension between rule and deviation:
safety, smooth circulation and trust. These standards are generally held to be princi-
ples, part of the sources of traffic law. A study of these principles offers insight in
the character of traffic rules, as principles function as a framework for regulation.

Contrary to the general opinion, this study does not recognize smoothness of
circulation as an independent principle. In this investigation, safety is made the central
point of traffic law; smoothness of traffic flow is considered an important economic
or private interest, but for the law it must be subservient to safety. Road-users may
only behave according to the idea of a smooth circulation, if safety permits this. The
available room for this behaviour is circumscribed by the safety rules in the RTRTS.
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On the basis of the structure of traffic rules, a road-user may, in principle legitimately,
trust that his own behaviour in conformity with the rules will be answered by an equal
respect for the rules by the other users. For the relationship between the principles
of safety and trust, this means that the system of traffic rules is dominated by safety
and that trust arises from the coherence of the safety rules, which are based on the
safety principle. However, this is only a framework which must be elaborated in more
detail, as traffic does not always flow in accordance with the statutory requirements.
Wholesale traffic offenses may serve as an example to make the need for a precise
defmition ofthe system more tangible. Thus, the meaning of the principles of safety
and trust is expressed in the rule of confidence. Contrary to the current views, the
rule of confidence is not formulated unequivocally in this study, because the rule must
take shape in every single case - not in a statute, but in the actual traffic relations.

When the framework of traffic law was defmed, it was argued that a far-reaching
trust in the statutory rule should be honoured. In the light of the aim of traffic law -
- preventing accidents - every road-user must combine behaviour according to the
traffic rules with attentiveness. Indications to adapt norm-conforming behaviour are
decisive. These indications can be considered as special circumstances, which may,
respectively, consist of specific duties of care, specific customs and the observation
of a rule-deviation by another road-user. An example of a specific duty of care is art.
19 RTRTS ('The driver shall be able to halt his vehicle within the length of the road
which he can survey and which is free of traffic'). A specific custom may flow from
one's knowledge ofa dangerous traffic situation, like driving past a school every day
when the children are going home. Observing a rule-deviation must induce the norm-
conforming road-user to adapt his traffic behaviour to the deviating actions of the
other. The number of indications has been kept rather low, because the traffic flow
must necessarily be estimable. An unsafe indecisiveness would result, if the road-user
has to take account of every possible deviation of acceptable traffic behaviour. The
availability of a well-structured body of rules has led to a rejection of exogenous bases
for liability, for example made up of rules of thumb and an extra duty of care for
motorized road-users to take account ofthe errors of the more vulnerable road-users.
This fundamental point also means that socially acceptable behaviour which modifies
the statutory rules is unacceptable. Conforming to the rules asks for a continuing effort
of the road-user. Also demanding that he will always be prepared to adapt his
performance in a (too) early stage - without clear indications about the expected rule-
deviations of other users - may look plausible as far as its practical application is
concerned, but has not been systematically argued in the literature and is unacceptable
in the view of this study.

This argument for a stronger force of a statute has two consequences. In the first
place, it has to be accepted that penal law can not cover all (traffic) behaviour and
that, if necessary, private law must be resorted to. The second consequence is that
the legitimation of a far-reaching turst in a statutory rule implies that an appeal to
the rule of confidence must be considered an appeal to a justificatory ground (depen-
ding on the way in which the criminal charge has been formulated).
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3. Next to this, attention has been paid to the formulation of rules of conduct in
statutes. The concurrence of the rules in the RTRTS with the general rule for
dangerous situations in art. 25 Traffic Act has been discussed. The redaction of the
RTRTS-norms is such that an offense in principle leads to punishability; it is not
required that the offense has a specific effect. Art. 25 Traffic Act is a material offense:
it deals with a certain effect, caused by an action, the nature of which is unspecified.
The question is which rule takes precedence, as traffic behaviour is covered by both
kinds of offenses. In this study, the traffic regulations are appraised as systematical
specializations of the general rule for dangerous situations, laid down in the Traffic
Act. This general rule can be considered a basic norm which has been translated into
the more specific norms of the RTRTS: the traffic rules in the RTRTS are more
precisely defined for more concrete traffic situations than is possible in art. 25 Traffic
Act. The system of these specific rules thus forms a specification of art. 25 Traffic
Act, which implies that the general rule can not define an offense itself anymore. Thus,
the RTRTS must get a stronger force or must be considered more valuable. Art. 25
Traffic Act can live on without a sanction as a so-called imperfect law ('lex imperfec-
ta').

4. Open norms are considered indispensable in penal law as well as in other fields
of law. Objects, requiring the protection of the law, can be affected in so many
different ways, that the almost unlimited variety of possible actions can not entirely
be fixated by concrete norms. A legal system, confming itself to defmitions of criminal
conduct that are as precise as possible, runs the risk that numerous types of action
remain outside the scope of penal law. Traffic law also needs an open norm, which
has, among other things, been formulated in art. 25 Traffic Act 1935.

The debate about the degree of openness of the definition of art. 25 Traffic Act
has been left untouched in this study, but it has been discussed what the surplus value
is of such an open norm for those, participating in traffic. Considering the vagueness
of the text of art. 25 Traffic Act, this study has argued that the road-user does not
receive any relevant information from this article for his conduct on the road. In other
words, this clause does not have the function - crucially important in traffic law - of
regulating behaviour. .

Now this clause also has the function of a safety net: if any reprehensible behaviour
is not covered by the RTRTS, the general rule for dangerous situations can be relied
on. In order to eliminate this function of art. 25 Traffic Act, it has been argued that
the RTRTS must be changed more often to include previously unregulated types of
behaviour. In the end, the choice to lay down traffic rules in an Order in Council was
always vindicated by the possibility to react faster to changed circumstances by means
of an Order in Council than by an Act of Parliament.

It has been investigated for wh ich types of behaviour the general rule for dangerous
situations is most often used. It turned out often to apply to unadapted traffic speed.
However, speed has been regulated in the RTRTS 1990: the articles 19 - 22 defme
the maximum speed for every category of vehicles and roads. Because ofthese clauses,
it is forbidden to drive faster than the prescribed limits. It is possible, however, that
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5. The system of traffic rules is characterized by a tendency to centralization. This
is visible in the status of traffic rules: they are laid down in an Order in Council. Thus
the creation and the contents of traffic rules belong to a large degree to the competence
of the central authorities. An objection against this delegation of legislative powers
has been that art. 2 Traffic Act does not limit the scope of the delegation carefully.
With this article, the basis of the delegation, the law-making authorities could create
two regulations that are each other's opposite: RTRTS 1966 was rather detailed, while
RTRTS 1990 comprises a basic regulation of conduct. For that reason, it is proposed
that the legislator makes an exhaustive account of the subjects which have to be
regulated in the RTRTS, thus creating a closer link with the RTRTS and formal
legislation.

Another objection against centralization in traffic law is that there is a risk that
the RTRTS is 'polluted' by rules of another kind. This can be seen in the introduction
of the obligations to wear a moped helmet and a seat belt. From the point of view
ofthis study, the system of traffic rules is meant to prevent danger to other road-users.

Summary

the speed remains within these limits, but nevertheless creates hazardous situations.
On certain roads it is permitted to drive 50 kilometres an hour, yet the density of the
traffic may require a speed of 15 kilometres. A lengthy consideration of the problem
of legislating speed maxima led to the argument that the introduction of maxima
negates the fact that a fixed speed is less relevant for traffic safety than driving with
adjusted speed. For that reason, and because art. 25 Traffic Act is mainly used for
unadapted speed, it has been proposed to create one article to regulate speed, which
might be formulated like art. 49 RTRTS 1966: 'The driver, assessing his speed, shall
especially take into account the nature and condition of the road, the condition and
the load of his vehicle, the state of the weather and the density of traffic. He shall
reduce his speed and, if necessary, stop, when the circumstances so require, especially
in the case of fog and in other circumstances which hinder a clear vision on the road.
He shall be able to halt his vehicle within the length of the road which he can survey
and which is free of traffic.' This 'closure rule' for the system of traffic law is meant
to make possible the prosecution of various kinds of behaviour, not covered by the
RTRTS.

For the other unregulated types of behaviour, a second 'closure rule' has been
proposed, which focuses on special conduct on the road. This article partially
resembles art. 54 RTRTS 1990: 'Road-users let the other traffic go first, when they
carry out a special action, like driving off, driving backwards, driving from an exit
onto a road, driving from a road into an exit, or turning.'

Both rules offer more information to the road-user than the present general rule
for dangerous situations. Besides, their formulation is less vague than that of art. 25
Traffic Act: their scope is limited to unadapted speed and special conduct on the road.
When certain types of action remain outside the scope of penal law, notwithstanding
these rules, it has to be kept in mind that penal law can never offer more than a
fragmented protection. Not in every case penal law has to be relied on, but if this is
considered necessary, a special rule must be laid down in the RTRTS.
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Summary

The legislator in penal matters should not create a broader obligation for himself to
protect road-users by means of prescriptions, if they forsake self-protection.

6. The preceding argument leads to the conclusion that a comprehensive regulation
is needed, which creates a rich source of information about the most desirable conduct
on the road. Expectations that are, in principle, legitimate can only arise between road-
users, when a fully developed body of rules exists. In this perspective, open norms
are not acceptable, because they offer too little information. From the same point of
view, a regulation is needed which does contain this information, and which should
regulate behaviour that may cause accidents. This point of view implies that a system
of 400 rules of conduct is not problematic in itself. The intricate structures of modem
society require the operation of bodies of rules of an ever increasing density. The
development of traffic law is also furthered more by a body of rules that is as detailed
as possible than by vague norms. In the light of legal certainty, it is better to lay down
the duties of care, applicable to traffic, in precise regulations, than to create unwritten
obligations.

Problems offulfilling and enforcing the body of rules, just indicated, have not been
taken into consideration in this study. The reason is, that these problems are inherent
to traffic regulation itself and should be strictly separated from the necessary regulation
of conduct on the road. In plain terms: mass violation of a rule that is considered
necessary should not in the first place lead to the abolition of the rule, but to another
law enforcement policy.

7. The conclusions, sketched above, have finally been illustrated by means of one
part of the system of traffic rules, the rules for overtaking. There the importance has
been stressed of the spatial component of traffic rules as one of the central points of
this study. The available space on the road is divided up by traffic rules, in order to
apportion a place on the road which offers the different categories of road-users
optimal safety, if the rules for allocation are stuck to. This spatial dimension of traffic
rules clarifies a simple insight: the increase of traffic diminishes the space on the road.
More manoeuvres on the road take place within the same space, which increases the
chances of a collision. The legislator divides the limited space in such a way, that a
place on the road is apportioned to the different road-users and a hierarchy is created
in the various categories of road-users, resulting in a regulation of the potentially
conflicting uses of the road.

Keeping to the right counts as the basic norm for traffic. A hazardous situation
arises, when the road-user leaves his apportioned place on the road. In theory, it would
be desirable that every road-user remains driving on the right as much as possible.
Overtaking is an important exception to this. This deviation, which may arise from
a personal interest in speedy transportation, must be embedded in a system of rules,
guaranteeing safety.

In the first traffic regulation there were rules, dealing with swerving. Basically,
these rules define how to behave when meeting other road-users and being overtaken
by them. In later regulations the rules have been refined. However, the legislator of
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Summary

1990 did not consider them basic norms and thus the entire regulation of swerving
disappeared from the RTRTS. Overtaking is now regulated by art. 11 RTRTS in a
very basic way. The position of the rule for overtaking in the system of the law is
unclear. Formerly, a close link existed between the various clusters of rules. Now,
the link must be clarified by means of information and education. Behaviour that
contravenes the rule can be prosecuted by means of the general rule for dangerous
situations.

In this perspective, the mechanism of a more intensive use of the road, combined
with an increase in penalizing behaviour, still applies. The difference, created by the
RTRTS 1990, is only an apparent one. The revision of the RTRTS 1966 has less to
do with a new view about the matter, than with a change of opinion about legislative
technique. Now, the legislator acquiesces in his supposed inability to create detailed
legislation and thus ushers in judicial policy by means of an ever vaguer norm. The
judiciary has become the stand-in for the legislator. The result is, that fewer directives
for conduct on the road are issued to the road-user, who faces a more complex traffic
system.

This development has been criticized in this study. The legal subject has to know
as precisely as possible how he has to take part in the traffic, in order to remain
outside the scope of penal law . Furthermore, a detailed regulation of desirable conduct
on the road makes the principle of confidence visible, as trust among road-users is
furthered by detailed information about everybody's place on the road. The develop-
ments in the rules for overtaking show that this idea of transmitting information by
the legislator is severely impaired. On the other hand, the system of rules for
overtaking, sketched in this study, offers much more information to the road-user than
the present traffic regulation. Besides, the proposed (part of a) system allows for a
solution of more cases than the RTRTS 1990.
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