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HOOFDSTUK 1

Botsende belangen

Aan het begin van deze eeuw mocht iedereen die het zich kon veroorloven een
automobiel besturen, ook de grootste brokkenmaker. Al snel werd duidelijk dat
dit niet wenselijk was. want de besturing van het nieuwe voertuig bleek enige rijbe-
kwaamheid en verkeersinzicht te vereisen. Daarom werd gezocht naar mogelijkhe-
den om de bestuursbevoegdheid te reguleren: hetgeen leidde tot de invoering van
de strafrechtelijke ontzegging van de rijbevoegdheid in de Motor- en Rijwielwet
1905 (MRW 1905).2 Omdat het verkeer bleef groeien, groeide ook de behoefte
aan een uitgebreider instrumentarium. Daarom werd de wegenverkeerswetgeving
uitgebreid met een rijbewijzenprocedure' en enkele voorlopige maatregelen: zoals
het rijverbod:

Tot voor kort waren er grote veranderingen te verwachten op het gebied van
de wegenverkeerswetgeving. Er was een nieuwe Wegenverkeerswet,6 waarvan
de effecten nog moesten uitkristalliseren. en er waren plannen voor een verdere

herziening van de verkeerswetgeving. De herziening van de regels betreffende de

rijbevoegdheid stond hierbij voorop, waarbij met name werd gedacht aan de
invoering van een puntenstelsel rijbewijzen.7 Deze ontwikkelingen gaven voldoende

aanleiding om een promotieonderzoek in stellen naar het stelsel van regels betreffen-
de  de rijbevoegdheid, waarmee  dan  ook  per   1   mei   1994 werd gestart.  De
ontwikkelingen verliepen echter niet naar verwachting: in 1995 besloten de
Ministers van Justitie en van Verkeer en Waterstaat om het wetsontwerp puntenstel-
sel in te trekken. Een tragisch ongeval, waarbij een motorrijder met een snelheid
van minstens 160 kilometer per uur door de bebouwde kom reed en een zevenjarig
meisje schepte, leidde nog wei tot een motieN en een verstrekkend wetsvoorstel:

1 Zie bijv Kamerstukken Il 1903-1904.14. MvA, p. 13 en 14.
2      Wet van 10 februari 1905. Stb. 1905.69.
3          Wet van  I  november  1924. Stb.  1924.492.
4           Ingevoerd in het kader van de Wegenverkeerswet  1935,  Wet van  13 september  1935. Stb.  1935.

554, in werking getreden op 1 januari 1952.
5          Onder het regime van de Duitse bezetter heeft een andere wegenverkeersregeling gegolden. maar

dit wordt verder buiten beschouwing gelaten.
6          De op  1 januari  1995 in werking getreden Wegenverkeerswet  1994, Stb.  1994.475.
7          Zie bijv. Voorlopige Raad voorde Verkeersveiligheid 1978. Centrale Politie Verkeers Commibsie

1986 en het Eindrapport van de projectgroep puntenstelsel en voorlopig rijbewijs  1993. Zie ook
paragraaf 6.4.

8      Kamerstukken 11. 22 100, nr. 25. Zie ook nr. 37, Verslag van een nota-overleg. p. 6
9           Wetsvoorstel  24  112. toen dit onden.crk werd afgesloten C I  april  1998) was het nog aanhangig

bij de Eerste Kamer. Zie voor een uitgebreidere bespreking paragraaf 6.1.
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maar dit werd niet geaccepteerd door de Tweede Kamer en dusdanig geamendeerd
H 

dat de essentie van het oude stelsel van regels onaangeroerd bleef
Hoewel hierdoor de druk van de ketel was, gaf dit geen reden om het

onderzoek te staken. In de eerste plaats omdat er tot dusver in Nederland geen
systematische bespreking van dit onderwerp is verschenen, maar zeker ook omdat

al sinds jaar en dag wordt gesproken over herziening van de wettelijke regeling.
De huidige status-quo betekent niet dat er in de (nabije) toekomst geen nieuwe
voorstellen worden gedaan. Een grondig onderzoek naar de bestaande regeling
en haar achtergronden kan voorkomen dat - zoals voorheen regelmatig het geval
was - steeds opnieuw het wiel moet worden uitgevonden.

De afwijzing van de recente wetsvoorstellen berustte met name op in ruime
kring geuite bezwaren tegen de voorgestelde snellere en strengere bestraffing van
de individuele bestuurder van een gemotoriseerd voertuig." Hoewel de hardere

aanpak vanuit het oogpunt van de bescherming van de verkeersveiligheid
verdedigbaar was.1- zou het leiden tot een onaanvaardbare vermindering van de
waarborgen voor het individu." Roling wees hier in het begin van de jaren vijftig
al op. "De wegenverkeerswet beoogt het verkeer op de wegen beter te beschermen.
Beter en strenger. De M.v.T. wijst daar herhaaldelijk op. Het belang van de
verkeersgemeenschap is zodanig toegenomen, dat uiteraard het belang van de
individuele weggebruiker daar tegenover wijken moet. De neiging kan daarbij

bestaan om de rechtspositie van dien enkeling. met name de zekerheid van zijn
rechtspositie te verwaarlozen.

9 14

De onvoorwaardelijke afwijzing van de op jarenlange inspanningen van de
departementen van Justitie en Verkeer en Waterstaat gebaseerde pogingen om de
verkeerswetgeving te herzien. geeft aan dat het noodzakelijk is dat het belang van
de bescherming van de verkeersveiligheid zo goed mogelijk wordt afgewogen tegen
dat van de betrokken bestuurders. Dit is het onderwerp van dit onderzoek. De
ontwikkeling van deze belangenafweging wordt kritisch beschreven vanaf de
invoering van de MRW 1905 tot nu. Tevens wordt aangegeven waar de knelpunten
zich bevinden en hoe deze kunnen worden opgelost.

Voordat hiermee wordt aangevangen, wordt het onderzoeksgebied afgebakend
door de centrale begrippen te definieren. Dit zijn: de rijbevoegdheid. het rijbewijs
en de intrekking van de rijbevoegdheid als sanctie. Daarna worden de criteria voor
de toetsing van de belangenafweging behandeld. Aan de hand hiervan wordt de
probleemstelling aangescherpt en de opzet van de volgende hoofdstukken gegeven.

10 Het voor>,tel wei zodanig geamendeerd dat het geen verstrekkende wijzigingen  met zich mee
zou brengen (zie paragraaf 4.5.1.3). Op het moment dat dit onderzoek werd afgelloten C I april
1998) was het gewijzigde wetsvoorstel in behandeling bij de Eerste Kamer.

11 Een uitgebreidere bespreking van deze hezw·aren volgt in paragraaf 6.1.
12     Bol 1995. p. 19-20: Steenhuis 1988, p.267.
13 Den Hartog 1992. p. 21-22: Kelk 1994. p. 54-55.
14    HR 3 april 1951. NJ 1951,477, ni.nt. B. V.A.R.
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Botsende belangen

1            De rijbevoegdheid, het rijbewijs en de intrekking als sanctie

1.1 De rijberoegillieid

De betekenis van het begrip rijbevoegdheid is af te leiden uit de elementen die dit woord
vormen: het werkwoord rijden' en het zelfstandig naainwoord 'bevoegdheid'. Wat
het begrip rijden betekent, lijkt voor de hand te liggen, niaar het is eigen aan het
verkeersrecht dat in het norinale spraakgebruik ingeburgerde begrippen verkeers-

rechtelijk een andere betekenis hebben. Dit geldt ook voor het begrip rijden.
Rijden in de zin van de verkeerswetgeving is het besturen ofals bestuurder doen

besturen van een  voertuig. Dit is at te leiden uit artikel  162, eerste lid WVW  1994,

waarin de bevoegdheid wordt verleend een rijverbod op te leggen: het gevolg hiervan
is ingevolge het derde lid dat degene aan wie het rijverbod is opgelegd geen voertuig I 5

meer mag besturen of als bestuurder doen besturen voor de periode waarin dat rij verbod

geldt. In de context van dit onderzoek zal het hierbij meestal om een gemotoriseerd
voertuig gaan (met name de auto), maar de rijbevoegdheid omvat ook alle andere
voertuigen, waarvan de fiets het bekendste is.

Het verkeersrechtelijke bestuursbegrip is enerzijds beperkter dan in het dagelijks
spraakgebruik. Passagiers. die ingevolge de gangbare opvattingen ook (mee)rijden.
vallen namelijk niet onder het juridische bestuurdersbegrip. De omschrijving van de
rijder als de bestuurder of degene die het voertuig als bestuurder doet besturen bestrijkt
anderzijds een grotere categorie personen, omdat de bestuurder in de zin van het
wegenverkeersrecht niet altijd zelf vervoerd hoeft le worden in of op het voertuig. Dit
A een ingewikkelde technisch juridische kwestie die uitgebreid wordt besproken in

Simmelink proefschrift. 16 Hier wordt volstaan met de vermelding van de meest relevante

uitbreiding van het bestuurdersbegrip: de verkeershandelingen waarbij niet wordt
gereden. De chauffeur die stilstaat voor een verkeerslicht bijvoorbeeld valt nog weeds

onder het bereik van de verkeersgedragsregels geldend voor de bestuurders." Vandaar
dat voor de toepassing van dergelijke bepalingen onder 'de bestuurder' moet worden
begrepen degene, 'die met het rijtuig gereden heeft. b.v. als hij het tijdelijk doet stoppen

of het ergens plaatst om het daar te laten staan tot het tijdstip van wegrijden'. Die
persoon is immers verantwoordelijk voor de naleving van de zorgplichten met betrekking
tot verlichting etc. na afloop van het rijden met het rijtuig."" Verkeershandelingen

als stoppen en parkeren worden derhalve als uitoefening van rijbevoegdheid gezien.

15 Het begrip 'voertuig" wordt uitgebreid behandeld in Simmelink 1995, p 52-67.
16    Simmelink 1995. p. 68-77.
17      Simmelink 1995, p. 74 en de daaraangehaalde juriAprudentie.
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Het tweede element van het begrip rijbevoegdheid is de term bevoegdheid. In
een publiekrechtelijk kader wordt er geen uniforme juridische definitie gehanteerd
van dit begrip.'» Bovendien gaat het in dit kader om feitelijke handelingen van burgers
en niet om een (overheids)bevoegdheid tot rechtshandelen. Een van de definities uit
de Van Dale sluit evenwel goed aan bij het gebruik van het begrip rijbevoegdheid in
een verkeersrechtelijke context: het "recht tot het uitoefenen van bepaalde handelingen"

Met de rijbevoegdheid wordt in dit onderzoek dus gedoeld op het reclit op het besture,1
of als beStuttrder doen besturen van een voertuig. Het onderwerp van het onderzoek.
de intrekking van de rijbevoegdheid, is dus het ontnemen van het recht op het besturen
of als bestuurder doen besturen van een voertuig. Door de verkeersrechtelijke invulling
van dit begrip vallen hieronder ook verkeershandelingen waarbij het voertuig niet wordt
voortbewogen, zoals het stoppen voor een verkeerslicht.

De intrekking van de rijbevoegdheid ter bescherming van de verkeersveiligheid
is een sanctie. een door het publiekreclit voor-iene, belastende maatregel die de
overheid kan aanwenden als reactie op niet-nalering van verplichtingen die roort-
v/c,eien uitpubliekrec·hte/(ike nonnen. " Dit sanctiebegrip is heel ruim. Het omvat de
door de strafrechter opgelegde straffen en maatregelen. de in het kader van de opsporing
gegeven rijverboden en de bestuurlijke intrekking van de ri.ibevoegdheid.

1.2 Het rijbewijs

Het rijbewijs heeft 7.owel feitelijk als juridisch een belangrijke functie. De feitelijke
rol blijkt uit het aantal mensen dat in het bezit is van een rijbewijs: sinds eind jaren
twintig tot 14 november 1994 werden er maar liefst het tien miljoen uitgegeven.20 Juri-
disch speelt het rijbewijs een grote rol, omdat de regeling van de (intrekking van de)
rijbevoegdheid vele bepalingen bevat die met het rijbewijs te maken hebben.

Veelal wordt het rijbewijs geYdentificeerd met rijbevoegdheid, omdat degene
die zijn rijbewijs moet inleveren niet meer mag rijden. Dit is echter niet helemaal
correct. Wanneer de rijbevoegdheid hetzelfde zou betekenen als het rijbewijs zou na
de intrekking van het rijbewijs geen enkel voertuig mogen worden bestuurd. maar er
mag echter nog wel worden gefietst of brommer gereden.' ' Het rijbewijs is dus iets
anders dan de rijbevoegdheid.

De status van het rijbewijs is bij de totstandkoming van de WVW 1994
uitdrukkelijk behandeld: het rijbewijs werd voorgesteld als het bewijs dat de houder
ervan op het moment van het rijexamen en daaraan voorafgaande onderzoeken
voldoende bekwaam werd geacht om met bepaalde motorrijtuigen aan het verkeer deel

.l

te nemen.'- De relatie tussen het rijbewijs en de rijbevoegdheid is dus dat de houder

18         Goorden  1990,  p.  58.
19 Van Wijk/Konijnenbelt/Van Male 1997. p. 467.
20      10 miljoenste rijvaardigheidsbewijs. Verkeersknooppunt januari  1995, p. 25.
21      Zie ook paragraaf 2.1.
22        Kamerstukken II 1990- 1991, 22 030. nr. 3, p. 42.
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kan aantonen dat hij op een bepaald moment bekwaam genoeg werd geacht om de rijbe-
voegdheid uit oefenen met betrekking tot de voertuigcategorie waarvoor dat rijbewij s

geldt.
',Bestuursrechtelijk gezien is het rijbewijs een vergunning.- De schorsing of

ongeldigverklaring ervan, die het bestuursrecht uitdrukkelijk mogelijk maakt in het
kader van de in het tweede hoofdstuk te bespreken art. 130-procedure, is dus juridisch
te kwalificeren als de intrekking van een vergunning.

In dit boek wordt met het rijbewijs een rijbewijs in de zin van artikel 107 WVW
1994 bedoeld.24 Dit is het gewone nationale rijbewijs, oftewel het roze papiertje. De

huidige wegenverkeerswetgeving kent echter nog meer soorten rijbewijzen, zoals het
militair rijbewijs. waarvan de regeling van de verkrijging en het verlies buiten de WVW
1994 valt.Z, Daarnaast zijn er andere rijbewijzen die wel in de WVW 1994 worden

genoemd: het internationale rijbewijs (art. 117 WVW 1994) en de verschillende
buitenlandse rijbewijzen.

Verder wordt in deze dissertatie regelmatig gesproken van 'rijbewijsplichtige
voertuigen'. Met deze term wordt gedoeld op de voertuigcategorieen voor welker

besturing vereist is het bezit van een rijbewijs voor de betreffende categorie(en). Hoewel
duidelijk is wat met de verkorte term wordt bedoeld, moet worden toegegeven dat de
term niet helemaal correct is. Wanneer echter steeds de volledige definitie zou worden
gehanteerd, zou dat ten koste gaan van de leesbaarheid.

2            De met de intrekking van de rijbevoegdheid gemoeide belangen

2.1 De bescherming van de verkeersveiligheid

De bescherming van de verkeersveiligheid betekent vooral de inspanning tot verminde-

ring van het aantal slachtoffers in het verkeer. Dit aantal is tot nu toe niet gering geweest.
Het lijkt haast geen toeval dat de eerste Nederlandse auto, een stoomlocomotiefachtig
gevaarte met de naam "Noviomagum," door een geweermaker werd geconstrueerd:26

nadat het eerste verkeersongeval met dodelijke afloop plaatsvond, op 24 september
1901,27 heeft het autoverkeer misschien weI miljoenen slachtoffers gemaakt.  De auto
wordt dan ook als dominerende factor in de verkeersonveiligheid gezien.

28

23        Schneyder  1976. in Van Wijk/Konijnenbelt/Van Male.  1997. p. 222 wordt het rijbewijs echter
naast de vergunningen genoemd. zie ook Van Ooijen  1965, p. 46, waarin het rij bewij s in een
adeni wordt genoemd met de jacht- en de verblijfsvergunning

24       Dit is in overeenstemming met het systeem van de WVW 1994. waarin in artikel 1, eerste lid,
sub  k  WVW 1994 wordt bepaaid dat wanneer over het rijbewijs wordt gesproken een 'gewoon'

rijbewijs wordt bedoeld.
25     Zie wei art. 37 Reglement Rijbewijzen in verband met de gelijkstelling van het militair met het

burgerlijk rijvaardigheidsbewijs.
26    Aertnijs 1948. p. 5.
27    Remmelink 1992. p. 30.

28    Bespreking intreerede prof. ir. E. A.,mussen in VR 1983, p. 62-63.
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Tegenwoordig is het aantal nieuwe verkeersslachtoffers nog steeds aanzienlijk.
Elke minuut van de dag valt er ergens in de wereld een verkeersdode. een keer per
tien seconden is er een verkeersongeval met letselschade.'9 Alleen al in ons land vonden
er in 1995 ruim elfduizend ziekenhuisopnamen ten gevolge van een verkeersongeval
plaats." Een nieuwe telmethode van het CBS doet zelfs vermoeden dat dit getal
misschien wei meer dan vijftig procent hoger moet zijn:" de Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) raamde het voor 1996 op ruim negentienduizend
ziekenhuisopnamen en bijna honderdduizend gevallen waarin spoedeisende hulpverle-
ning nodig  was.82 Het aantal verkeersdoden ligt in Nederland al decennia ruim boven
de duizend. in sommige jaren bedroeg het zel fs meer dan drie keer zoveel. Er zijn dus
redenen genoeg om de verkeersveiligheid te beschermen.

De bescherming van de verkeersveiligheid hangt rechtstreeks samen met de
aandacht voor de bekwaamheid van de (voertuigen besturende) verkeersdeelnemers,
want het merendeel van de verkeersongevallen is te wijten aan menselijke fouten. De
schattingen lopen hierbij uiteen van 85 tot 95 procent. Over de aard van deze fouten
is ook het een en ander bekend: "Aandachts- en waarnemingsfouten komen verreweg
het meest voor. waarbij uit het gros der cijfers blijkt dat deze fouten vaak optreden
in samenhang met bekende ongevalsfactoren als vermoeidheid. slaperigheid en gebruik
van alcohol en/of medicijnen. De toestand waarin de chauffeur verkeert wanneer hij
of zij een voertuig bestuurt, heeft oorzakelijk alles te maken met deze ongevalsfacto-

""ren.    Ook van het gebruik van minder zware middelen dan alcohol of medicijnen
A het negatieve effect op de bekwaamheid van de chauffeur bekend. Zo is uit onderzoek
gebleken dat ook het innemen van kleine hoeveelheden alcohol. het telefonerend rijden
of het tweednhalfuur onafgebroken rijden op een saaie weg de rijbekwaamheid duidelijk
doet verminderen,4 en daarmee de kans op een ongeval doet vergroten. Daamaast kunnen
ook meer opzettelijk gemaakte fouten de verkeersveiligheid in gevaar brengen. zoals
te hard rijden en voorrang nemen wanneer men het niet heeft. Hierbij is wei eens

hverondersteld dat autorijden dit soort gedrag oproept
Het verband tussen de intrekking van de rijbevoegdheid als sanctie en de bescher-

ming van de verkeersveiligheid ligt dus voor de hand: eenieder die niet meer mag rijden,
kan geen gevaar meer op de weg veroorzaken met zijn voertuig,'h onder de voorwaarde
dat hij zich houdt aan de opgelegde sanctie uiteraard. Het doeltreffendste zou dus zijn
om iedereen uit het verkeer te halen. maar dit kan natuurlijk niet. Hier ligt de functie
van een stelsel van regels betreffende de rijbevoegdheid. "als normatief-rationeel

29    Michon 1992. p. 7.
30 Persbericht Centraal Bureau vc)or de Statistiek 21 maan 1996.

31        Stcn. 4 september  1997.
32   SWOV 1997.
33    Brookhuis 1992, p. 43.
34        Brookhuis  1992. p.5 1.
35    Bijv. Van Lennep 1953.
36       Tenzij hij zich als passagier c,p zeer hinderlijke wi.ize gedraagt, maar dit wor(it buiten beschouwing

gelaten.
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fenomeen. dat zich opstelt tegen een drang naar al te gemakkeli.ike 'natuurlijke' en
efficiente oplossingen in de sfeer van ordehandhaving en criminaliteitsbestrijding"."

Natuurlijk wordt hier ook preventieve bescherming geboden, in de vorm van
bijvoorbeeld medische onderzoeken en rijvaardigheidsexamens. Maar er blijven altijd
bestuurders over die hierbij 'geluk' hebben gehad of hun onbekwaamheid pas later
ontwikkelen. Wanneer zij een gevaar op de weg opleveren. moet er vanuit
verkeersveiligheidsoogpunt ook repressief kunnen worden opgetreden. Het belang van
de verkeersveiligheid vereist dus enige vorm van intrekking van de rijbevoegdheid.
Over de manier waarop dit feitelijk moet worden ingevuld. bestaat onder verkeersdes-
kundigen evenwel een fors verschil van mening. Sommigen zien de intrekking van de
rijbevoegdheid als een zeer effectieve sanctie, anderen twijfelen hieraan. Deze

tegenstromen worden wei omschreven als de 'brokkenmakers-' en de 'pechvogel-
theorie'.18 De eerstgenoemde theorie berust op de gedachte dat er persoonlijke factoren
zijn die iemand vatbaar maken voor het betrokken raken bij een verkeersongeval.34
de aanhangers van de laatstgenoemde theorie menen dat verkeersfouten ontstaan door

zo'n toevallige samenloop van omstandigheden dat er eerder sprake is van een
'pechvogel' dan een onbekwame bestuurder.40 De discussie tussen de aanhangers van
beide stromingen, waarbij in Nederland de eerste vooral wordt vertegenwoordigd door
het Verkeerskundig Studiecentrum van de Rijksuniversiteit Groningen en de tweede
door de Leidschendamse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.
wordt hier verder niet uitgediept.

Overigens past hierbij nog een tweede kanttekening. De intrekking van de
rijbevoegdheid als sanctie heeft alleen een effect op de verkeersveiligheid wanneer
de pakkans op zowel het onbekwaam gedrag als het rijden zonder rijbevoegdheid
voldoende i,. Onderzoek en ervaring heeft uitgewezen dat dit een van de belangrijkste
factoren bij een effectieve verkeershandhaving is.4' Helaas is het een feit van algemene
bekendheid dat de pakkans bij verkeersdelicten niet al te groot is. 43

37      Kelk 1994. p. 37. die een vergelijking trekt met de doodstraf als et'fectiefste strat: wie dood is
kan geen criminaliteit begaan.

38    Zie bijv. Grays<)n en Maycock 1988.
39    Bijv. Bol 1995, p. 21.128: R(,thengatter 1993. De Vries 1969.
40      Voorlopige Raad voor de Verkeersveiligheid, Ad,·ies puntens/elsel rerkeersdelic'ten. Den Haag.

mei 1978. p. 3-4. Koornvra 1978. p. 148-162: zie ook Twisk 1991 en Twisk 1993.
41 Bijv. Goldenbeld 1994. p. 99. Spec 1993. p. 1()8-1()9.
42     Dit is overigens al ,·ele jaren het geval, zie bijv. Van Ouijen 1965. p. 27-37.
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2.2 Het behoud van de rijbevoegdheid

Het behoud van de rijbevoegdheid is niet het enige persoonlijke belang van degenen
van wie de rijbevoegdheid wordt ingetrokken, maar wel een van de belangrijkste. Veel
mensen gebruiken hun gemotoriseerde vervoermiddel om in hun levensonderhoud te
voorzien, om hun sociale contacten te onderhouden. boodschappen te doen, naar de
sportvereniging te gaan etc. Het zal vrijwel altijd alleen over auto- en vrachtwagenrijden

gaan. Gemakshalve wordt verder vrijwel alleen over autorijden gesproken.
Hoe zwaar iemand wordt gestraft door het verlies van zijn rijbevoegdheid wordt

in grote mate bepaald door de mate waarin hij hierdoor is beknot in zijn mobiliteit.
Dat naast de beknotting van de bewegingsvrijheid concrete economische factoren een

rol spelen is vanzelfsprekend. Minder voor de hand liggend, maar evenzeer waar is
dat ook de emotionele waarde die aan het autorijden wordt verbonden een rol kan spelen

bij de aantasting van de belangen van de gesanctioneerde. Hoewel geen historische
onderzoeken hiernaar zijn gedaan, kan worden aangenomen dat zowel de economische
als de emotionele belangen in de loop der tijd steeds groter zijn geworden. met name
in de tweede helft van deze eeuw.

Het economisch belang bij het autorijden kan worden weergegeven door het aantal

mensen dat financieel afhankelijk is van het kunnen besturen van een auto. Dergelijke
gegevens zijn niet beschikbaar. maar het huidige aantal personenauto's, dat op ruim
vij feneenhalf miljoen wordt geschat:3 geeft aan dat het om een grote groep zou kunnen

gaan. Dit blijkt ook uit andere CBS-cijfers, die vermelden dat er 99,1 auto's zijn per
honderd woningen. De herichten over het belang van het economisch transport duiden
tevens in die richting. Jongma stelde zelfs dat transport de spil is "waar onze hele
economie om draait."44

Ook bij juristen is deze economische afhankelijkheidsrelatie bekend. "De gedachte
dat het recht om een auto te besturen een voorrecht is van vergunninghouders, is niet
meer reeel. Er moet worden uitgegaan van de werkelijkheid, dat het gebruiken van
een motorrijtuig noodzakelijk is voor tal van mensen om zich in onze samenleving
te handhaven.(...)9'45 Dit economische belang geldt met name voor degenen die zich
beroepsmatig met een motorrijtuig verplaatsen. zoals vrachtwagenchauffeurs en
bestuurders van een bus. Maar ook mensen die door hun onregelmatige werktijden,
woon-werksituatie of mobiele werkplaats geen gebruik kunnen maken van het openbaar
vervoer zijn feitelijk hun baan kwijt wanneer hen de rijbevoegdheid wordt ontnomen.

Het autorijden heeft niet alleen voordelen. Autorijden is in verhouding vaak te
duur in verhouding tot alternatieve vervoermiddelen, over grote afstanden is de trein
in veel gevallen een beter alternatief, en de korte afstanden waarvoor de auto vaak wordt
gebruikt kunnen beter met de fieth worden overbrugd. Ook de negatieve effecten van

43       Persbericht CBS 2 mei 1997, waaruit ook hlijkt dat er tien jaar geleden ongeveer een miljoen
minder waren.

44    Jongma 1992. p. 6.
45     Van Veen 1981, p. 422.
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autogebruik op het milieu zijn bekend. evenals de gevaren die het wegverkeer oplevert.
Toch neemt het automobilisme nog steeds toe. Overheidsmaatregelen om het autogebruik
terug te dringen, hebben niet het gewenste effect en de toenemende druk van het
autorijden op het inkomensbudget lijkt de bestuurders ook niet te deren.

Daarom ix "de intieme betekenis van auto's in onze samenleving te begrijpen
(...) doorachter gangbare. rationele verklaringen te kijken. Er zijn immers overvloedige
aanwijzingen voor de hypothese dat de auto een belangrijke plaats inneemt in ons
gevoelsleven. Wie aan de intieme betekenis van de auto voorbijgaat kan een beter..4.

vervoersbeleid weI vergeten.47 Van de Braak heeft om die reden een onderzoek gedaan
naar de oorzaken van de verknochtheid van onze maatschappij aan de auto. Hij brengt
deze onder in verschillende categorieen. Ten eerste heeft de auto de plaats gekregen
van een huisdier en van een huisgenoot. Voorbeelden hiervan zijn de manier waarop
men over zijn of haar auto placht te praten (en hem soms zelfs een naam geeft) en de

belangrijke plaats die de garage in woningen inneenit. Daarnaast is de auto geworden
tot een rijdend kledingstuk, een accessoire waarmee men kan laten zien hoe de eigenaar
zijn plaats in de maatschappij ziet.* De industrie en de reclamewereld doen hieraan
ijverig mee door steeds nieuwe types en uitvoeringen te ontwerpen en daarbij een
passend imago uit te dragen. Het beeld dat wie nog in een oud model rondrijdt niet
voor vol kan worden aangezien wordt steeds versterkt. Dat de gemiddelde burger deze
illusie enthousiast in stand houdt. blijkt uit de toenemende consumptie en uit de mythe
van de meerwaarde van het inruilen. De derde functie van het bezit van een auto (en
het rijden ermee) is het bevredigen van oergevoelens als de drang naar vrijheid en
erotiek, het territoriumgevoel en het jachtinstinct.49 Voorlichter Verhoef van het Centraal
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zei niet voor niets: "Wij handelen in het meest
emotionele document in Nederland. Als je tegen iemand zegt dat hij niet kan autorijden.
krijg je onmiddellijk ruzie. „5{)

Hieruit mag blijken dat aantasting van het rijbewijs niet alleen een zware sanctie
is wanneer de mobiliteit en de daarmee samenhangende economische belangen op het
spei staan. De emotionele kanten van het autobezit en het daarmee te identificeren bezit
van de rijbevoegdheid geven de betrokkene het gevoel dat het afnemen van de
rijbevoegdheid gepaard gaat met het verlies van een deel van zijn eigenwaarde. Door
hem het recht te ontzeggen zijn auto te besturen worden allerlei irrationele (oer)ge-
voelens aan banden gelegd. die moeilijk in waarderingscijfers zijn uit te drukken. Dit
maakt de intrekking van de rijbevoegdheid. de vrijheidsstraf, wellicht tot een van de
zwaarste straffen die ons sanctiestelsel kent. Moet de irrationele. emotionele waarde
van het autobezit daarom, naast het economische belang, worden meegewogen als belang
bij de beoordeling of de rijbevoegdheid moet worden ingetrokken? Naar mijn mening

46       Van de Braak  1991. p. 33-36.
47        Van de Braak  1991, p. 6. zie ook het beinvic)edingsmi)del in Steg  1997, waarin dit niet expliciet

wordt onderkend.
48 Van de Braak 1991.p. 9-14.
49 Van de Braak  1991. p.  17-23.46-47.65-74.

50     Diepstraten 1987, p. 59.
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niet. In onze samenleving is de bescherming van de verkeersveiligheid zo'n groot goed.
dat gevoelsargumenten geen reden mogen geven om niet te kiezen voor de grootst

mogelijke bescherming van de verkeersveiligheid. Kennis van dit emotionele belang
draagt evenwel bij tot een beter begrip van de soms hoog oplopende gemoederen bij

bestuurders die hun rijbevoegdheid (hebben) moeten inleveren.
Overigens wordt niet in alle lagen van de samenleving de auto onvoorwaardelijk

aanbeden. Met name een kleine intellectuele elite verzet zich tegen het bezit ervan.
De ANWB signaleerde dit al in  1983: "Was de auto vroeger een statussymbool van
jewelste. tegenwoordig. nu bijna iedereen zich een auto kan veroorloven, al is het maar
een derdehands kneusje. wordt het weer een statussymbool om geen auto te hebben.

Mensen mdt een rijbewijs, en mtt genoeg geld op de bank, doen hun auto weg en
prefereren om principiele redenen het openbaar vervoer en de fiets."" Schrijvers als
Holland vormen de spreekbuis van deze groep en vallen het autorijden aan met termen

9. S.

als "vulgair straatfascisme .
- Misschien sijpelt deze henadering van de steeds groter

wordende nadelen van het autobezit in de toekomst door naar de andere lagen van de
bevolking," maar het zal ook dan nog heellang duren voordat de auto en de gmenhan-
gende rijbevoegdheid als niet meer dan een nuttig bezit worden gezien.

3           De ontwikkeling van de intrekking van de rijbevoegdheid getoetst

De contlicterende belangen van de verkeersveiligheid en het behoud van de rijbevoegd-
heid liggen ten grondslag aan het besluit om in een concreet geval de rijbevoegdheid
iii te trekken. De sanctie is het eindresultaal van een proces waarbij die belangen tegen
elkaar worden afgewogen.,4 In ons stelsel zijn deze procegen ingebed in zowel een

bestuurs- als een strafrechtelijk kader.
Problematisch bij de toetsing van sancties die in verschillende kaders worden

„opgelegd is dat er geen algemene sanctietheone is. Kleus-Wunnobel schetste daartoe
een voorstel voor zo'n theorie. Ze onderscheidde daarbij drie fasen: de legislatieve
fase. de bestuurlijke fase en de beroepsgang. In de eerste fase zou de keuze voor de

bevoegdheidstoedeling centraal staan. meer in het bijzonder: de vraag of de sanctie
door de rechter of het bestuur moet worden opgelegd. In de tweede fase zou moeten

worden getoetst aan eisen. ontleend aan de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur.,6 De derde fase van de beroepsgang zou als uitgangspunt moeten hebben dat

51     ANWB 1983. p. 179.
52   Holland 1989.
53        VAVan de Braak  1991, p.  16.
54     Vgl. De Moor-,·an Vugt 1994. p. 10-13: Helderen Jue 1987, p. 25: Veil inga-Schocitstra 1987.

p. 659.

55    Kleijs-Wijnnobel 1993. p. 37-38.
56 Kleijs-Winnobel 1993. p. 41.
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een punitieve sanctie in volle omvang wordt getoetst. waarbij de strafrechtelijke normen
aan de orde komen. 57

In dit onderzoek is echter gekozen voor een inhoudelijker benadering. mede
geinspireerd door het onderscheid bij de zorgvuldigheidstoetsing van besluitvorming.
zoals dat door NicolaY is aangebracht.9 Hier worden twee onderdelen van de besluitvor-

ming onderscheiden: de voorbereidende fase en de fase waarin het sanctiebesluit wordt

genomen. Zodoende wordt de belangenafweging bij de intrekking van de rijbevoegdheid
op twee onderdelen getoetst. Het eerste onderdeel betreft de belangenafweging bij de
beoordeling van het met de intrekking van de rijbevoegdheid te bedreigen risico voor
de verkeersveiligheid. dus de voorbereiding van de eigenlijke intrekking van de rijbe-
voegdheid zelf. Het tweede onderdeel betreft de situatie waarin dat risico reeds is
bepaald en niet aanvaardbaar wordt geacht: in hoeverre is dan nog keuzeruinite om
de rijbevoegdheid al dan niet (gedeeltelijk) in te trekken.

Het ligt voor de hand om hierbij ook de keuze voor de furmele inkadering van
het handhavingssysteem te betrekken. De vraag op basis van welke criteria gekozen
zou moeten worden voor een strafrechtelijk dan wel bestuursrechtelijk traject speelt
hier dan een centrale rol. Hiervan wordt echter afgezien, omdat de invalshoek van dit
onderzoek een puur materiele is. In welke procedure bepaalde sancties worden
ondergebracht, is derhalve irrelevant. tenzij blijkt dat de betreffende procedure te
weinig aanknopingspunten biedt om tot een aanvaardbare belangenafweging te komen.

3.1 De beoordeling ran de bedreiging van de verkeersveiligheid

Aan ieder besluit tot i,itrekking van de rijbevoegdheid. strafrechtelijk of bestuursrechte

lijk. gaat een voorbereidingsprocedure voorat, waarbij de mogelijk onbekwame
bestuurder wordt gesignaleerd en de voor de besluitvorming benodigde gegevens worden
verzameld. Door de selectie van deze gegevens wordt bepaald op welke wijze de

gronden voor het opleggen van de sanctie (dus met name het gevaar dat de betrokkene

oplevert voor de verkeersveiligheid) moeten worden beoordeeld. In deze selectie zit
reeds een verborgen belangenafweging:W er kan worden besloten de concrete omstandig-
heden van het feit en de betrokkene in kaart te brengen. maar er kan ook worden besloten
een model te hanteren waarin een zekere abstrahering van de werkelijkheid is
begrepen.

6(/

57     Kleijs-Winnobel 1993. p. 52.
58     Zie bijv. NicolaY 1993. p. 84 en 88.
59 Vgl. Remmelink 1996, p. 823-824: de niening L'an Duk 1988, p. 165. dat er bij het hanteren

van beoordelingsvrijheid geen at-w·eging van belangen te pas komt (tenzij in dubieuze
uitzonderingsgevallen). wordt hier dan ook niet gedeeld.

60      Daarnaast is in de manier waarop de selectie wordt uitgevc,erd een belangenafweging begrepen
de ene wijze van informatievergaring maakt een grotere inbreuk op de betrokkene dan andere
(Nicolat 1993. p. 84-85). Deze belangenatweging is echter te ver verwijderd van het belang
bij het behoud van het rijbewijs. Alleen waar er een direct verband is. wordt dit onderwerp
behandeld.
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Bij gebruikmaking van een model waarin alleen een abstracte norm (zoals het
rijden onder invloed met een bloedalcoholgehalte van 1.8 promille) wordt gehanteerd
om een rijbewijs in te vorderen, kunnen zowel de verkeersveiligheid als de belangen
van de betrokkene onevenredig worden geschaad. Bijvoorbeeld wanneer iedereen die
een lager promillage had daarmee automatisch niet wordt gesanctioneerd of wanneer
de rijbevoegdheid wordt ingetrokken. terwijl de concrete omstandigheden duidelijk
uitwijzen dat van de betrokkene verder niets meer te vrezen valt.  In een model waarin
een concrete afweging wordt gemaakt. kan het belang van de betrokkene bij het behoud
van zijn rijbevoegdheid wel een rol spelen. Enerzijds is dit een positieve rol: hoe harder
hij het rijbewij s nodig heeft. des te groter is wellicht de kans dat het bij een enkele
misstap blijft. De betrokkene wordt dan voldoende afgeschrikt door het dreigende verlie0
van zijii rijbevoegdheid en weet daarnaast dat bij een volgend delict de sanctie zwaarder
zal zijn. Aan de andere kant kan ook worden gesteld dat degene die zijn rijbewijs erg
hard nodig heeft zich meer dan gemiddeld bewust had moeten zijn van de verantwoor-
delijkheid die hij draagt in het verkeer. Dit zou impliceren dat hij een verkeerde
verkeersmentaliteit heeft en het gevaar dat hij oplevert voor de verkeersveiligheid dus
groter is. Welke redeneerwijze wordt gevolgd door degene die beslist over de sanctie-

oplegging zal in hoge mate athankelijk zijn van de concrete omstandigheden van het
geval en de betrokkene.

De hantering van abstracte sanctienormen heeft ook voordelen: hoe abstracter
de verkeersveiligheidsnorm is. des te eenvoudiger is de beoordeling of hieraan is
voldaan en des te zekerder is de betrokkene van de uitslag ervan. Dit levert kostenbe-
sparing op en de rechtszekerheid wordt ennee. tot op zekere hoogk:' gediend. Deze
werkwijze vereist echter dat al op een abstract niveau een aanvaardbare belangenafwe-
ging moet worden gemaakt. Zo zal in het voorheeld van intrekking van de rijbevoegd-
heid bij het rijden onder invloed met 1.7 promille duidelijk moeten worden gemaakt

dat. ongeacht de concrete omstandigheden en belangen, er sprake is van een gevaar
voor de verkeersveiligheid dat zo groot is dat de rijbevoegdheid zonder uitzondering
mag worden ingetrokken.

In de te bespreken regelingen gaat het veelal om een mengvorm. waarbij abstracte

verkeersveiligheidsnormen worden gecombineerd met criteria die een concretere
invulling van het gevaar voor de verkeersveiligheid vereisen. De belangenafweging
in het kader van de beoordeling of de intrekking van de rijbevoegdheid geYndiceerd
is. vindt hier plaats op twee momenten: bij de bepaling van de met de intrekking van
de rijbevoegdheid te beschermen verkeersveiligheidsnorm en bij de bepaling van de
concrete schending van de verkeersveiligheid. Deze momenten komen overeen met

de legislatieve en de bestuurlijke fase van het in paragraaf 1.3 besproken model van
Kleijs-Wijnnobel.

61 Zie paragraaf 1.3.3.2.
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3.2 De keuze om de ri.ibevoegdheid iii te trekken

Als het gevaar voor de verkeersveiligheid is bepaald. volgt de tweede fase van de

belangenafweging: wordt de rijbevoegdheid wel of niet ingetrokken en zo ja, in welke
vorm. Het is belangrijk deze fase te onderscheiden van de voorbereidende. omdat door
het andere karakter van de bevoegdheidsvraag (niet: kan en mag de bevoegdheid worden
uitgeoefend, maar: zal van de aanwezige bevoegdheid gebruik worden gemaakt) de

toetsingscriteria ook een ander karakter hebben.
In deze fase kunnen. afhankelijk van de aard van de sanctie, ook andere sanctie-

doelen dan de bescherming van de verkeersveiligheid een rol spelen, zoals leedtoevoe-
ging en genoegdoening aan het slachtoffer. Deze moeten worden afgewogen tegen het

belang van de betrokkene bij het behoud van zijn rijbevoegdheid. Alledrie de door
Kleijs-Wijnnobel genoemde fasen hebben een plaats in deze afweging.

3.3 De toetsing van de belangenafweging

3.3.1 De legislatieve fase

Omdat wetgeving over het algemeen niet automatisch zal resulteren in de intrekking
van de rijbevoegdheid, is bij de toetsing ervan vooral de voorbereidende fuse van belang.
De vraag is hier of op zorgvuldige wijze wordt beoordeeld of er gevaar is voor de
verkeersveiligheid en of het belang van de betrokkene hierbij voldoende wordt
meegewogen.

De feitelijke voorbereiding van wetgeving is niet erg inzichtelijk, waardoor de

belangenafweging vooral zal moeten blijken uit de motivering van het eindresultaat.
De formele wetgever is hierbij gebonden aan een passage uit de koninklijke boodschap
bij een wetsvoorstel: "De toelichtende memorie. die het wetsvoorstel vergezelt, bevat
de gronden waarop het berust."63 Naar de inzichten van de geldende wetgevingsleer
moeten deze gronden onder meer het doel van het wetsvoorstel omvatten en de

verhouding tussen dat doel en het middel dat wordt voorgesteld.63 Deze motiverings-
plichten worden in de praktijk niet altijd nageleefd. Waaldijk stelt terecht dat het de
taak van de controle-organen (de Raad van State en de Staten-Generaal) is om erop
te letten dat dit wei gebeurt.64 De wetgever is dus gehouden, hetzij door motivering,
hetzij door de uitoefening van de controlefunctie. aan te geven op welke wijze is bepaald

dat er sprake is van een gevaar voor de verkeersveiligheid dat door de intrekking van
het rijbewijs moet worden beschermd.M

62    Waaidilk 1994. p. 2()3-2()4.
63        Waaldijk  1994. p 206-210.
64       Waaidijk  1994. p. 2 1 1.
65       Zie ook Van Male  1990.
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Een toetsing van de keuze tot intrekking van de rijbevoegdheid in concrete

gevallen is meestal niet geYndiceerd, omdat wetgeving in beginsel geen directe intrekking
van de rijbevoegdheid met zich meebrengt. Wel is het noodzakelijk de zwaarte van
het door de wetgever voorgestelde middel af te zetten tegen het doel van de sanctie-

oplegging. Hiervoor geldt "dat de lasten voor een of meer belanghebbenden niet
onevenredig zullen zijn in verhouding tot de met de wet te dienen doelen.-66 De gevol-

gen van de in te voeren regeling voor de groep bestuurders die de rijbevoegdheid zal
verliezen. moeten dus worden meegenomen in de belangenafweging.

Het gaat hier alleen om de totale groep bestuurders. want de wetgever kan in een

algemene wet geen acht slaan op individuele gevallen. "Met wetgeving heeft men niet
•467                                                                   6Xiedere concrete toepassing in de hand.     Dit is een taak van de rechter en het bestuur.

Het belang dat een bepaalde persoon heeft bij zijn rijbevoegdheid moet dus niet door
de wetgever worden meegewogen. maar het groepsbelang bij het behoud van mobiliteit
weI. Dit maakt het overigens bezwaarlijk een intrekkingssanctie in te voeren die
rechtstreeks uit de wet voortvloeit. 69

3.3.2 De xtrafrechtelijke bencidering

De intrekking van de rijbevoegdheid is bedoeld om de verkeersveiligheid te beschermen.
maar heeft ook een leedtoevoegend karakter wanneer de belangen van de betrokkene
sterk worden geschaad. De afweging bij saticties met een punitief karakter is een
aandachtsgebied dat van oudsher op het terrein ligt van de strafrechtsdogmatiek.
Leedtoevoeging als neveneffect kan echter ook het gevolg zijn vati niet strafrechtelijke
sanctionering waardoor de in de strafrechtsdogmatiek geformuleerde inzichten ook
van belang zijn voor andere vormen van intrekking van de rijbevoegdheid.

De traditionele verborgenheid van de voorbereiding van rechterlijke besluiten

(het geheim van de raadkamer) brengt met zich mee dat de dogmatische benadering
van straftoemeting vooral gericht is op de motivering van het vonnis. Zo redeneerde
de strafrechtsgeleerde Muller ook toen hij zich bezighield met de factoren die de
(rechterlijke) sanctionering zouden moeten bepalen. Een tijdloos uitgangspunt van

zijn werk is dat strafoplegging een persoonlijke bezigheid is. waarvoor de rechter de

volledige verantwoordelijkheid draagt. die hij moet afleggen door middel van zijn
motivering.7<1 Als politierechter motiveerde Muller daarom zelf keer op keer heel
uitgebreid waarom hij tot een bepaalde strafoplegging was gekomen. Zijn vonnissen

publiceerde hij regelmatig in het Maandblad voor Berechting en Reclassering
71

66       Waaidijk  1994, p. 212.
67     Kistenkas 1991, p. 377: \·gl. Vermeulen 199(), p. 85.
68     Vgl. Van Wijk/Konijnenbell/Van Male. 1997. p. 165.
69        Vgl.  Bol  1995. p.  129.
70 Zie bijv. Muller 1935: Janse de Jonge 1991, p. 24.
71 Zie bijvoorbeeld de vonnissen die hij als presidents'an de Rechtbank Amsterdam gaf: 8 februari

1932. MBR  1932, p. 83,21  december  1932, MBR  1933. p. 82: 15 maart  1933. MBR  1933,
p. 112:7juni 1933. MBR 1933. p. 291: 19 januari 1934, MBR 1934. p. 86. alle besproken in
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Mullers op de motivering van de straf gerichte benadering had ook gevolgen voor
de resultaten van de straftoemeting zelf. Vanwege zijn strikt individuele invulling van
de rechtsprekende taak zou de strafmotivering en daarmee de strafoplegging moeten

berusten op de omstandigheden van de zaak, de omstandigheden van de veroordeelde
en de strafdoelen die naar eigen inzicht van de rechter het meest in aanmerking kwamen

in het concrete geval. Hierdoor zou dit doel per geval kunnen verschillen. Zo legde

hij zelf de ene keer een strenge straf op. omdat generale preventie de voorkeur verdiende

en de andere keer een voorwaardelijke straf, omdat de speciale preventie was geboden.
terwijl de ernst van de gepleegde feiten gelijk was. 72

In de ogen van Janse de Jonge dacht Muller daarom instrumenteel en functioneel.
"Niets in Mullers opvattingen verzet zich ertegen. dat de rechter in tijden van maat-

schappelijke rust meer aandacht aan de individualiteit schenkt, maar in meer woelige
perioden voor een zogenaamde 'lik op stuk' benadering kiest. Dit instrumentalisme
maakt het strafrecht theoretisch weerloos tegen maatschappelijke en politieke beYnvloe-

ding."7' De straftoemeting als beheersingsinstrument, dat doelmatig moet worden toege-

past: in dienst van bijvoorbeeld de generale en/of speciale preventie, normbevestiging
en eventueel conflictoplossing.

Dit is een van de hoofdstromingen van het strafrecht geworden.74 Instrumentalisme

wordt tegenwoordig ingevuld met de idee dat gelijke straffen in gelijke gevallen moeten

worden opgelegd en dat een grillige straftoemetingspraktijk moet worden afgewezen.
75

Dit uitgangspunt is op zichzelf toe te juichen, maar omdat de andere uitgangspunten
van Muller (de eigen verantwoordelijkheid van de individuele rechter en de verplichting
deze af te leggen door middel van een inzichtelijke motivering) hierbij geen aandacht

krijgen, wordt het niet correct gehanteerd. Modelmatige straftoemeting zonder eigen
individuele motiveringsverplichting van een in concrete gevallen strafopleggende rechter

is het streven van de moderne instrumentalisten. 76

Deze tendens heeft op het terrein van het verkeersrecht geleid tot de wet Mulder
en het naar aanleiding van het geval van de Zeeuwse motorrijder ingediende wetsvoor-

stel administratieve inhouding rijbewijzen (de tweede versie van 24 112). in dit wets-
voorstel werden objectieve en heel summiere zaakscriteria (alcoholgehalte, de snelheid

waarmee is gereden, het recidiveverleden) opgesomd die in alle gevallen bepalend
zijn voor een inhouding van het rijbewijs voor een vaste duur van een half tot twee

jaar.

Roling 1934, p.  1-2, zie verder Rb. Alkmaar 29 september 1925, MBR 1925, p. 412-413 en
Politierechter Amsterdam 28 mei  1948, MBR  1948, p.  163.

72 Vgl. bijvoorbeeld de uitspraak besproken in Muller 1948.49-55.161-162 en de harde vonnissen.

besproken door Roling 1934; zie verder Janse de Jonge 1991. p. 23-24. zie ook paragraaf 5.3.2.2.
73 Janse de Jonge 1991. p. 59.
74    Remmelink 1980, p. 32. Kelk 1994. p. 9-15 en 45-55.
75      Zie bijv. Mulder 1982. Vgl. Rozemond 1996: Foqut/'t Hart 1990: Gribnau 1997; Niessen 1997;

Verschuuren 1994, Kelk 1991.
76        Zie voor een overzicht van voorstellen ten aanzien van straftoemetingsmodellen van de afgelopen

vijfentwintig jaar Remmelink  1996. p. 830-833.
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Een ander voorbeeld is het wetsontwerp puntenstelsel. waarin vaste sancties
werden gekoppeld aan de registratie van verkeersdelicten.77 De rechtsgelijkheid en
de rechtszekerheid werden hierbij als argumenten gebruikt om een stelsel in te voeren
waarbij aan het begaan van een verkeersdelict strafpunten werden gekoppeld. Bij het
behalen van een bepaald aantal punten zou men het rijbewijs verliezen. Dit werd onder
meer toegelicht met het volgende. niet gepubliceerde, citaat: "Hiermee wordt voor
de betrokken verkeersovertreder een volstrekt helder en duidelijk systeem geschapen
dat de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid dient (...)."

Dat de straftoemeting hierbij wordt gegrond op een te sterk vereenvoudigde
voorstelling van de straftoemetingsfactoren kan worden geillustreerd aan de hand van
een model uit het door Enschedd gepropageerde straftoemetingshandboek.78 "Aan de
hand van Frankens ('<') cijfers fantaseer ik een eerste model: De verdachte is een man
van tussen de  18 en 27 jaar, gezinshoofd. die voor zijn beroep zijn rijbewijs nodig heeft:
hij is een werknemer met het loon van een geoefend arbeider: hij is onbekend in het
strafregister. Hij bestuurde een personenauto met een alkoholgehalte van 0,5 & 0,8
promille: letsel is tijdens het feit niet, schade wei toegebracht. Het rijbewijs is
ingevorderd. het voertuig niet in beslaggenomen en tussen feit en rekwisitoor liggen

4,MOnog geen twee maand: de verdachte is op vrije voeten.
De criteria die hier worden gehanteerd zijn uitgebreider dan de opstellers van

het wetsvoorstel puntenstelsel voor ogen hadden. Toch schieten ook deze criteria tekort.
Zo kan in twee gevallen die volgens het model gelijk zijn de eerste man een echtgenote
hebben met een rijbewijs en de tweede niet. waardoor de eerstgenoemde de periode
dat hij niet naar zijn werk kan rijden wellicht makkelijker kan overbruggen. Dit levert
rechtsongelijkheid op. want de zwaarte van een sanctie wordt mede bepaald door het
effect dat de sanctie heeft op de individuele betrokkene." Dit wordt ook wel het dilemma
tussen absolute en relatieve gelijkheid genoemd. X2

Hoewel nog sterker gedifferentieerde modellen kunnen worden bedacht. die
wellicht meer recht doen aan deze omstandigheden, verdient een puur individuele vorm
van afweging de voorkeur. Vanwege de zware straf die intrekking van de rijbevoegdheid
kan zijn, maar nog meer vanwege het bezwaar tegen de in de modelmatige sanctionering
gehanteerde presumptie van een strafdoel dat in alle gevallen gelijk is.H' Dat dit niet
zo hoeft te zijn, heeft Muller reeds bewezen in zijn op het eerste gezicht grillige
straftoemetingspraktijk. Dit betekent overigens niet dat ik het eens ben met zijn soms
zeer rigide straftoemeting op grond van een wens de generale preventie te dienen (zie
paragraaf 5.3.2.2). De waardering voor Mullers benadering betreft meer de verantwoor-

77 Zie paragraaf 6.4.
78      De latere ontwikkelingen op dit gebied en de tegenstromen ervan zijn beschreven door Otte en

Van der Vinne 1996.
79 Ensched6 verwijst hiermee naar Franken 1973. p. 445 e.v.
80     Enschedd 1975, p. 4.
81     Wijffels 1983, p. 40,
82    Bol 1995, p. 128-129.
83        Fiselier en Lensing  1995, p.  105-117.
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delijkheid die hij durfde af te leggen voor zijn strattoemetingsbeslissing dan de wijze

waarop hij deze beslissing nam. Het enkele feit dat kritiek kan worden geleverd op

Mullers strafpraktijk, geeft echter al de kracht ervan aan: juist om straftoemeting te
kunnen laten toetsen moet de individuele rechter zich bloot geven door uitgebreide

motivering.
Het bezwaar tegen modelmatige sanctionering is dus dat het in het licht van het

belang van de verkeersveiligheid geboden kan zijn om de strafinaat te varieren.*4 Bij
punitieve intrekking van de rijbevoegdheid verdient het in het ene geval misschien

de voorkeur vooral generaal-preventief of vergeldend op te treden, terwijl in het andere

geval speciaal-preventieve sanctionering is aan te bevelen.*5 Wanneer er sprake was

van een slachtoffer is de afweging nog gecompliceerder, omdat zijn concrete omstandig-
heden ook een rol kunnen spelen bij het bepalen van de stratmaat. 86

Daarbij is er nog een bezwaar tegen modelmatige straftoemeting, dat eind jaren
zeventig, toen de notie van de calculerende burger doordrong in de rechtswetenschap,

door Mulder naar voren is gebracht.*7 Straftoemetingsmodellen zouden bevorderen
dat calculerende burgers zich zo zouden gaan gedragen dat ze precies onder de grens
van het toelaatbare blijven. De duidelijkheid van de op te leggen sanctie zou dan ave-
rechts werken. Hier wordt ook de specifieke rol benadrukt die door sommigen aan het
strafrecht wordt toegedicht: het moeten ondergaan van een strafproces zou op zichzelf
al een speciaal-preventieve functie kunnen hebben.* De waas van geheimzinnigheid

en de rechterlijke autoriteit kunnen hieraan bijdragen. Het is de vraag of die visie nog
lang standhoudt, nu de grenzen tussen bestuur, wetgeving en rechtspraak materieel
worden ingevuld, en waarin steeds meer wordt aanvaard dat het optreden van het OM
(en de rechter) aan eisen van inzichtelijkheid en beleidsmatigheid zou moeten voldoen

die ook aan bestuursorganen worden gesteld.
Het laatste gevaar van modelmatige straftoemeting tenslotte is het loslaten door

de rechter van zijn eigen verantwoordelijkheid, doordat hij zich geheel verlaat op de
hem voorgeschotelde modellen. Dit gevaar is beslist niet denkbeeldig, zoals blijkt uit
een recent onderzoek waarin werd geconcludeerd dat (ook) juristen geneigd zijn geheel

af te gaan op door kennissystemen voorgeschotelde adviezen. ook al is de onjuistheid
van deze adviezen door controle te achterhalen. M9

Een aantal van de voornoemde bezwaren betreft de smalle basis die aan de
rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid wordt toegekend. Hoewel de_rechts-zekerheid

in ® eerste plaats vereist dat het gedrag dat kan worden gesanctioneerd door intrekking
van de rijbevoegdheid tevoren op duidelijke wijze is aangegeven en dat de intrekkings-

84    Remmelink 1996. p. 824: Kelk 1994. p. 69-71.
85 Zie verder paragraaf 5.3.2.2.
86 Vgl. Groenhuijsen 1996a.
87     Mulder 1978. 441-442.
88    Corstens 1995, p. 9-10.
89     Dijkstra 1998; zie ook Hirsch Ballin 1991,p. 85-92.
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sanctie van tevoren moet zijn aangegeven,  omvat het meer dan dat. Het vereist ook
dat de gegrondheid en de zwaarte van de intrekkingssanctie kan worden getoetst aan
de concrete omstandigheden van het geval.91 Immers: "Wat is inzichtelijker voor
betrokkenen dan hun 'eigen' proces, wanneer daarin alle belangen aan de orde zijn
gekomen?"92 Op gelijke wijze valt bezwaar te maken tegen de invulling van het begrip
rechtsgelijkheid. Naast de gangbare eis van gelijke bestraffing van gelijke gevallen
en ongelijke bestraffing van ongelijke gevallen omvat dit begrip "de aanspraak van
mensen op machthebbers of overheden meer gelijke toepassingsmogelijkheden te
scheppen tot politieke en juridische beslissingsprocessen. (...) Rechtsgelijkheid
impliceert begripsmatig zowel de aanspraak van burgers op gelijke toegang tot
beslissingsprocessen als het streven naar meer zeggenschap erover."93 In een sanctiesys-
teem waarin de rijbevoegdheid wordt ingetrokken zonder dat het individu aan kan voeren
dat er sprake is van een bijzonder geval, is er dus in beginsel geen sprake van rechtsge-
lijkheid.

Door de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid als argumenten te gebruiken voor
modelmatige intrekking van de rijbevoegdheid wordt onrecht gedaan aan de rol van
een straftoemetend orgaan in de rechtsstaat. "Het rechtsstaatbeginsel - meer in het
bijzonder het legaliteitsbeginsel - brengt met zich, dat de door de overheid uit te
vaardigen rechtsnormen zo algemeen mogelijk moeten zijn: dat is een waarborg voor
gelijkheid en rechtszekerheid. Maar als de gevallen al te ongelijk zijn, zullen voor de
verschillende gevallen wellicht ook verschillende normen moeten gelden.

i,94

1n het toetsingsmodel dat hier wordt gehanteerd, brengen daarom zowel de
rechtszekerheid als de rechtsgelijkheid met zich mee dat bij de punitieve intrekking
van de rijbevoegdheid aan de hand van alle concrete omstandigheden een afweging
moet worden gemaakt tussen de doelen die in dit geval worden nagestreefd en de
individuele belangen van de betrokkene. 95

3.3.3 Een bestuurlijke visie op de belangena»eging

In zijn artikel over het juridisch tekort noemt Groenhuijsen de verbestuurlijking van
het strafrecht een van de zorgwekkende trends in de straftoemeting. De aandacht voor

 90          Overigens  zegt de mate van duidelijkheid omtrent de straf die zal worden opgelegd niets  over
de zwaarte van die straf. Wanneer de doodstraf moet worden opgelegd voor het stelen van een
palge sigaretten zegt dat niets over de geoorloofdheid van deze sanctionering. Hetzelfde geldt
in minder extreme mate ten aanzien van het zonder noemenswaardige rechtsbescherming voor
zes maanden intrekken van het rijbewijs van iemand die 's nachts 81 km/u reed over een ringbaan
waarop een maximumsnelheid geldt van 50 kdu. Waar de wetgever tariefmatige sanctionering
wil invoeren met een beroep op de rechtszekerheid, betekent dit dus niet dat door de duidelijkheid
die dit meebrengt de belangen van de burger zijn gediend.

91     Vgl. art. 6 EVRM.
92      Janse de Jonge 1983 p. 566.
93     Janse de Jonge 1983, p 555-556.
94 Van Wijk/Konijnenbelt/Van Male 1997, p. 165.
95      Vgl. noot JHvdV bij AR 19 maart 1985, AB 1985,371.
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de persoon van de dader en de omstandigheden van het geval zouden hieronder lijden.
96

Dat er minder aandacht is voor deze voor een goede straftoemeting elementaire factoren
is boven twij fel verheven. Maar het is de vraag of dit zuiver is toe te schrijven aan de

verbestuurlijking van het strafrecht, nu ook het bestuursrecht ruimte biedt om rekening
te houden met de individuele noden en omstandigheden. 97

Op welke wijze wordt de afweging van belangen gewaarborgd in het bestuursrecht?
Eind jaren vijftig had de Commissie algemene bepalingen van administratief recht hier
een duidelijke mening over: intrekking van rechten als de rijbevoegdheid is toegestaan
als het algemeen belang dit vorderde en het belang van de betrokkene niet onevenredig
zou worden geschaad.98 Een vergelijkbare afweging is tegenwoordig te vinden in art.
3:4 Awb:
1.          Het bestuursorgaan weegt alle rechtstreeks  bij het besluit betrokken belangen  af,

voor zover niet uit een wettelijk voorschrift of uit de strekking van de uit te oefenen

bevoegdheid een beperking voortvloeit.
2.     De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen

niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

Er wordt in dit artikel een beperking op de bestuurlijke belangenafweging gegeven:
het bestuur mag geen belangen afwegen die de wetgever heeft uitgesloten. Het
gebrek aan mogelijkheden om rekening te houden met de belangen van de
betrokkene is dus geen kenmerk van de bestuurlijke sanctionering, maar van de
mogelijkheid van de wetgever om zijn wil op te leggen aan een sanctionerend

bestuursorgaan. Als die mogelijkheid zo ver gaat dat de belangen van de betrokkene

helemaal geen rol meer kunnen spelen (door in wetgeving aan ondubbelzinnige
criteria een automatische sanctie te koppelen) is er geen ruimte meer voor een
belangenafweging. In die gevallen leidt verbestuurlijking inderdaad tot een
afschaffing van de aandacht voor concrete omstandigheden.

Deze redenering is echter niet exclusief voor het bestuursrecht. Het is
voorstelbaar dat een vergelijkbare wettelijke constructie in een strafrechtelijk jasje
wordt gestoken, bijvoorbeeld door de strafrechter te verplichten een ontzegging
van een jaar op te leggen aan bestuurders die de plaats van een ongeval hebben
verlaten.w In feite zijn dergelijke voorschriften al in de strafwetgeving opgenomen,

96     Groenhuijsen 1996, p. 1527-1537.
97 Vgl. Rapport van de Commissie Heroverweging Instrumentarium Rechtshandhaving, p.  70-71.

Overigens lijkt de behoefte aan een modelmatige aanpak weI voort te komen uit het bestuurlijke
karakter van de sanctioneringsbeslissing. (Vgl. Kortenhorst 1990, p. 141-144.; Enschedd, 1959.
p. 4). De afweging van criteria, zoals de omstandigheden van het feit dat aanleiding gaf op te
treden en het inkomen van de betrokkene, bij de beslissing tot het opleggen van een sanctie van
een bepaalde hoogte heeft een beleidsmatig karakter en is te vergelijken met de besluitvorming
inzake de toekenning en/of intrekking van subsidies, uitkeringen, ontheffingen etc.

98        Rapport van de Commissie algemene bepalingen van administratief recht. tweede druk,  1959,
p. 93.

99     Vgl. Bax en FoquE 1988, p. 180.
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maar dan ten gunste van de verdachte. Bijvoorbeeld in de regeling van de voorlopige
hechtenis: alleen de in art. 67a Sv opgenomen gronden (zoals de vluchtgevaar-
lijkheid van de verdachte. de ernst van het feit en de kans op herhaling) mogen
worden meegewogen als maatschappelijke belangen. Het expliciete verbod om
bepaalde belangen van de verdachte of de veroordeelde mee te wegen. is in het
strafrecht echter niet bekend.

Overigens is het maar de vraag of bij opname in de wet van automatische
rechtsgevolgen op ongewenste situaties nog wel van bestuursrechtelijke (of
strafrechtelijke) sancties kan worden gesproken. Daar de beschikking waarmee
een automatische sanctie wordt opgelegd een declaratoir karakter draagt, kan aan
"de ambtelijke werkzaamheid terzake (...) niet een zodanige betekenis worden
gehecht, dat deze voor het ontstaan van de boete een noodzakelijk bestanddeel
vormt. Ik zou daarom eerder van sanctionering door de wetgever dan van

..100

1()1

sanctionering door het bestuur willen spreken, waarbij door de onmogelijkheid
een concrete afweging te maken nooit sprake kan zijn van een situatieve sanctie:
'wetgeverbestraffing' derhalve.

Het is mijns inziens duidelijk dat dit in het licht van het evenwicht tussen
de wetgevende, uivoerende en rechterlijke macht niet wenselijk is, omdat dan de
grenzen tussen wetgeving en uitvoering van wetgeving (en rechtspraak) te veel
vervagen. Van Ooijen vond een minimumduur van de rechterlijke intrekking van
de rijbevoegdheid dan ook een niet wenselijke uitholling van de verantwoordelijk-
heid  van de rechter.'02 Een omgekeerde visie wordt overigens ook verwoord,  met
name vanuit een staatsrechtelijke invalshoek. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld dat
hardheidsclausules in wetgeving, waardoor het bestuur eigen discretionaire
bevoegdheden krijgt, een uitzondering vormen "op het beginsel dat het bestuur

" 1()3bij de toepassing van de wet is gebonden aan de wet. Maar ook in deze visie
wordt onderkend dat op dit terrein wellicht een taak ligt bij een ander dan de wetge-

104
ver.

Wanneer de wet de mogelijkheid openlaat voor het bestuursorgaan om de
individuele belangen van de betrokkene af te wegen tegen zijn eigen beleidsdoelen,
toetst de (bestuurs)rechter deze belangenafweging (voor zover er sprake is van
een zaak die onder zijn competentie valt). De toetsing hiervan "vindt op ten minste
twee niveaus plaats: op het abstracte beleidsniveau en op het concrete toepassingsni-
veau."m Dit komt overeen met de hiervoor aangebrachte onderverdeling in het

100   Oostenbrink 1967. p. 12. zie ook p. 21 en 86.
101    Of, in vergelijkbare gevallen in een strafrechtelijke inkadering, door de strafrechter, de politie

of het openbaar ministerie.
102 Van Oogen 1965, p. 94.
103     Zoontjens  1990. p. 434; zie ook De Waard 1994, waarin deze problematiek wordt benaderd

vanuit de visie dat de rechter niet te veel in de taken van de wetgever mag treden.
104    Zoontjens 1990, p. 434, die hier een taak voor de rechter ziet.
105   Helder 1987. p. 27.
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beoordelingsniveau en de oplegging van de concrete sanctie:<' Welke toetsings-
criteria hierbij worden gehanteerd. zal worden besproken bij de behandeling van
de betreffende bestuursrechtelijke sancties. Te denken valt met name aan het
formele zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel en het evenredigheids-
beginsel.

3.4 De tc)etsingsniciatstaf

De conflicterende belangen bij de intrekking van de rijbevoegdheid zijn hiervoor
besproken. evenals het toethingskader dat bij de beoordeling van de afweging ervan
wordt gehanteerd. Het is nu de vraag wanneer er al dan niet een behoorlijke
belangenafweging heeft plaatsgevonden bij de intrekking van de rijbevoegdheid.

Deze vraag hangt samen met de vraag wat een behoorlijke belangenafweging
is. Hieronder zouden in het uiterste geval het voldoen aan alle mogelijke voorwaar-
den voor de voorbereiding, totstandkoming en bekendmaking van een beslissing
kunnen worden geschaard. Dit gaat te ver. Daarom wordt, in overeenstemming
met het in paragraaf 1.3 weergegeven toetsingsmodel, alleen getoetst of het met

de intrekking van de rijbevoegdheid te beschermen belang zorgvuldig is beoordeeld
en of daarna bij de beslissing al dan niet tot intrekking over te gaan, sprake is van
een evenredige afweging van de betreffende belangen.

107

De laatstgenoemde toetsing levert het probleem op van een cirkelredenering:

evenredigheid impliceert evenwichtigheid, een redelijke en billijke belangenafwe-
ging etc. Zelfs in art. 3:4 Awb is niet echt duidelijk gemaakt wat een evenredige
belangenafweging is. NicolaY gaf dit probleem duidelijk aan: "Daar komt nog bij
dat de term 'evenredig' veronderstelt dat er een buiten de belangenafweging te
vinden 'meetlat' (maatstaf) beschikbaar zou zijn aan de hand waarvan de juiste
verhouding zou kunnen worden bepaald."108 Het is derhalve niet mogelijk om aan
de hand van een maatstaf van hogere orde te bepalen wanneer de intrekking van
de rijbevoegdheid evenredig is.

Toch is het naar mijn mening wel mogelijk de belangenafweging bij de intrek-
king van de rijbevoegdheid op evenredigheid te toetsen. De rechtsfilosoof Fuller
betoogde dat er een groot verschil is tussen de constatering dat bepaalde ver-

schijnselen beslist niet aan bepaalde (rechtsstatelijke) eisen voldoen en de toetsing
van verschijnselen aan deze eisen:w "We can (...) know what is plainly unjust

106 Vgl. Nicolat' 1993, p. 88.
107 Van Wijk/Konijnenbelt/Van Male 1997, p. 490 hanteert het evenredigheidsbeginsel alleen voor

punitieve sancties en gebruikt voor het overige de term 'materiele zorgvuldigheid'. Deze termino-
logie wordt hier niet nagevolgd

108   Nicolai 1990. p 324-325.
109   Fuller 1969, p. 5-13.

21



11,)ofdstuk I

without committing ourselves to declare with finality what perfect justice would
be like.""0 Deze veronderstelling wordt hier gevolgd: in plaats van de evenredigheid
wordt de niet-onevenredigheid getoetst. Deze insteek sluit ook goed aan bij de
tekst van art. 3:4, tweede lid Awb." ' Overigens lijkt NicolaY ook op een dergelijke

"onevenredigheidstoetsing" te doelen wanneer hij voorstelt de term 'evenredigheids-
beginsel' te vervangen door 'redelijkheidsbeginsel', hetgeen een toetsing op
kennelijke onredelijkheid impliceert: 12 Bovendien is deze marginale toetsing ook
in overeenstemming met de bestuursrechtelijke jurisprudentie op dit gebied, voor
zover het situatieve sancties betreft. 113

Uit de literatuur blijkt dat evenredigheid vooral wordt bezien vanuit de invals-
hoek van de belangen van de betrokkene. "Het evenredigheidsbeginsel eist een
evenwichtige belangenafweging aan de hand van de criteria geschiktheid,
noodzakelijkheid en evenredigheid in concreto, waarbij het gewicht van de nadelen
voor individuele belangen niet groter mag zijn dan het gewicht van de voordelen

'9 114voor het algemene belang. In dit onderzoek wordt echter ook het belang van
de verkeersveiligheid als invalshoek genomen.

4            Probleemstelling en wijze van behandeling

De probleemstelling is of er bij de sanctionering door middel van de i,itrekking van
cle rijberoegdheid sprake is van een zorgvuldige en/of niet onevenredige «fweging
van belangen. Sanctionering wordt hier in de ruimste zin genomen: alle repressieve,
belastende en de rijbevoegdheid betreffende publiekrechtelijke maatregelen vallen
hieronder. Met rijbevoegdheid wordt gedoeld op het recht op het besturen of als
bestuurder doen besturen van een voertuig, waarbij het accent vooral ligt op het
gemotoriseerde voertuig. De af te wegen belangen zijn dat van de verkeersveiligheid
en dat van de betrokkene bij het behoud van zijn rijbevoegdheid. Zowel de belangenaf-
weging bij de voorbereiding van de op te leggen sanctie (zorgvuldigheid) als die bij
de oplegging van de sanctie zelf (niet onevenredigheid) worden getoetst.

Omdat de verkeerswetgeving op dit gebied zeer dynamisch is en een toetsing
van het geldende recht zijn actualiteitswaarde niet lang zal behouden, wordt het
onderzoek in een historisch perspectief geplaatst. Daardoor is het mogelijk een
ontwikkeling te schetsen, die aanwijzingen geeft over de afwegingsproblemen die in
de toekomst zijn te verwachten.

110   Fuller 1969, p. 12.
111      Zie ook de noot van JHvdV bij AR 15 maart 1989, AB  1990, 299, waarin een vergelijkbare

gradatie wordt aangebracht in de verschillende vormen van evenredigheidstoetsing.
112   NicolaY 1990, p. 325.
113 Zie vooreen bespreking hiervan Van Wijk/Konijnenbelt/Van Male 1997, p 370-372: zie evenwel

paragraaf 2.4.3.
114 De Moor-van Vugt 1994. Tilburg. p. 16.

22



Bc,tsende belangen

De behandeling van de intrekking van de rijbevoegdheid wordt in de volgende
hoofdstukken gesplitst in de verschillende intrekkingssancties die onze wegenver-
keerswetgeving kent. Dit is noodzakelijk, omdat de verschillende sancties een geheel
eigen karakier hebben en daarmee een eigen invulling van het toetsingskader vereisen.
Aan elke sanctie wordt een hoofdstuk gewijd. De volgorde van behandeling is afgeleid
uit de volgorde van de betreffende bepalingen in de WVW 1994. Een andere reden
voor deze opbouw is er niet.

Het eerste artikel betreffende de rijbevoegdheid is art. 9 WVW 1994. In dit artikel
wordt aangegeven in welke gevallen het strafbaar is zonder de vereiste rijbevoegdheid
te rijden. Er wordt geen apart hoofdstuk aan dit wetsartikel gewijd. omdat een volledige

bespreking niet relevant is voor de beantwoording van de probleemstelling. Wanneer

bepaalde rechtsvragen die art. 9 WVW 1994 opwerpt toch van belang zijn voor het
oordeel over de belangenafweging bij de intrekking van de rijbevoegdheid, worden
ze behandeld in het kader van de sanctie waar ze betrekking op hebben.

Het volgende artikel dat aanknoopt bij de rijbevoegdheid is in Hoofdstuk VI van
de  WVW  1994 te vinden.  In  dit  hoot'dstuk  zijn de wetsartikelen  rond het thema

'Rijvaardigheid en Rijbevoegdheid' opgenomen, zoals de rijbewijsplicht, de voor-
schriften voor het verkrijgen van een rijbewijs en de voorschriften met betrekking tot
het bromfietsencertificaat. Daarnaast bevat het de regeling van de maatregelen
rijvaardigheid en rijgeschiktheid (de artt. 130 en verder WVW 1994): de schorsing
en de ongeldigverklaring van het rijbewijs. Deze sancties vormen als systeem een van
de vier instrumenten om de rijbevoegdheid in te trekken en worden daarom bij elkaar
in het tweede hoofdstuk van dit boek behandeld.

Het derde onderdeel van de wetgeving over de rijbevoegdheid is te vinden in
Hoofdstuk IX van de WVW 1994: 'Toezicht en opsporing'. De instrumenten die in
dit hoofdstuk zijn geregeld, zijn het rij verbod van art.  162 WVW  1994 en de invordering
en de inhouding van het rijbewijs van de artt. 164 en verder W VW 1994. Deze sancties
worden respectievelijk in het derde en het vierde hoofdstuk besproken.

De laatste en wellicht ook de bekendste sanctiemodaliteit is de ontzegging van
de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen (artt.  179 en  180 WVW  1994). Als door
de strafrechter op te leggen straf is die te vinden in Hoofdstuk XI, getiteld 'Strafbepaling-
en'. De ontzegging staat centraal in hoofdstuk vijf.

Hoofdstuk zes is anders van karakter dan de voorgaande hoofdstukken. In dit
hoofdstuk worden aan de hand van een overzicht van de knelpunten in het huidige stelsel
enkele alternatieve sanctiemodellen besproken. Deze alternatieven worden gebaseerd
op het in wetsvoorstel 24 112 voorgestelde systeem. op de voorstellen tot de invoering
van een puntenstelsel die hieraan vooraf gingen, op enkele voorstellen die in de literatuur
zijn gedaan en op een vereenvoudigde weergave van het in Duitsland geldende stelsel.
Er wordt bestudeerd of die modellen aanknopingspunten bieden voor een verbeterde
regeling. De aanbevelingen die hieruit worden afgeleid zijn in het zevende hoofdstuk
te vinden. Dit hoofdstuk bevat tevens een conclusie over overige in de hoofdstukken
twee tot en met vijf besproken onderwerpen.

23



H„ofds,uk i

Overigens kent de wegenverkeerswetgeving vormen van intrekking van de
rijbevoegdheid die niet direct te maken hebben met de bescherming van de ver-
keersveiligheid. Zo kan in het kader van art. 30 WAHV het rijbewijs worden ingenomen
om de betaling van een boete af te dwingen. Dit soort sancties valt buiten het bestek
van dit onderzoek. Verder valt een beperking te maken ten aanzien van het internationale
kader van de evenredigheidstoetsing. Hoewel de regeling van de rijbevoegdheid ook

II5vanuit een Europeesrechtelijke invalshoek kan worden bezien, is hiervan afgezien.
Dit geldt ook voor de toetsing aan art. 6 EVRM. Hiervoor zijn twee redenen. Bij de
aanvang van het onderzoek is wel aandacht besteed aan de internationale dimensie,
maar deze bleek weinig toe te voegen aan de voor het Nederlandse recht te stellen
concreteeisen. Daarnaast zou een dergelijk breed kader een te omvangrijk onderzoek
hebben opgeleverd, dat niet binnen de hiervoor beschikbare tijd kon worden afgerond.

In de paragraaf 6.5.1 wordt wel aandacht besteed aan de belangrijkste internationale
ontwikkelingen. Nota bene: bij verwijzingen naar paragrafen wordt voor het nummer
van de betreffende paragraaf het nummer van het hoofstuk vermeld waarin deze is te
vinden.

115     Vgl. De Moor-Van Vugt 1994, waarin de Europese dimensie van de (algemene) evenredigheids-
toetsing juist wei als centrale invalshoek wordt gehanteerd.
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De ongeldigverklaring en de schorsing van het rijbewijs

Onder het regime van de MRW 1905 mocht tot 1924 iedereen die als bestuurder
tot het verkeer was toegelaten. blijven rijden tot hij doodging, eventueel met
uitzondering van de periode(n) waarin een strafrechtelijke ontzegging van de rij-
bevoegdheid gold.'  Toen de ongeldigverklaring van het rijbewijs werd geintrodu-
ceerd (art. 16 MRW 1905) kwam hier een einde aan,1 want er werden een
rijbewijsplicht en een tussentijds bekwaamheidsonderzoek ingevoerd. Als uit het
onderzoek bleek dat iemand niet meer in staat was naar behoren de aan zijn rijbewijs
verbonden rechten uit te oefenen, kon dit rijbewijs ongeldig worden verklaard.

Deze systematiek is ongewijzigd gebleven, maar er zijn inmiddels wel verschil-
lende selectiemechanismen en tussensancties toegevoegd aan de procedure van
de ongeldigverklaring. Een van die tussensancties is de per 1 juni 1996 ingevoerde
schorsing van het rijbewijs, een tijdelijke noodmaatregel waarmee het rijbewijs
kan worden ingetrokken voordat wordt besloten over de ongeldigverklaring. Omdat
deze sanctie ook de rijbevoegdheid treft, wordt hij naast de ongeldigverklaring
besproken.

De met de ongeldigverklaring en de schorsing gemoeide belangen zijn in de
eerste plaats (door de wetgever) afgewogen door deze sancties alleen betrekking
te laten hebben op het rijbewijs. Hierdoor is de werkingssfeer van de sanctie fors
beperkt: het rijden op brommers, fietsen etc. wordt in het geheel niet beinvloed.
Omdat dit het belang van de verkeersveiligheid zou kunnen schaden, wordt de keuze
voor het rijbewijs als voorwerp van intrekking behandeld in paragraaf 2.2.

Daarnaast heeft een belangenafweging plaatsgevonden bij de beoordeling
van het gevaar voor de verkeersveiligheid dat met de ongeldigverklaring en de
schorsing van het rijbewijs kan worden gesanctioneerd. Dit wordt in paragraaf
2.3 besproken. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de zorgvuldigheid van
de totstandkoming en de motivering van de beoordelingscriteria.

De zorgvuldigheid waarmee het gevaar voor de verkeersveiligheid in concreto
wordt beoordeeld staat centraal in paragraaf 2.4. Hier wordt besproken hoe het
schorsend en/of ongeldigverklarend orgaan de informatie verkrijgt om te besluiten
dat voldaan is aan de in paragraaf 2.3 besproken criteria. Deze informatiegaring
wordt getoetst aan de beginselen van formele zorgvuldigheid.

1       Zie het vijfde hoofdstuk.
2          Wet van  1  november 1924. Stb.  1924,492.
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Tenslotte wordt in paragraaf 2.5 getoetst of er bij de oplegging van de intrek-
kingssancties voldoende ruimte is om, nadat op zorgvuldige wijze aan de hand
van de in de paragrafen 2.3 en 2.4 besproken criteria en procedures het gevaar
voor de verkeersveiligheid is bepaald, rekening te houden met concrete belangen.
Hierbij is het evenredigheidsbeginsel de toetsingsmaatstaf, waarbij wordt bestudeerd
of er geen sprake is van onevenredigheid:

1            De keuze voor het rijbewijs als voorwerp van intrekking

De invoering van het rijbewijs vloeide voort uit de opkomst van de gemotoriseerde
voertuigen. Omdat de wegbeheerders vreesden dat de (toentertijd nog onverharde)
wegen zouden worden geruYneerd door de logge, zware automobielen voerden ze

rijvergunningenstelsels in. De kwaliteit van het wegdek bleek echter niet het enige
te zijn dat door de nieuwe vervoermiddelen werd bedreigd; met de toename van
het aantal auto's kwam ook de veiligheid van de weggebruikers in het geding. Dit
was een belangrijke reden voor de invoering van de Motor- en Rijwielwet  1905
(MRW 1905).

De toenemende verkeersonveiligheid werd bij de totstandkoming van deze
wet niet geweten aan de gevaarlijkheid van de automobielen zelf. Met "bekwame
hand en gepaste voorzichtigheid bestuurd, leveren zij voor hen, die ervan gebruik
maken, niet meer gevaar op dan een gewoon rijtuig."4 Nee, de belangrijkste oorzaak
van de onveilige wegsituatie lag volgens de Minister vooral bij de gebrekkige
rijkunst van de bestuurders, een mening die door de leden van de Tweede Kamer
werd gedeeld. Daarom werd, met name door de leden van de Tweede Kamer, gepleit
voor een rijbewijzenregeling: een stelsel waarin bestuurders van motorrijtuigen
aan bekwaamheidseisen moesten voldoen om een rijbewijs te krijgen, dat ze zouden
moeten inleveren als bleek dat ze niet meer bekwaam waren.

Dit vond de Minister echter niet nodig, omdat bestuurders van motorrijtuigen
alleen maar gevaarlijk zouden zijn als ze zorgeloos of roekeloos reden,5 in welke
gevallen strafrechtelijk kon worden opgetreden. Daarnaast voerde hij aan dat het
toch niet mogelijk was een bevredigend onderzoek te bedenken naar de kwaliteiten

3          In dit hoofdstuk wordt regelmatig verwezen naar ongepubliceerde jurisprudentie. Hierbij moet
de kanttekening worden geplaatst dat er op dit terrein geen systematisch onderzoek heeft plaatsge-
vonden, maar dat slechts een selectie is gemaakt uit het materiaal dat mevr. mr. A. JoI van de
Divisie Vorderingen van het CBR zo vriendelijk was te verstrekken. Zij hanteerde hierbij het
criterium of er sprake was van jurisprudentie waarin het belang bij het behoud van de rijbevoegd-
heid een rol speelt of waarin sprake was van nieuwe ontwikkelingen.

4 Bijlage Handelingen II 1898-1899,  148.3, p.  1.
5 Bijlage Handelingen II  1898-1899,  148.3, p.  1
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van de bestuurder.6 Dit laatste was waarschijnlijk juist. want de kennis van de ver-
keerspsychologie en de rijvaardigheid stond nog in de kinderschoenen.

De Minister kreeg zijn zin en er kwam derhalve geen rijbewijzenregeling in
de MRW 1905. Iedereen die voldeed aan enkele administratieve formaliteiten kreeg
een niet intrekbaar recht om in een auto of vrachtwagen te rijden. Een aantal leden
van de Tweede Kamer nam hier geen genoegen mee en bleef herhaaldelijk vragen
om een rijbewijzenstelsel.  In 1920 leidde dit tot een motie.7 waarna de Minister
overstag ging. De wetswijziging die hierop volgde, had een compromiskarakter.
Het werd wel mogelijk gemaakt het rijbewijs van de onbekwame bestuurder
ongeldig te verklaren, maar enige preventieve toets ontbrak. Pas na een amendement
van de Tweede Kamer werden ook bekwaamheidsvoorschriften gesteld aan de
verkrijging van het eerste rijbewijs.

Vermeldenswaardig is verder dat de oorspronkelijke versie van de WVW
1935, die in 1935 in het Staatsblad werd opgenomen, maar nooit in werking is
getreden hieraan  tot een wetswijziging in  1948 de voorwaarde verbond van  een
positieve beoordeling bij een medisch-psychologisch onderzoek.8 De te hoge waarde
die men aanvankelijk aan dat onderzoek hechtte en het feit dat het autorijden een
te algemeen verschijnsel was geworden, waren waarschijnlijk de oorzaken van
de intrekking van deze (door de verlate inwerkingtreding van de WVW 1935 nooit
toegepaste) voorwaarde:

1.1 De uitzonderingen op de rijbewijsplicht

Hoewel de titel 'Motor- en Rijwielwet' doet vermoeden dat zowel de motorrijtuigen
als de rijwielen centraal stonden in deze wet, betrof het rijbewijzenstelsel alleen
de gemotoriseerde voertuigen. Dit is niet onredelijk, omdat bestuurders van niet
gemotoriseerde voertuigen zich ook zonder rijvaardigheidsbewijs zonder al te veel
risico voor de verkeersveiligheid kunnen verplaatsen.

In de loop der tijd is de reikwijdte van het rijbewijzenstelsel nog verder
beperkt, omdat de bestuurders van sommige motorrijtuigen werden ontheven van
de rijbewijsplicht (zie voor het huidige recht de artt.  107 j °  108 WVW  1994).  In
sommige gevallen voegt dit weinig tot geen extra risico toe voor de verkeersvei-
ligheid: onbekwame bestuurders van grasmaaimachines en rolstoelen met een motor
zullen zich niet in het drukke wegverkeer wagen. Dat brommerrijders en tractorbe-
stuurders ook geen rijbewijs hoeven te hebben, ligt echter minder voor de hand.
Hetzelfde geldt voor motorrijtuigen met beperkte snelheid in de zin van art. 108

6      Kamerstukken 11 1904-1905.14.5, p. 4-5.
7      Handelingen iI, 7 mei 1924, p. 1970.
8          Art. 16. derde lid WVW  1935. vervallen bij de Wet van 22 december  1948, Stb. 1562.
9      Van Ooijen 1965. p. 56.
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WVW  1994 j ' 1  Voer tu igregle ment die zij n omgebouwd tot een soort vrachtwagens.
Laatstgenoemde motorrijtuigen zijn evenwel zo zelden in het verkeer aan te treffen,
dat alleen de achtergronden van de keuze om geen rijbewijsplicht in te stelien
worden besproken ten aanzien van brommers en tractoren.

1.2 Bromfietse,1
1()

Ongeveer tegelijk met de auto maakte de gemotoriseerde fiets zijn entree. Dit
voertuig was een ouderwetse variant van onze Sparta-met en werd pas in de jaren
vijftig echt populair. Erg hard kon er niet mee worden gereden. De opvolger van
deze fiets, die het midden hield tussen de huidige brommers en de gemotoriseerde

fiets, was ook geen snelheidsduivel. Hij was populair van het begin van de dertiger
jaren tot de tweede helft van de jaren vijftig.

In de verkeerswetgeving uit die tijd werd nog niet ingespeeld op dit nieuwe

verschijnsel. De rijwielen met hulpmotoren vielen onder de definitie van de
motorrijtuigen. zodat de op de traditionele motorrijtuigen afgestemde algemene
verkeersregels golden. Ook ten aanzien van de rijbewijsplicht gold geen uitzonde-

ringsregel, zodat de bestuurder van een bromfiets in het verleden dus rijbewijsplich-
tig is geweest. Omdat het speciale karakter van de bromfiets wrong met de strekking
van de algemene verkeersregels betreffende motorrijtuigen, werd door de Minister
rond  1951  beloo fd dat er bijzondere regels zouden worden geformuleerd voor dit
vehikel.

Algemeen werd verwacht dat hierbij de rijbewijsplicht zou worden afge-
schaft." In afwachting van de nieuwe regels werden de rijbewijzen van bromfietsers

door politie en justitie in beginsel niet gecontroleerd: er werd aangenomen dat er
vanaf  1  januari   1951  in de praktijk geen rijbewijsplicht  meer  was  voor  de
bromfietser.12 Toch werd er in een enkel geval vervolgd voor het brommerrijden
zonder rijbewijs:  in  1953 nog kreeg een rijbewijsloze bromfietser een boete van

zes gulden.
l 3

Door een wijziging van art. 101 Wegenverkeersreglement werd de rijbewijs-
plicht voor bromfietsers definitief afgeschaft. 14 Waarom men dit deed, werd niet
duidelijk gemaakt. De tekst van art.  101  WVR bood wel enig inzicht: een rijbewijs-
plicht werd niet aangenomen ten aanzien van de rijwielen met een hulpmotor. Het

rijwielachtige karakter van de brommer stond dus voorop. Dit was niet onredelijk,

10       De geschiedkundige feiten zijn ontleend aan het overzicht van de National Autocycle & Cy-
clemotor club, te vinden op het internet op:http:Uwww.users.globalnet.co. uk/-pattie/nacc

11      De status van de bromfiets, Korte mededelingen VR  1954, p. 75-76.
11      De status van de bromfiets. Korte mededelingen VR  1954. p. 75-76.
13    Rb. Rotterdam 20 januari 1953. VR 1953, 13.
14      Besluit van 17 juli 1953, Stb. 337.
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omdat de snelheden van dit lichte voertuig toen niet veel hoger waren dan die van
een fiets. Daarnaast waren er in die tijd relatief weinig bromfietsen in omloop.

De timing was echter niet zo gelukkig. Vrijwe 1 gelijk met de wijziging van
het WVR werd de markt aangeboord voor een nieuw soort bromfiets, dat meer
op een motor leek dan op de oude gemotoriseerde rijwielen. Dit rijwiel had meer
vermogen, kon harder rijden en leverde dus meer gevaar op in het verkeer, maar
het viel ook onder de net ingevoerde bromfietsenregeling. Sommigen spraken hun
angst uit voor deze "angstig snel groeiende verkeersbaby.

9,15

Dit bleek terecht te zijn: er werden enorm veel brommers toegevoegd aan
ons wagenpark en brommerongevallen gingen een fors deel uitmaken van het totale
aantal verkeersongevallen. Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek
blijkt dat er per jaar ongeveer 100 bromfietsers sterven tengevolge van een verkeers-
ongeluk (1989: 131; 1996: 107). Ongeveer vier keer zoveel belanden er in het
ziekenhuis.

De kwetsbaarheid van deze groep verkeersdeelnemers was begin jaren negentig
de aanleiding om de herinvoering van een rijvaardigheidsbewijs voor bromfietsers
voor te stellen. Hierdoor zouden ze worden voorbereid  op de risico' s  van  het
verkeer, aldus de Minister.16 Op 1 juni 1996 is in dit kader het bromfietscertificaat
ingevoerd (art.  135 WVW  1994). Om dit te verkrijgen moet de aspirant-brommerrij-
der een theorie-examen afleggen, waarin de kennis van de verkeersregels en het
inzicht in verkeerssituaties wordt getest. Het bromfietscertificaat is echter niet
intrekbaar wanneer de bestuurder onbekwaam is gebleken.

1.3 Tractoren

De afwijzing van een rijbewijsplicht voor het besturen van tractoren is niet
vanzelfsprekend. Een verkeerde beweging van de chauffeur kan een fietser
voortijdig aan zijn einde helpen en ook voor automobilisten kunnen plotseling
opdoemende, langzaam rijdende landbouwtrekkers gevaar opleveren.17 Het is
daarom haast niet voor te stellen dat de tractorrijder waarvan aannemelijk kan
worden gemaakt dat hij onbekwaam is, kan doorrijden, omdat er geen rijbewijs
is om in te trekken.

Een reden om geen rijbewijsplicht te verbinden aan het besturen van een
tractor, was de lage snelheid van het voertuig. Net als bij de brommer is deze
inmiddels echter omhoog gegaan. Uit de wettelijke regelingen blijkt verder dat
men het niet nodig vond het bezit van een rijbewijs te verplichten als de tractor
alleen in het kader van de landbouw werd gebruikt. Alleen het rijden op de openbare

15      De status van de bromfiers, Korte mededelingen VR 1954, p. 76.
16       Kamerstukken II  1990- 1991. 22 030, nr. 3, p.  140.
17 Vgl. Niemeijer 1987, p. 486-487.
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weg is aan deze voorwaarde verbonden. Wie op voor buitenstaanders afgesloten
privt-terrein wil rijden, mag dit ook zonder rijbewijs. 18 Landbouwgrond valt hier
ook onder." Deze keuze is begrijpelijk, omdat de rijbewijsplicht van oudsher niet
alleen gekoppeld is aan soorten voertuigen, maar ook aan de plaats waar wordt
gereden.

Een probleem hierbij was dat de landbouwgrond vaak alleen te bereiken is
via de openbare weg. De wetgever kwam de landbouwers hierin tegemoet door
het verkeer tussen de landbouwbestemmingen zonder rijbewijs toe te staan. De
manier waarop dit gebeurde, is in de loop der tijd gewijzigd. In het Motor- en
Rijwielreglement en het Wegenverkeersreglement werd de bestuurder van zijn
rijbewijsplicht ontheven als het motorrijtuig ten behoeve van het landbouwbedrijf
werd gebruikt of in verband met die bestemming werd verplaatst." In art.  108 WVW
1994 is deze ontheffing fors uitgebreid: men mag zonder rijbewijs rijden in land-
bouwtrekkers, ongeacht het reisdoel." Een toelichting hierop werd niet gegeven.

1.4 Conclusie

Een snel, gemotoriseerd voertuig kan in handen van een onbekwame bestuurder
een enorm gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid. Daarom is het in het belang
van de verkeersveiligheid dat aan het besturen van deze voertuigen een rijbewijs-
plicht is verbonden. Er is geen reden om aan te nemen dat hiermee de belangen
van bestuurders onevenredig worden geschonden.

Dit gevaar voor de verkeersveiligheid is bij brommers en tractoren ook
aanwezig, zeker in het moderne verkeer. Toch hebben de bestuurders van deze
voertuigen geen intrekbaar rijbewijs. Het gaat te ver om te zeggen dat door de

beperking van de voertuigcategorieen de verkeersveiligheid onvoldoende wordt
beschermd en er dus sprake is van een belangenafweging met een onevenredig
resultaat, omdat het voorstelbaar is dat er andere mogelijkheden zijn om de
rijbevoegdheid van bromfietsers en tractorbestuurders in te trekken. Wanneer
evenwel zou blijken dat de rijbevoegdheid in deze gevallen ook niet kan worden
ingetrokken door oplegging van de andere, in de volgende hoofdstukken te bespre-
ken, sancties, zou wellicht kunnen worden geconcludeerd dat de verkeersveiligheid
wordt geschonden.

18      Overigens is hierbij wei een concessie gedaan aan de verkeersveiligheid, door een minimumleeftijd
van 16 jaren te verbinden  aan het berijden  van een tractor.

19 Vgl. Remmelink 1956. p. 21-22,
20        Zie voor een bespreking van deze verkeerstechnische ingewikkelde problematiek Niemeijer 1987,

p. 467-486.
21    Kraak 1994, p. 595-596.
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2          De intrekkingscriteria

De overkoepelende criteria voor de ongeldigverklaring en de schorsing van het
rijbewijs zijn in de artt.  130 en verder WVW  1994 te vinden. Er is dus een basis
in een wet in formele zin, die overigens verder wordt uitgewerkt in lagere wettelijke
regelingen. Deze formeelwettelijke basis is er altijd geweest. Hoewel het ten tijde
van de totstandkoming van de Motor- en Rijwielwet van 1905 omstreden was of

,,

de intrekking van een vergunning op een wettelijke grondslag moest berusten,--
werd in het kader van de ongeldigverklaring van het rijbewijs hier niet over
gediscussieerd. Uit de parlementaire behandeling van het wetsvoorste i bleek dat
men ervan uitging dat het ri.ibewijs pas kon worden ingetrokken wanneer de wet
dit zou regelen. Ook bij de regeling van de schorsing van het rijbewijs is het vereiste
van een wettelijke grondslag nooit een discussiepunt geweest. Uit het jarenlange
geklaag dat het niet mogelijk was op te treden tegen personen die een gevaar op
de weg vormden en tot de datum van ongeldigverklaring van het rijbewijs stug
door bleven rijden, kan worden afgeleid dat het niet mogelijk werd geacht zonder
een in de wet opgenomen bevoegdheid op te treden (zie paragraaf 2.2.3). De waarde
die aan de wettelijke basis van deze bevoegdheden wordt gehecht is recentelijk
nog benadrukt door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State:

gedeeltelijk niet in de Staatscourant gepubliceerde intrekkingsnormen werden
onverbindend verklaard. 23

Gezien de heersende bestuursrechtelijke leer is dit uitgangspunt van een
wettelijke basis niet vanzelfsprekend, want hierin worden alleen legaliteitspro-
blemen gezien wanneer er (mede) een punitief oogmerk is verbonden aan de
intrekking van een begunstigende beschikking of wanneer de situatieve intrekking
in strijd is met de wet of het ongeschreven recht. "Wanneer de wet zwijgt, is de
overheid echter vrij de beschikking in te trekken. ·•24

Deze leer wordt overigens niet door iedereen aanvaard. Omdat de intrekking
van een begunstigende beschikking ingrijpend is, er grote belangen op het spel
kunnen staan en er sprake is van 'Eingriffsverwaltung', is volgens Hazewindus
wel een wettelijke grondslag vereist.15 Dit geldt ook voor de intrekking van de rijbe-

voegdheid. Het is voor de bestuurders zeer belangrijk dat ze weten wanneer en
hoe ze hun rijbevoegdheid kunnen kwijtraken. Hoewel het niet om een punitieve
sanctie hoeft te gaan, is het leed voor de rijbewijshouder zo groot dat hij in de

22    Ha/.ewindus 1994. p. 116-117.
23 ABRvS 13 januari 1998. H01.96.0779 Congepubliceerdl.
24 Van Omnieren 1996. p. 131-132: idem: Kleijs-Wijnnobel 1995. p. 265-266. Zie ook VzAR 7

april 1992. AB 1992.578. m.nt. PvB. waarin werd toegestaan dat een vrij0telling op grond van

art. 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening werd ingetrokken zonder dat daarvoor een
wettelijke grondslag was.

25     Hazewindus 1994. p. 116-118.
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gelegenheid moet zijn gesteld zich tevoren te informeren over de gedragsregels
die hij hierbij in acht moet nemen.

Bij de regeling van de ongeldigverklaring en de schorsing van het rijbewijs
lijkt dit legaliteitsprincipe te zijn gehanteerd. Ten aanzien van de oplegging van
de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) dreigde het te worden
geschonden. Toen de strafrechtelijke Alcohol Verkeer Cursus (AVC) per 1 juni
1996 werd vervangen door de EMA, wilden het Ministerie van Verkeer en Water-
staat en het CBR een overgangsregeling waarin iedere rijder onder invloed voortaan
naar een EMA zou worden gestuurd, ongeacht het tijdstip van aanhouding. Dit
gebeurde echter niet: het Openbaar Ministerie weigerde verdachten die voor 1 juni
waren aangehouden aan te melden, omdat ze volgens het OM op grond van het

26
legaliteitsbeginsel nog onder de oude AVC-regeling zouden moeten vallen.

2.1 De criteria voor de ongeldigverklaring

De ongeldigverklaring van het rijbewijs berust op formele of materiele criteria.
De eerste categorie betreft het niet voldoen aan de gestelde verplichtingen. zoals
het zich niet laten onderzoeken of het niet betalen van een rekening. Die gronden
houden geen direct verband met de bekwaamheden van de rijbewijshouder. maar
als iemand zonder geldige reden medewerking weigert, kan dit reden geven hem
als onbekwame hestuurder te beschouwen. Daarom valt deze sanctionering ook
onder de probleemstelling. De materiele gronden zijn gekoppeld aan een oordeel
over de geschiktheid of de rijvaardigheid van de betrokkene. De invulling van deze
twee categorieen is verschillend. Daarom worden ze apart besproken.

2./.1 De formele grc,nclen

De formele intrekkingsgronden zijn gebaseerd op de noodzaak de bekwaamheid
van de betrokkene te bepalen in de procedure voorafgaand aan de ongeldigver-
klaring. door middel van een deskundigenonderzoek. Wanneer de betrokkene niet
is onderzocht, kan de deskundige geen inhoudelijk oordeel vellen en zou in beginsel
het rijbewijs geldig blijven, hoe gevaarlijk de betrokkene ook is. Daarom werd
reeds in de eerste tekst van art.  18 MRW  1905 de mogelijkheid geopend het rijbe-
wijs ongeldig te verklaren als niet was voldaan aan de verplichting zich aan een
bekwaamheidsonderzoek te onderwerpen, "zonder dat van eene geldige reden daar-
toe" bleek. In art. 18b, zevende lid WVW 1935 werd dit geformuleerd aix een
verplichting tot ongeldigverklaring. evenals in het huidige art. 132, tweede lid WVW

26       Dit was een voor de verdachte gunstigere regeling: men hoefde geen vijthonderd gulden te hetalen.
de cursus u·as korter en men had recht op strat'vermindering. zie verder paragraaf 5.5.4.
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1994. Het geeft geen blijk van een onevenredige belangenafweging een dergelijke
algemene norm te formuleren. Als deze zou ontbreken zou immers de hele regeling
van de ongeldigverklaring van het rijbewijs een papieren tijger zijn.

Vroeger was er geen wettelijke uitwerking van het criterium van het ontbreken
van een 'geldige reden'.  In de huidige wegenverkeerswetgeving bestaat deze wel,
in de vorm van een aanduiding van de gevallen waarin het niet verlenen van
medewerking aan een onderzoek niet met ongeldigverklaring wordt gesanctioneerd.
In het Reglement Rijbewijzen (RR) wordt daartoe aangegeven dat hiervan alleen
sprake is bij een geldige reden van verhindering (artt. 132, tweede lid en  133,
tweede lid RR). Deze term laat echter net zoveel beoordelingsruimte open als de
oude regelingen. Dit betekent dat in concrete gevallen rekening kan worden
gehouden met het belang van het rijbewijs voor de betrokkene. Als dit zeer groot
is, zou in beginsel eerder aangenomen kunnen worden dat iemand een geldige reden
had om bijvoorbeeld niet te verschijnen op het onderzoek. Aan de andere kant kan
ook worden betoogd dat het nalaten van het verlenen van medewerking aan de
art. 130-procedure, terwijl men veel belang heeft bij het rijbewijs, een indicatie
is van een bekwaamheidsgebrek. Om tot een afgewogen oordeel te komen zal
rekening moeten worden gehouden met de omstandigheden van de betrokkene.
De beoordeling van de geldigheid van de door de betrokkene aangevoerde redenen
moet derhalve berusten op een concrete afweging.

In art. 132, tweede lid WVW  1994 is nog een ogenschijnlijk formele grond
voor ongeldigverklaring opgenomen: het niet verlenen van medewerking aan een
educatieve maatregel. De toevoeging van deze grond volgt uit de opzet van de art.
130-procedure. Hierin wordt de educatieve maatregel als laatste middel gezien
om de vermoedelijke onbekwaamheid van de betrokkene te verhelpen. Omdat het
oordeel dat de betrokkene niet heeft deelgenomen aan de educatieve maatregel
ook kan zijn gebaseerd op een inhoudelijk oordeel over de betrokkene, is het deels
een materieel intrekkingscriterium. Problemen hierbij worden besproken in
paragraaf 2.3.3.

2.1.2 De materifle gronden

Indien de uitslag van het deskundigenonderzoek behelst dat de betrokkene 'niet
geschikt' of 'niet rijvaardig,27 is, mag het rijbewijs ongeldig worden verklaard.
Aldus de wet in formele zin. sinds de invoering van de MRW 1905. Door deze
wat vage terminologie te hanteren, heeft de formele wetgever veel beoordelings-
ruimte gegeven. Die vrijheid werd echter beknot in gedetailleerde wettelijke uitvoe-
ringsregelingen. De normering van de verschillende bekwaamheidscategorieen
verschi It. Daarom wordt ze hierna per categorie besproken.

27 Ten tijde van de MRW 1905 werd hiervoor de term 'niet bekwaam' gehanteerd.
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Overigens wordt bij de meeste criteria een onderscheid gemaakt naar de rijbe-
wijscategorie waarvoor wordt getoetst, waarbij de vuistregel geldt dat de eisen
die aan de bestuurder van een personenauto worden gesteld het lichtste zijn en
die aan de bestuurder van een vrachtwagen het zwaarst. Hierop wordt niet dieper
ingegaan.

a.          Ongeschiktheid

In de beginjaren van de wegenverkeerswetgeving was onduidelijk welke ge-
schiktheidscriteria werden gehanteerd, omdat ze niet in een wettelijke regeling
waren opgenomen en ook niet op andere wijze werden gepubliceerd. Van Ooijen
gaf evenwel in zijn proe fschrift een overzicht van de eind jaren vijftig/ begin jaren
zestig gehanteerde criteria. Hieruit blijkt dat er slechts een summiere vragenlijst
werd gehanteerd betreffende de lichamelijke functies van de betrokkene (het gebruik
van ledematen. het gezichtsvermogen), de aanwezigheid van bepaalde lichamelijke
stoornissen (toevallen,evenwichtsstoornissen, nierziekten, suikerziekte, verhoogde
bloeddruk) en psychische stoornissen (het al dan niet behandeld zijn geweest in
een daartoe bestemde inrichting). Daarnaast was er een restcategorie: "afwijkingen
waardoor het besturen van motorrijtuigen, al dan niet ingericht met speciale
voorzieningen, wordt belemmerd of bemoeilijkt."28 Bij ouderen werden deze criteria
uitgebreid met een indruk over de algemene lichamelijke en geestelijke toestand
van de betrokkene. 29

Erg duidelijk waren deze criteria niet. Daarom verzochten de Minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Minister van Verkeer en Waterstaat in
een brief van 23 oktober 1964 hierover advies aan de Gezondheidsraad. In 1966
bracht deze raad een rapport uit, dat de basis vormde voor de eerste richtlijnen
betreffende de rijgeschiktheid." De criteria van 1966 werden opgevolgd door die
van  1971 en 1985. Sinds 198331 werden ze in een Ministeriele regeling verwerkt,
die in 199532 en  1996,3 werd vernieuwd. De laatstgenoemde is de geldende regeling.

De geschiktheidscriteria zijn in de loop der tijd niet van karakter veranderd:
patianten die aan aandoeningen lijden die niet goed te onderdrukken zijn en op

grond van de heersende medische inzichten een onaanvaardbaar gevaar voor de
verkeersveiligheid opleveren, werden en worden als niet geschikt beschouwd. Wel

zijn de heersende medische criteria gewijzigd. Enkele voorbeelden: hart- en
vaatziekten kunnen beter onder controle worden gehouden en uit onderzoek is

28 Van Ooijen 1965, p. 53.
29 Van Ooijen 1965. p. 54.
30      Gezondheidsraad 1966.
31 Ministeriale regeling van 30 december 1983. Stert. 254.
32 Ministeriele regeling van 25 oktober 1995, Stcrt. 212,
33 Regeling eisen geschiktheid van  12 juni 1996. Start. 117. verder aan te duiden als de Regeling.
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gebleken dat de kans op ongelukken bij verkeersdeelname bij suikerziekte en epilep-
sie kleiner lijkt te zijn vroeger werd aangenomen.

Het oordeel overde lichamelijke geschiktheid, bijvoorbeeld bij oog- en ooraan-

doeningen, hart- en vaatziekten. nieraandoeningen, diabetes, epilepsie en enkele
minder algemeen voorkoniende ziekten, berust op heldere criteria. Dit geldt ook
voor de psychische afwijkingen. waarbij voor psychiaters duidelijk waarneembare

symptomen het oordeel over de geschiktheid moeten bepalen. Daarnaast wordt
veel aandacht besteed aan het misbruik van alcohol en geneesmiddelen. Andere
drugs werden in het verleden niet genoemd, maar tegenwoordig weI.

Een aantal geschiktheidsgebreken kon nooit in harde criteria worden vertaald.
zoals lichamelijke handicaps, motorische storingen en zenuw- of spierziekten.
Omdat de ernst van een bepaalde handicap of aandoening per geval erg kan
verschillen. evenals de mogelijkheden die de betrokkene nog heeft om een
(aangepaste) auto te besturen. werd en wordt de beoordeling van de bekwaamheid
van de rijbewijshouder hier vooral aan de rijvaardigheidsdeskundige overgelaten.
Dit levert geen negatieve beoordeling op van deze criteria, omdat de concrete
beoordeling van geval tot geval waarschijnlijk juist beter de belangenafweging
dient.

WeI is er na  1966 een nuanceverschil aangebracht in de beoordeling van de
aanvaardbaarheid van het risico voor de verkeersveiligheid door de individuele
arts: hij kreeg meer een eigen verantwoordelijkheid. Een goed voorbeeld hiervan

is de beoordeling van epilepsiepatienten. In 1966 werd het behoud van het rijbewijs
aanvaardbaar geacht wanneer de kans op een aanval van de betrokkene "erg klein
of zelfs nul" is: dan "wordt het in het algemeen als onbillijk gezien om hem het
rijbewijs blijvend te onthouden: een klein risico meent men dus te mogen aanvaar-
den." Daarna staat steeds een andere frase in de richtlijnen: "Wanneer onder
doeltreffende behandeling de kans op epileptische aanvallen zeer klein is geworden,
wordt het algemeen als onbillijk beschouwd het rijbewijs blijvend te onthouden:
het is verantwoord een zeker risico te aanvaarden. (...)." Hetzelfde is te zien bij
de criteria voor onaanvaardbare vormen van narcolepsie: in 1966 moesten degenen
die aan deze slaapziekte leden in alle gevallen ongeschikt worden verklaard. daarna

werden zij "in het algemeen" als ongeschikt beschouwd.
Dit nuanceverschil is te verklaren vanuit het gegroeide besef dat. zoals sinds

1995 in de richtlijnen is aangegeven, er, behalve bij alcoholisme, betrekkelijk weinig
epidemiologische gegevens zijn (te verkrijgen) over "de relatie tussen de

gezondheidstoestand van verkeersdeelnemers en het veroorzaken van verkeerson-

gevallen." Het risico dat de minder geschikte betrokkene oplevert voor de
verkeersveiligheid is dus niet zo goed in algemene criteria weer te geven, waardoor
een concrete beoordeling meer recht doet aan de afweging van de betrokken

belangen.
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Er zijn nog andere wijzigingen in de richtlijnen aangebracht. Zo mocht een

hartpatient met een pacemaker volgens de richtlijnen van 1966 nooit een auto
besturen; sinds 1973 mag dit wei, zij het onder strenge voorwaarden. Dit soon
wijzigingen heeft echter meer te maken met de verbeterde behandeling en daarmee
ook de geschiktheid van bepaalde patienten, dan met een veranderde visie op de
beoordeling van een aanvaardbaar risico voor de verkeersveiligheid.

b.         Misbruik van alcohol

Een van de uitwerkingen van het ongeschiktheidsbegrip is het criterium 'misbruik
van alcohol'. Dit is de grond waarop het rijbewijs het vaakst wordt ingetrokken.
te weten in 90 procent van de gevallen. Dit wekt het vermoeden dat misbruikers
van alcohol een groot deel uitinaken van het totale aantal onbekwame bestuurders.
Maar er kan ook sprake zijn van een vertekening van de werkelijkheid.34 omdat
de dronken rijder door de justitiele aandacht vanuit het strafrecht sneller in de
ambtelijke molen komt dan bijvoorbeeld een epilepticus of een gebrekkige bejaarde.
Bovendien geeft het geconstateerde alcoholgehalte bij de aanhouding een makkelijk
te hanteren geschiktheidscriterium (zie paragraaf 2.3.1.2).

Misbruik van alcohol is ook opgenomen in de hiervoor besproken geschikt-
heidscriteria. Er is hierbij geen onderscheid gemaakt naar de voertuigcategorie
waarop het rijbewijs betrekking heeft. Dit is niet vreemd. omdat besturen onder
invloed van elk voertuig gevaarlijk is (zelfs een tiets: zie art. 8 WVW 1994).

in de richtlijn van 1966 werd misbruik van alcohol gelijkgesteld met alcoho-
lisme. Alcoholisten moesten in ieder geval ongeschikt worden verklaard, maar
bij de mildere vormen van misbruik van alcohol was er in principe geen sprake
van ongeschiktheid. Dit was een totaal ander criterium dan het hiervoor gehanteerde:

"Is hij in behandeling (geweest) voor misbruik van alcohol of verdovende midde-
len?"35 Maar het oude criterium was zo vaag dat de uitwerking ervan in de praktijk
best hetzelfde had kunnen zijn geweest als het later ingevoerde.

Dat alcoholisten altijd ongeschikt werden verklaard wekt op het eerste gezicht
wellicht bevreemding, omdat een alcoholist niet per se een rijder onder invioed
hoeft te zijn. De ervaring heeft echter geleerd dat ook nuchtere alcoholisten een
gevaar op de weg vormen, omdat de gewenning aan de verdovende werking van
dit middel voor een compenserende hersenactiviteit zorgt. die in nuchtere toestand
niet kan worden 'uitgezet', hetgeen leidt tot bekende verschijnselen als trillende
handen. Deze overconcentratie leidt tot een verminderde rijvaardigheid.  6

34        In 1996 bleek bijvoorbeeld uit een medisch onderic,ek van de V U dat ongeveer 45.000 autobe-
stuurders in Nederland zo slecht zien dat ze niet veilig kunnen ri.iden. zie het verslag hiervan
inde Volkskrant van 25 juli 1996. p. 1.

35 Van Ooijen  1965. p. 53.
36 Dit wordt (iets wetenschappelijker) uitgelegd tijdens de EMA.
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In 1971 waren de inzichten over alcohol en verkeer aanzienlijk gewijzigd.
Ook degenen die geen alcoholist waren, maar wel misbruik van alcohol maakten.
werden als ongeschikt beschouwd voor het houden van een rijbewijs. De criteria,
die niet cumulatief waren. luidden als volgt

Gebruik van alcohol geeft reden voor ongeschiktheid. wanneer iemand:
1. Bij herhaling komt tot voor het verkeer ontoelaatbaar gebruik en daarbij
niet bereid en in staat is in die toestand het besturen van een motorrijtuig
achterwege te laten.
2. Onder invloed van psychische stoornissen en/of sociale problemen geregeld
of periodiek tot excessief gebruik komt. Vooral de dipsomanie ("kwar-
taaldrinker") is als gevaarlijk te beschouwen.

3. Lichamelijke en/of geestelijke stoornissen vertoont die aan chronisch alcoho-
lisme zijn toe te schrijven. Ook indien de symptomen op zichzelf nog niet zo
ernstig zijn dat zij de rijvaardigheid belangrijk beinvloeden, zijn zij als teken
#·an chronisch alcoholisme en van verslaving reden voor ongeschiktheid.

Deze criteria werden in 1983 in een in de Staatscourant gepubliceerde regeling
opgenomen.37 Inmiddels was er ook een Europese richtlijn verschenen op dit gebied,

maar die voegde niet zoveel toe aan de bestaande nationale richtlijn: de alcoholcrite-
ria werden beperkt tot een verbod rijbewijzen af te geven aan chronisch alcoho-
listen.'M In 1985 publiceerde de Gezondheidsraad nieuwe criteria. De veranderingen

betroffen met name de benadrukking van de onvoorwaardelijke ongeschiktheid
bij alcoholafhankelijkheid. Daarna volgde een tweede richtlijn van de EEG. Hierin
werden als verplichte weigeringsgronden genoenid de verslaving aan alcohol of

39het niet kunnen afzien van alcoholgebruik wanneer men aan het verkeer deelneemt.
De huidige criteria*1 lijken vager dan die in de voorgaande richtlijnen: er is

zonder meer sprake van ongeschiktheid wanneer de betrokkene niet aantoo,ibaar
is gestopt (hierbij wordt een periode van een jaar aangehouden)4' met het misbruik
van alcohol. De richtlijn benadrukt hierbij dat een strenge opstelling van de keurend
arts is aangewezen. De vaagheid van de geldende normen is maar schijn, want ze
zijn uitgewerkt in (ongepubliceerde) gedetailleerde beleidslijnen dieeen vrij duide-

37     Hierbij werd bij s'ergis1ing verzuimd de alcoholnormen volledig weer te geven. hetgeen later
niet  werd hersteld.  Hoewel dit  tot L'oor korI geen  problemen  opleverde, heeft de At-deling  Bestuurs-

rechtspraak alsnog deze criteriaonverbindend verklaard. (ABRvS 13 januari 1998. HOI.96.()779.
ongepublicecrd). Omdat op de gevallen die tegenwc*,rdig worden atgedaan in de meeste gex allen
de huidige criteria van toepassing zijn, levert dit echter geen grote praktische problemen op.

38        Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 4 december 198() betrettende
de invoering van een Europee+ rijbewij, (8()/1263/EEG).

39    Richtlijn van 29 juli 1991.91/439/EEG.
40      Te vinden in de Regeling eisen geschiktheid van  12 juni 1996. Stert.  117.
41 In,·erhand daarmee wordt in het keuringsrapport de vermoedelijke datum vermeld waarop de

betrokkene aantoonbaar iA gestopt. Dit kan later als bewijsstuk dienen wanneer de ongeschikt
verklaarde door middel van een Eigen Verklaring weer een nieuw rijbewij, aanvraagt.
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lijk beeld geven van het begrip misbruik van alcohol. WeI is er meer beoorde-
lingsvrijheid voor de keurend arts, daar deze uitgewerkte criteria niet de status
hebben van een wettelijke regeling. Als zorgvuldigheidsnormen bij een inhoudelijke
toetsing van de onderzoekingen van de arts hebben ze echter nog steeds een
bindende werking (zie paragraaf 2.3.4.2).

De huidige geschiktheidsnormen bij de beoordeling van het misbruik van
alcohol zijn gesplitst in drie onderdelen, die samenhangen met de manier waarop
de betrokkene wordt onderzocht. Ten eerste wordt er een beeld gegeven van de
uiterlijke verschijning van de betrokkene, omdat alcoholmisbruik het lichaam vaak
tekent: een ongezonde gelaatskleur. een voelbaar opgezette lever, verminderde
reflexen etc. De tweede groep criteria heeft betrekking op de psyche van de
betrokkene. Aan de hand van een internationaal classificatiesysteem van psychische
aandoeningen. DSM IV geheten, wordt tijdens een psychiatrisch onderzoek getoetst
ofde betrokkene de psychische kenmerken vertoont van een misbruiker van alcohol.
De derde groep criteria vloeit voort uit het laboratoriumonderzoek naar de
bloedwaarden van de betrokkene. dat bij ieder onderzoek plaatsvindt. De criteria
geven meetwaarden die kenmerkend zijn voor het bloed van een forse drinker.

Hoewel de formele status anders is, verschillen de alcoholcriteria materieel
niet echt van de hiervoor geldende criteria. Wel kan worden getwijfeld of de criteria
moeten zijn opgenomen in een gepubliceerde regeling om te voldoen aan het
legaliteitsbeginsel. Een te onderzoeken bestuurder met een vermoedelijk
alcoholprobleem weet dan beter waar hij aan toe is. Het wettelijke criterium dat
de betrokkene aantoonbaar moet zijn gestopt met het misbruik van alcohol is naar
mijn mening voor de betrokkene duidelijk genoeg en waarschijnlijk zel fs duidelijker
dan de gedetailleerde medische terminologie. Ook voor de voorbereiding op het
onderzoek maakt het niet uit of de betrokkene weet hoe bijvoorbeeld naar zijn
bloedwaarden en reflexen wordt gekeken:41 hij kan hierop geen invloed uitoefenen.
Wel is het voor de betrokkene noodzakelijk te weten waarom is besloten dat hij
niet aantoonbaar met het misbruik van alcohol is gestopt. De eis dat het medisch
rapport wordt voorzien van een motivering komt hier echter al voldoende aan
tegemoet.43

c.          Niet-rijvaardigheid

De uitwerking van de rijvaardigheidscriteria verschilt aanzienlijk van die van de
geschiktheidscriteria. De rijvaardigheidscriteria hebben wei altijd in een AMvB
gestaan: respectievelijk in het Motor- en Rijwielreglement, het Wegenverkeersre-
glement (WVR) en het Reglement Rijbewijzen. Ook de uitwerking ervan is voor

42 Hij krijgt overigens weI een CBR-folder. waarin iets dieper op de criteria wordt ingegaan.
43 Zie paragraaf 2.3.4.
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een groot deel steeds in AMvB's geplaatst. De eerste regeling op dit punt is te
vinden in de Ministeriele regeling van 10 augustus 1979.44 Deze regeling werd
in  1983 aangepast,45 maar dit leidde niet tot een verandering van de criteria.

Een ander verschil tussen de beoordeling van de rijvaardigheid en die van

de geschiktheid is dat bij het onderzoek naar de rijvaardigheid nog duidelijkere
en gedetailleerdere normen worden gehanteerd dan bij het onderzoek naar de
geschiktheid. De oorzaak is dat het rijvaardigheidsonderzoek het spiegelbeeld is
van het rijexamen. Als bij laatstgenoemd examen geen duidelijke en concrete
normen zouden worden gehanteerd, zou dit tot veel problemen leiden. Er worden
immers heel veel examens afgenomen en de meeste mensen zakken minstens een
keer. Afgezet tegen de kosten en moeite om rijexamen te doen en de meestal grote
wens om te slagen. is er een enorm belang om de exameneisen heel goed kenbaar
te maken.

In de beginjaren van het automobilisme waren de rijvaardigheidseisen helemaal
niet zo duidelijk en niet zo zwaar. Men wist ook nog niet veel van deze nieuwe
manier van voortbewegen af. "Het was starten en een eindje rijden en stoppen".
aldus voormalig rijexaminator Rockx. Daar kleefde overigens een probleem aan
(dat echter intussen vanzelf wordt opgelost): dat "veel van die mensen mi nog steeds
op de weg zitten. 9,46

In de loop der tijd is steeds meer bekend geworden over methoden om de
rijvaardigheid te toetsen. Het rijexamen is van een proefritje tot een zwaar examen

geworden. Dit geidt hierdoor ook voor de rijvaardigheidstest die in het kader van
de art. 130-procedure kan worden afgenomen. Deze verminderde beoordelingsvrij-
heid is een gunstige ontwikkeling, omdat rijvaardigheid een criterium is dat zich
leent voor abstracte normering. De theoriekennis, de wijze waarop men stuurt en
remt, de mate waarin men oplet etc. moet bij iedere gemotoriseerde verkeersdeelne-
mer aan dezelfde normen voldoen. Bovendien kan het belang bij het behoud van
het rijbewijs geen rol spelen bij de beoordeling van het gevaar voor de verkeers-
veiligheid. Als de rijvaardigheidsdeskundige concludeert dat iemand gevaarlijk
rijdt of te weinig van de verkeersregels weet, kan informatie over de noodzaak
van het behoud van het rijbewijs voor de betrokkene niets aan zijn beoordeling
toevoegen.

d. Ontbrekende criteria: mentaliteitsgevallen

Sommige gevallen van ongeschiktheid of niet-rijvaardigheid leiden niet tot de
ongeldigverklaring. omdat er geen sluitende criteria zijn voor de deskundige. Er
1% een categorie personen waarbij dit als bijzonder nijpend kan worden ervaren:

44     No. VV 2()919 Directie Verkeersveiligheid.
45     Regeling van 30 december 1983. Stcrt. 254.

46    Diepstraten 1987. p. 25.
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bestuurders die door hun roekeloze verkeersmentaliteit het verkeer in gevaar bren-
gen.-1' De in de inleidende paragraaf van het eerste hoofdstuk ter sprake gekomen

motorrijder is er een goed voorbeeld van. Hoewel het gezond verstand zegt dat
deze man, die 180 kilometer per uur reed binnen de bebouwde kom, een kind
doodreed en vervolgens beweerde voor de kick zo hard te rijden, een gevaar op
de weg is en meteen voorgoed zijn rijbewijs zou moeten inleveren, valt hij niet
onder de geschiktheids- of rijvaardigheidscriteria en mag hij zijn rijbewijs behou-
den.4

Dat hij niet als niet-rijvaardige kan worden beschouwd, valt te verdedigen.
"De eigenschappen waarover het gaat betreffen dan eerder de mentale gesteldheid
dan de rijvaardigheid. Aan rijvaardigheid zal het bij bijvoorbeeld agressief of roeke-
loos rijgedrag meestal juist niet schorten:49 Dat er geen goede geschiktheidscriteria
zijn op dit gebied is minder goed te begrijpen, maar wordt veroorzaakt door het
feit dat bij deze vorm van ongeschiktheid, die wordt aangeduid met de term
'mentaliteitsgevallen', het rijgedrag een uiting moet zijn van een gebrek in de
persoonlijkheid van de bestuurder. Dit is moeilijk aan te tonen met de huidige DSM
IV-criteria en levert zelfs al problemen op bij het besluit waarop de verplichting
tot het ondergaan van het onderzoek moet berusten: de vordering. "Alleen wanneer
slecht weggedrag in een concreet geval in verband kan worden gebracht met eigen-
schappen die het waarschijnlijk maken dat dergelijk slecht weggedrag niet tot

.•5(jindividuele gevallen beperkt blijft, is een vordering op haar plaats.
Het ontbreken van criteria voor ongeldigverklaring van het rijbewijs in deze

gevallen brengt een schending van de verkeersveiligheid met zich mee. die mijns
inziens moeiliik te aanvaarden is. vooral nu is gebleken dat agressief gedrag in
het verkeer fors toeneemt." Er is grote behoefte aan verkeerskundig en medisch-
psychiatrisch onderzoek op dit gebied.

2.2 Conclusie

Bij de redenen om het rijbewijs ongeldig te verklaren is van begin af aan is steeds
een onderscheid gemaakt tussen ongeschiktheid en niet-rijvaardigheid. De
eerstgenoemde categorie betreft vooral de lichamelijke en geestelijke gebreken
van de betrokkene. de laatstgenoemde de wijie waarop hij aan het verkeer

47 Van Ooijen bracht dit reeds in  1965 inzi in proetschrift onder deaandacht: Van 00ijen  1965.
p. 77.

48     Tenzij een andere maatregel mogelijk is. maar hierbij mi)et wei wcirden aangetekend dat alle
andere intrekkingshancties een vt,<,rlopig karakter hebben.

49 Kamerhtukken 111991-1992.  nr. 6. p.7 1.

50        Kamerstukken 11  1991-1992. nr. 6. p. 7 1.
51           Woordkramer  1998.  p. 41:  Ste,n  „1,1  Al·eggehmiker kli,ikt docir hi) ciplos.,ingen  tegen  agressief

i,·eggedrag. NG-magazine. juni 1996. p.  1.
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deelneemt. De twee categorieen zijn steeds uitgewerkt in wettelijke regelingen.

Deongeschiktheids-en niet-rijvaardigheidscriteria zijn en worden daarbij duidelijk
omschreven aan de hand van lichamelijke en geestelijke kenmerken van de
betrokkene. De ongeschiktheids- en niet-rijvaardigheidscriteria zijn steeds duidelijk
omschreven aan de hand van lichamelijke en geestelijke kenmerken van de
betrokkene. In de loop der tijd zijn de ongeschiktheidscriteria wat vager geworden.
met uitzondering van de alcoholcriteria, die door de toegenomen kennis over de
relatie tussen alcohol, het menselijk lichaam en het verkeersgedrag objectiever
en scherper konden worden. De rijvaardigheidscriteria zijn steeds gedetailleerder
en duidelijker geworden. waarschijnlijk door de toename van het verkeer en de

vergrote kennis op dit gebied.
Bij de beoordeling van de rijvaardigheid lijkt er geen plaats te zijn voor de

belangen van de betrokkene. Wie niet voldoet aan rijvaardigheidseisen wordt geen
betere chauffeur als in overweging wordt genomen dat hij er heel veel voor over
zal hebben om zijn rijbewijs te behouden. Integendeel: als een beroepschauffeur
een twijfelgeval is, zal er, gezien de frequentie waarmee hij op de weg zit, wellicht
eerder tot niet-rijvaardigheid worden besloten.

Anders ligt het bij de bepaling van de lichamelijke en geestelijke geschiktheid.
Als iemand lichamelijk of geestelijk niet geschikt is, maarbijvoorbeeld met strenge
medicatie weI op verantwoorde wijze een auto kan besturen, kan het belang van
het rijbewijs voor de betrokkene een indicatie zijn van de waarschijnlijkheid dat
hij zich aan deze medicatie zal houden. Bij verslavingsproblemen kan het belang
van de betrokkene aanwijzingen geven over de aantoonbaarheid van het gestopt
zijn met het misbruik van het middel, omdat het moeten autorijden voor het werk
een stimulans zal zijn geweest om van het roesmiddel af te blijven. In sommige
gevallen van geestelijke ongeschiktheid kan het belang bij het behoud van het

rijbewijs een factor zijn bij het succes van een psychiatrische behandeling.
Het belang bij het behoud van het rijbewijs kan echter ook een contra-indicatie

geven: wie geschiktheidsproblemen heeft en toch aan het verkeer deelnam voordat

hij werd beoordeeld, geeft wellicht blijk van een mentaliteit die extra risico's voor

de verkeersveiligheid met zich meebrengt. Daarom is steeds een concrete afweging
vereist. In paragraaf 2.3 wordt bestudeerd of hierbij volstaan kan worden met de
door de betrokkene naar voren gebrachte belangen, of dat deze ambtshalve (moeten)

worden onderzocht.

2.2.3 De schorsingscriterict

Het is verwonderlijk dat de schorsing van het rijbewijs pas in de WVW 1994 is
ingevoerd. Enkele leden van de Tweede Kamer vestigden immers a.1 in de jaren
dertig de aandacht op het probleem -dat degene tegen wie een gegrond vermoeden

pan ongeschiktheid of onbekwaamheid bestaat. bevoegd blijft. een motorrijtuig
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te besturen tot aan het onderzoek" en wensten daartoe de invoering van een
schorsingsmogelijkheid: "Beter ware het, de mogelijkheid te openen van voorloop-
ige ongeldigverklaring van het rijbewijs." Aan deze wens werd geen gehoor
gegeven, omdat de Minister vond dat er zo weinig tijd zat tussen het instellen van
een onderzoek en de ongeldigverklaring van het rijbewijs, dat in de tussentijd geen
gevaar dreigde. Bovendien zou in de gevallen van dronken rijden het strafrecht
(art. 27 WVW  1935, zie het vierde hoofdstuk) genoeg waarborgen bieden tegen
gevaarlijke bestuurders.

S2

Het eerstgenoemde argument gold weI in die tijd, maar toen midden jaren
zeventig de mogelijkheid tot het aanvragen van een second opinion51 werd
ingevoerd, kon de procedure heel wat langer duren dan de zeer korte termijn die
de Minister eerder in gedachten had. De Minister was echter van oordeel dat alleen
in twij felgevallen er een tweede onderzoek zou worden toegestaan en dat juist deze
twijfelgevallen over het algemeen niet een zodanig gevaar voor de verkeersvei-
ligheid zouden opleveren dat onmiddellijke intrekking van het rijbewijs was gebo-
den.54 Daarnaast had de Minister rechtsstatelijke bezwaren, die hij verpakte in de
volgende analogie: "Als men in eerste instantie is veroordeeld en in hoger beroep

„SS
gaat, wordt men niet eerst in de gevangenis gezet! De bescherming van de
verkeersveiligheid wilde hij alleen extra waarborgen door het stellen van termijnen
om de afwikkeling van de procedure te bespoedigen.'6 De Tweede Kamer plaatste
hierbij vraagtekens.57 maar haar kritiek werd niet aanvaard door de Minister: het
belang van het individu bij het behoud van het rijbewijs werd hoger geacht dan
dat van de verkeersveiligheid, met name omdat het vermoeden van ongeschiktheid
"slechts op basis van aanwijzingen" werd gevestigd. Wei achtte hij het noodzakelijk
dat de procedure zo snel mogelijk zou worden afgehandeld.

58

In de jaren negentig veranderde deze opvatting. "Als een ernstige tekortkoming

van het bestaande systeem wordt voorts ervaren de omstandigheid dat de
rijbewijshouder ten aanzien van wie het vermoeden bestaat dat hij niet meer beschikt
over de vereiste mate van rijvaardigheid of geschiktheid, in afwachting van het
daarnaar in te stellen onderzoek in het bezit blijft van zijn rijbewils."" Daarom
werd de mogelijkheid tot tussentijdse schorsing van het rijbewijs in de ongeldigver-

klaringsprocedure van de WVW 1994 opgenomen. Overigens werd in deze periode
ook geregeld dat het tweede onderzoek voortaan aan een ieder zou worden

52    Kamerstukken 11 1934-1935, 80.1. p. 22.
53 Het tweede onderzoek. zie paragraaf 2.3.4.3.
54        Kamerstukken 11  1974-1975,  12 204, nr. 6, p.  10.
55     Handelingen 1118 maart 1976,3518: de overweging is overigens onjuist, daar het stratrecht

het wel mogelijk maakt de veroordeelde in preventieve hechtenis te nemen/houden in deze periode.

56       Kamerstukken iI  1972-1973.12 204, nr. 3, p. 4.
57    Kamerstukken II 1972-1973,12 204. nr. 5. p. 3.
58        Kamerstukken 111974-1975,12 204. nr. 6. p.  3-4.
59        Kamerstukken II  1990-1991.22 030. nr. 3. p. 49.
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toegekend (zie paragraaf 2.3.4.3) en niet meer alleen aan de twijfelgevallen waar
midden jaren zeventig op werd gedoeld. Er was dus meer behoefte aan het
schorsingsinstrument.

De schorsingsbevoegdheid mag door de Minister worden uitgeoefend wanneer

hij besluit dat de betrokkene zich aan een onderzoek moet onderwerpen. Dit is
het geval wanneer er naar aanleiding van vermoedelijke ongeschiktheid of niet-
rijvaardigheid een 'schriftelijke mededeling'**1 is gedaan en deze naar het oordeel
van de Minister aanleiding geeft een onderzoek te vorderen (art. 130, eerste lid

j ° 131, eerste lid WVW 1994). Daarnaast moet ersprake zijn van een geval waarin
"

op basis van feiten en omstandigheden zodanige vrees bestaat dat betrokkene

de veiligheid op de weg ernstig in gevaar kan brengen dat hem met onmiddellijke
ingang de bevoegdheid dient te worden ontnomen langer als bestuurder van een
of meer categorieen van motorrijtuigen, waarvoor dat rijbewijs is afgegeven. aan
het verkeer deel te nemen" (art. 131. derde lid, onderdeel a j' art. 131, eerste lid
WVW  1994).

Om welke gevallen het precies gaat, wordt in de Regeling Maatregelen
rijvaardigheid en geschiktheidw uitgewerkt. In art. 7 wordt bepaald dat schorsing

plaatsvindt wanneer het rijbewijs mag worden ingevorderd. De invordering van
het rijbewijs is een op art. 130, tweede lid WVW  1994 gebaseerde feitelijke
handeling die ertoe strekt het rijbewijs in handen te brengen van de tot de schorsing

bevoegde Minister. Het criterium voor de aan de invordering voorafgaande
vordering tot overgifte van het rijbewijs is uitgewerkt in art. 5 van de Regeling.
Er worden zes gronden gegeven. die in samenhang moeten worden gezien met het
algemene gevaarsvereiste.

a. betrokkene heeft een motorrijtuig bestuurd onder invloed van drogerende
stoffen. andere dan alcohol:
b. betrokkene heeft een poging tot zelfdoding met een motorrijtuig ondernomen.
c. betrokkene verklaart aan een aandoening te lijden waardoor hij geestelijk
en/of lichamelijk niet goed functioneert:
d. betrokkene ondervindt naar het oordeel van een medisch deskundige zodanige
psychiatrische problemen dat gedwongen opname aangewezen is.
e. betrokkene is binnen vijfjaar tenminste vier maal aangehouden op verdenking
van overtreding van het verbod van artikel 8. eerste of tweede lid. van de
Wegenverkeerswet:
f. bij betrokkene wordt een adem- of bloedalcoholgehalte geconstateerd dat
hoger is dan 1090 pg/1 resp. 2,5 promille.

6()     Zie paragraaf 2.3.1.
6 1         1 7 april  1996. Stcrt.  1996.183.
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Deze gronden laten niet veel beoordelingsruimte om rekening te houden met het
belang van de betrokkene bij het behoud van zijn rijbevoegdheid. De gevallen die
worden beschreven zijn echter dermate ernstig, dat er mijns inziens ongeacht het
belang van de betrokkene van een aanmerkelijke bedreiging van de verkeers-
veiligheid kan worden gesproken.

3           De zorgvuldigheid van de belangenafweging

In de voorgaande paragraaf bleek dat bij de schorsing en de ongeldigverklaring
de mate van onbekwaamheid wordt uitgedrukt in duidelijke criteria, die een sterk
verband houden met de concrete bedreiging van de verkeersveiligheid door de
betrokkene. De wetgever heeft hierdoor duidelijk gemaakt dat het gevaar voor de
verkeersveiligheid de grond vormt voor de intrekking van de rijbevoegdheid. De
tweede toetsingsfase is nu of dit gevaar op zorgvuldige wijze wordt bepaaid. Hierbij
wordt art. 3:2 Awb als uitgangspunt genomen:

Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige
kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

De eis van een juiste feitelijke grondslag van een bestuursbesluit vormt de eerste
evidente norm voor een behoorlijke besluitvorming: "een 'niet-onderhandelbare
eis voor een ieder die een rechtens relevant oordeel velt dat voor anderen van belang
is".62 Deze eis heeft ook een functie als voorwaarde voor een behoorlijke bewijsga-
ring bij de oplegging van sancties: als een sanctie wordt opgelegd terwijl er te
weinig feiten en belangen bekend zijn bij het bestuur is er strijd met art. 3:2 Awb. 63

In hoeverre het bestuursorgaan hierbij de plicht heeft actief te zoeken naar
de benodigde intormatie is niet in een algemene formule ondergebracht. Dit is zo
afhankelijk van de bijzondere wettelijke regeling waaropde sanctiebepaling berust,
dat het onmogelijk zou zijn.64 WeI zouden de inbreuken die het bestuur maakt op
de belangen van de betrokkene, wanneer het informatie vergaart. kunnen worden
getoetst op evenredigheid.65 Men denke bij de art. 130-procedure bijvoorbeeld aan
de zwaarte van het psychiatrisch onderzoek. Dit is echter een ander punt. waarop
overigens vanwege de wettelijke basis van de uitgeoefende onderzoeksbevoegdhei-
den, geen problemen zijn te verwachten bij de toetsing van de art. 130-procedure.

62    Nicolai 1990. p. 414.
63 Van Buuren en Polak 1997. aant. 3 bij art. 3:2 Awh.
64      Zie voor een overzicht van de factoren die de omvang. diepgang en intensiteit van een onder-

zoek(splicht) bepalen Van Male en De Waard 1995. p. 30-32.
65        Van Male en De Waard  1995. p.  29.
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Ik denk dat het in deze bevoegde CBR geen zware actieve onderzoeksplicht
heeft bij de beoordeling van de belangen van de betrokkene. Hoewel goed
verdedigbaar is dat het behoud van het rijbewijs een rol kan spelen bij de beoorde-

ling van het verkeersveiligheidsgevaar van de betrokkene denk ik dat het niet
noodzakelijk is hier altijd zelf een onderzoek naar te doen. Alleen wanneer de

betrokkene uit eigen beweging de aandacht vestigt op zijn belang bij het behoud

van het rijbewijs,66 moet het worden meegewogen. Uitzonderingen hierop vormen

twijfelgevallen. bijvoorbeeld bij een vermoedelijk misbruik van alcohol waarbij

de betrokkene net niet aan de remissiegrens voldoet en verder een gunstige indruk

maakt. Bij de bepaling van de uitslag van het onderzoek moet dan het belang bij
het behoud van het rijbewijs worden meegewogen, omdat dit een grote invloed

kan hebben op de toekomstprognose. Er moet of door de onderzoekend deskundige,
of achteraf door het CBR worden gevraagd of de betrokkene vindt dat hij zijn
rijbewijs kan missen. Bij de bespreking van de verschillende fasen van informa-

tiegaring zal dit verder worden uitgediept.
Het voorgaande is overigens te vergelijken met de jurisprudentie van de

Afdeling Bestuursrechtspraak in een Tilburgse zaak.67 Het coffeeshopbeleid in

deze gemeente werd gerelateerd aan de toelaatbaarheid van de aantasting van het

leefklimaat, hetgeen werd vertaald in een eis dat een coffeeshop minstens

tweehonderdvijftig meter lag van een school. Toen een col'feeshop op 238 meter

afstand bleek te liggen en een beroep deed op de verplichting een concrete afweging
te maken. De Afdeling oordeelde evenwel: "Uitgaande van de aanvaardbaarheid

van de eenmaal vastgestelde afstandsnorm, kan van appellant niet worden verlangd

dat hij in ieder individueel geval waarin de norm speelt wederom - maar nu in
concreto - een uitputtend onderzoek instelt met betrekking tot de vraag of gevaar

voor ontoelaatbare aantasting van het leefklimaat dreigt." Het bestuursorgaan moet
echter wel een concrete afweging maken "indien bijzondere (...) omstandigheden
daartoe nopen. Zodanige omstandigheden moeten dan, voor zover zij appellant
niet ambtshalve bekend zijn of behoren te zijn, wel door de aanvrager naar voren

worden gebracht." De randvoorwaarde daarbij is dat de bijzondere omstandigheden
niet reeds zijn verdisconteerd bij het opstellen van de beleidsnorm. Een verschil
met de art. 130-problematiek is dat het in de Tilburgse zaak gaat om criteria die

in beleidsregels zijn opgenomen en de Afdeling daaraan de plicht tot concrete

afweging koppelt. De art. 130-criteria zijn daarentegen opgenomen in een
ministeriele regeling. Dit doet mijns inziens echter niets af aan de concrete
afwegingsplicht in twijfelgevallen en wanneer de betrokkene bijzondere omstandig-

heden aanvoert.

66 Wat overigens meestal wei zal gebeuren: toen ik een dag hoorzittingen bijwoonde. werd in alle
gevallen iets gezegd over dit belang, hetgeen volgens de CBR-medewerkers normaal wa.4.

67    ABRS 13 mei 1996. AB 1996.312. m.nt. F.C.M.A. Michiels. RAwb 1996,1()6.
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De vergaring van de informatie die nodig is om het voor de schorsing en/of
ongeldigverklaring vereiste gevaar voor de verkeersveiligheid te bepalen. is
uitgebreid geregeld in de art. 130-procedure en haar voorgangers. De houders van
ongeldig te verklaren en/of te schorsen rijbewijzen worden stap voor stap
geselecteerd, aan de hand van steeds zwaardere criteria.611 Een complicerende factor
daarbij is dat de onderdelen van deze procedure op zichzelf resulteren in aan
administratiefrechtelijke toetsing onderworpen besluiten.

De procedure is - heel in het kort - als volgt. Om tot ongeldigverklaring van
het rijbewijs te kunnen komen moet eerst een schriftelijke mededeling worden
gedaan over de betrokkene aan de Minister, vertegenwoordigd door het CBR. Deze
mededeling mag alleen door de daarvoor aangewezen ambtenaar worden gedaan.
op basis van enkele wettelijke criteria. De mededeling heeft geen directe rechtsge-
volgen en kan dus niet worden aangevochten door de betrokkene of andere belang-
hebbenden. Als de bevoegde ambtenaar zware twijfels heeft over de bekwaamheden
van de betrokkene kan hij als noodmaatregel tevens de overgifte vorderen van het
rijbewijs. Deze vordering heeft wel een rechtsgevolg: de betrokkene mag niet meer
van het rijbewijs gebruikmaken.

Het tweede selectie-instrument is het oordeel van de Minister over de zaak.
dat feitelijk wordt geveld door het CBR. Het CBR kan drie wegen inslaan: de
procedure stoppen (omdat er niet genoeg aanwijzingen zijn dat de betrokkene
onbekwaam is). de betrokkene laten o,iderzoeken. of een educatieve maatregel
opleggen. Dit laatste is een sinds  1 juni 1996 bestaande alternatieve sanctiemoge-
lijkheid: wanneer het CBR vermoedt dat de onbekwaamheid van de betrokkene
kan worden opgeheven door een cursus of rijlessen. kan de betrokkene in de
gelegenheid worden gesteld zijn bekwaamheden op een aanvaardbaar peil te krijgen.
De keuze voor een van de vorderingsmodaliteiten is een besluit in de zin van de
Awb. Wanneer de betrokkene erg gevaarlijk lijkt te zijn, kan de vordering tot het
ondergaan van een onderzoek samengaan met de schorsing van het rijbewijs.

De educatieve maatregel is naar haar aard een tegemoetkoming aan de niet
bekwame. maar wel te behandelen bestuurder. Vroeger zou zijn rijbewijs ongeldig
zijn verklaard. waarna hij zelf had moeten proberen opnieuw zijn geschiktheid
of rijvaardigheid aan te tonen bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs. De betrokke-
ne die voldoende is bijgespijkerd. mag zijn rijbewijs behouden. Wanneer hij echter
ook in het kader van de educatieve maatregel ongeschikt of niet rijvaardig wordt
geacht, moet hij verder door de art. 130-procedure worden gesluisd.

69

Wie doorgaat naar een onderzoek wordt beschermd tegen al te lichtzinnige
ongeldigverklaring doordat dit onderzoek in handen is gelegd van deskundigen,
die gebonden zijn aan vormvoorschriften en wettelijke criteria. Dit geldt overigens

68        Zie voor een beknopt en helder overzicht Sastro  1996.
69       Overigens zal in paragraaf 2.3.3 blijken dat dcx,r de uitvoering ,·an de regeling van de educatieve

maatregel dit in de praktijk niet gebeurt.
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ook voor de educatieve maatregel. Als de betrokkene ook niet is tegengehouden
door de zeef van de educatieve maatregel en het onderzoek wordt hij o,iges chikt

ofniet rijvaardig verk/aard. Ook dit oordeel wordt in een besluit neergelegd. De
laatste selectiemechanismen zijn de mogelijkheid om een tiveede onderzoek aan
te vragen en de mogelijkheden om rechtsmiddelen in te stellen. Als dit geen positief
resultaat oplevert. wordt het rijbewijs ongeldig i,erk/aa,d. In het kader van deze

bevoegdheid worden nog enkele aanvullende waarborgen gegeven. Bovendien
kan ook tegen het besluit tot ongeldigverklaring een rechtsmiddel worden

aangewend.
Naast deze actieve informatievergaring door het bestuur wordt de betrokkene

zelf in de gelegenheid gesteld zijn eigen visie op de feiten en omstandigheden te
geven. Deze waarborg berust op art. 4:8 Awb,711 maarwerdook voorde invoering
van deze bepaling nageleefd doordat de betrokkene een gesprek aan kon vragen.
Tevens kan de betrokkene uit eigen beweging tijdens het onderzoek en de educatieve

maatregel aanvullende informatie verschaffen.

Als toetsingsmaatstaf is behalve de plicht tot behoorlijke informatievergaring
de plicht tot behoorlijke motivering van belang. Ook dit is een evidente regel voor
een behoorlijke belangenafweging.

7I

3.I De selectie door de schriftelijke mededeling
72

De voornaamste functie van de schriftelijke mededeling is dat aan het CBR informa-
tie wordt verschaft over de mogelijke schending van de verkeersveiligheid door
de betrokkene. Omdat het oordeel over de verkeersgevaarlijkheid van de betrokkene
verstrekkende gevolgen kan hebben, moet deze informatie zorgvuldig worden

vergaard en doorgegeven, hetgeen de regeling rondom de schriftelijke mededeling
waarborgt. Zo wordt in art. 3 van de Regeling aangegeven hoe de gegevens waarop
de mededeling berust ter kennis moeten zijn gekomen van de mededeler: door eigen

waarneming of door verstrekking van informatie door de Officier van Justitie of
de directeur van het CBR. Deze opsomming is niet limitatief, maar geeft wel aan
dat de te verwerken gegevens uit een betrouwbare bron moeten komen. De schrifte-
lijke mededeling hoeft overigens niet op een proces-verbaal te berusten.73 Aan de
inhoud van de mededeling worden ook eisen verbonden. Er worden gronden
aangegeven en er geldt een motiveringsplicht, die niet erg strikt is: de opname van

70 Strikt gezien geeft dit artikel alleen maar de verplichting om de betrokkene zijn belangen naar
voren te laten brengen (Van Male en De Waard  1995, p. 64-65A ) hier wordt echter gemakshalve
de te beperkte, maar ingeburgerde termen 'horen' en 'hoorplicht' gebruikt.

71     Nicolal 1990. p. 414.
72      Omdat dit formele vereiste pas per 1 juni 1996 is ingevoerd. kan deze beschouwing niet in een

historisch perspectief worden geplaaist.
73     Vgl. AR 28 april 1983, tB/S III, nr. 436. m.nt. Ten Berge en Stroink.
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de wettelijke mededelingsgronden lijkt voldoende te zijn. Bij vermoedelijk alcohol-
misbruik bijvoorbeeld worden alleen de wettelijke gronden aangekruist op een
imprimt. Een andere waarborg tegen onzorgvuldige selectie van onbekwame
bestuurders is dat de mededelingsbevoegdheid niet aan iedereen wordt toegekend.

3.1.1 De keuze voor de mededelingsbevoegden

Vrijwel iedereen kan op een gegeven moment vermoeden dat een bepaalde
rijbewijshouder onvoldoende geschikt of rijvaardig is. Een huisarts die in zijn
praktijk een alcoholist heeft, een familie die wordt geconfronteerd met een demente-
rende en autorijdende (groot)vader, weggebruikers die een automobilist gevaarlijke
manoeuvres zien uitvoeren of de strafrechter die een rijder onder invloed met een
drankprobleem op de zitting krijgt. Alleen specifiek aangewezen beambten zijn
(en waren) echter bevoegd de intrekkingsprocedure te starten. Dit gebeurde vroeger
door het uitbrengen van een vordering tot het ondergaan van een onderzoek (zie
paragraaf 2.3.2). Sinds de invoering van de art. 130-procedure is dit vervangen
door de bevoegdheid tot het uitbrengen van een schriftelijke mededeling. De
oorzaak van deze wijziging is onder meer de toevoeging van de educatiemogelijk-
heid: de keuze tussen een vordering onderzoek en een vordering educatie vereist
een afweging die men liever in handen van het CBR wilde leggen.

In art. 131 Reglement Rijbewijzen (RR) worden degenen die tot mededelen
bevoegd zijn limitatief opgesomd: (hoge) politie-ambtenaren, de Officier van Justitie
en de directeur van het CBR. In de praktijk gaat het meestal om de reguliere politie-
beambten en een enkele keer om de marechaussee. Deze limitatieve opsomming
van de mededelingsbevoegden heeft als nadeel dat de arts, de strafrechter, de familie
etc. die hun ongerustheid uitspreken, moeten afwachten wat er met de door hen
verschafte informatie gebeurt. Dit kan soms frustrerend werken, zeker wanneer
de betrokkene later een ernstig ongeval veroorzaakt.

Aan de andere kant is het voor de rijbewijshouder niet prettig als iedereen
een CBR-procedure in gang zou kunnen zetten. Voor de beoordeling van de mogelij-
ke aanwezigheid van bekwaamheidsgebreken is enige deskundigheid vereist en
daarnaast zou het bij een onbeperkte mededelingsbevoegdheid erg makkelijk zijn
om misbruik te maken van deze procedure. Omdat dit minder goed van een afstand
is te controleren dan bijvoorbeeld tips over uitkeringsfraude of een zonder vergun-
ning gebouwde dakkapel, zou het CBR vrijwel verplicht zijn ook valse meldingen
van vermoedelijke onbekwaamheid serieus te nemen.

Door de keuze voor een beperkte groep meldingsgerechtigden is daarom
impliciet de voorkeur gegeven aan de bescherming van het belang van de rijbewijs-
houder. Wat betreft familieleden en andere omstanders is dit begrijpelijk. Dat artsen
en rechters geen eigen signaleringsfunctie hebben gekregen is in het kader van
de verkeersveiligheid minder voor de hand liggend. Omdat zij, net als ieder ander,
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wel de mogelijkheid hebben om bij dreigend gevaar de mededelingsbevoegden
in te lichten - en daarbij mag worden verwacht dat zij serieus worden genomen -
wordt de verkeersveiligheid hier niet op onevenredige wijze geschaad.

Er zou kunnen worden verdedigd dat het op grond van de Awb wel mogelijk
is voor (tot mededeling onbevoegde) derden een aanvraag tot ongeldigverklaring

of schorsing van het rijbewijs te doen. Op grond van art. 1:3. derde lid Awb kunnen

belanghebbenden. in dit kader bijvoorbeeld naaste familieleden, dit verzoeken.
Dit kan echter nooit de bedoeling zijn geweest van de wetgever: door deze
constructie wordt het systeem van de art. 130-procedure zodanig doorkruist, dat
dit geen aanvaardbare mogelijkheid is.

Overigens zou het op grond van deze belangenafweging niet op bezwaren
hoeven te stuiten wanneer de betrokkene zelf de ongeldigverklaring van het rijbewijs
kan bewerkstelligen. Dit is mogelijk. De betrokkene kan zich in de eerste plaats

vrijwillig op zijn geschiktheid laten onderzoeken door een geneeskundige verklaring
aan te vragen. Wanneer hij niet geschikt meer blijkt te zijn, wordt zijn rijbewijs
ongeldig verklaard (art. 124, tweede lid onderdeel d WVW 1994). Daarnaast kan
hij vrijwillig afstand doen van zijn rijbewijs (art. 124, tweede lid onderdeel a WVW

1994).  Voor 1976 ontbraken beide mogelijkheden. Hoewel velen hun rijbewijs
vrijwillig inleverden wanneer zij met de art. 18-procedure werden geconfronteerd,
kon het CBR hier niets mee: de betrokkene kon het altijd weer terugvragen.

74

Daarom werd in  1976 de ongeldigverklaring naar aanleiding van het vrijwillige
onderzoek ingevoerd. In de WVW 1994 werd hieraan toegevoegd de mogelijkheid
tot ongeldigverklaring nadat vrijwillig afstand was gedaan buiten deze gevallen.

75

3.1.2 De aanwij:.ing van de mededelingsgevallen

a. Bindende criteria

Een blinde zal ongetwijfeld een ongeschikte bestuurder zijn. Dit is een uitzonde-

ringsgeval, want meestal kan op het eerste gezicht niet met zekerheid worden gezegd
dat iemand niet geschikt of rijvaardig is. Het is natuurlijk te gevaarlijk om iedere

rijbewijshouder het voordeel van de twij fel te geven. Daarom is de mededelingsbe-

voegdheid gekoppeld aan een vermoeden van ongeschiktheid of niet-rijvaardigheid.
Art. 130, eerste lid  WVW  1994:

Indien bij de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen personen een
vermoeden bestaat dat de houder van een rijbewijs niet langer beschikt over

de rijvaardigheid dan wei over de lichamelijke of geestelijke geschiktheid,
vereist voor het besturen van een of meer categorieen van motorrijluigen

74    Kamerstukken II 1974-1975,12 204. nr. 6, p. 11.
75    Jonker 1994, p. 55.
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waarvoor dat rijbewijs is afgegeven, doen zij daarvan zo spoedig mogelijk
schriftelijk mededeling aan Onze Minister (...).

Deze mededelingsbevoegdheid is door het woord 'doen' als een plicht geformuleerd.
Beleidsvrijheid is er niet. Voor de invoering van de art. 130-procedure was er wel
een discretionaire bevoegdheid om de procedure in gang te brengen. Dit leidde
ertoe dat in de ene regio standaardmatig de ongeldigverklaringsprocedure werd
gestart en in de andere vrijwel niet.76 Hoewel strakke en bindende criteria de moge-
lijkheden verminderen om rekening te houden met concrete gevallen, leverde de
discretionaire bevoegdheid een zo grote mate van rechtsongelijkheid en van
schending van de verkeersveiligheid op dat van een verbetering kan worden
gesproken.

Op het eerste gezicht is er weI beoordelingsvrijheid, maar door de uitwerking
van het vermoeden van ongeschiktheid/niet-rijvaardigheid in de Bijlage 1 bij de
Regeling is zij niet zo groot, temeer daar de Bijlage als algemeen verbindend
voorschrift een voor de mededeler bindend karakter heeft.77 Onder de punten c
tot en met d worden deze uitgewerkte criteria besproken, maar eerst wordt aandacht
besteed aan een mededelingscriterium dat niet op een wettelijke regeling berust:
de relatie met een motorrijtuig.

b.          De relatie met een motorrijtuig

Een grens die consequent wordt getrokken ten aanzien van alle mededelingsgevallen
is dat er "minstens eenmaal een link met een motorvoertuig door eigen waarneming
van de politie" moet zijn vastgesteld.78 Dit is een ongepubliceerde, door het CBR
geformuleerde beleidsregel die vrijwel onverkort wordt gehandhaafd. Een alcoholist
of epilepticus die nooit problemen heeft gehad die met een motorrijtuig te maken
hebben, mag dus niet worden aangemeld, terwijl het geval van een chirurg die met
een Harley Davidson door de gangen van een ziekenhuis reed in beginsel weI voor
mededeling in aanmerking komt.

79

De onduidelijke status van deze regel, die niet onder de definitie van beleids-
regels in de zin van art.  1:3 Awb valt,80 roept de vraag op of de politie rechtmatig
gebruik mag maken van de mededelingsbevoegdheid als er geen sprake is van een
relatie met een motorrijtuig. Hoewel er geen gezagsrelatie bestaat tussen de Minister
van Verkeer en WaterstaaU het CBR en de politie mag dit naar mijn mening niet.

76          Herstel  1980, p.  103; al in de jaren vijftig werd daarom voorgesteld het beleid in dezen in handen
van het OM te leggen, Van Ooijen  1965, p.  50.

77      VzAR 17 januari 1992, tB/S 1992, nr. 10, m.nt. B.W.N. de Waard, bevestigd in ABRvS 13
januari 1998, H01.96.0779 (ongepubliceerd). zie ook paragraaf 2.3.2.4.

78 INVO maart 1995, p. 4.
79          Zie het artikel in De Stem van  24 september 1997: Ontslag chirurg na motorrit door ziekenhuis.
80     De Waard 1997, p. 106-107.
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Aangezien art. 130, eerste lid WVW  1994 de Minister het recht geeft nadere regels
te stellen over de uitoefening van de mededelingsbevoegdheid, is het aan hem
overgelaten de beoordelingsvrijheid op dit punt in te vullen. De politie heeft zich
daaraan te houden, ook al is er geen hierarchische relatie. 8I

Aan de andere kant kan worden gesteld dat het motorrijtuigencriterium geen
'nadere regel' is in de zin van de wet. Dit hangt rechtstreeks samen met de

vraagtekens die kunnen worden geplaatst bij de bevoegdheid van de Minister om
deze aanvullende wetsinterpretatieve eis te stellen, nu er reeds een zeer uitgebreide
en gedetailleerde uitvoeringsregeling is. Hoewel verdere inperking van de medede-

lingsgevallen voor de betrokkene gunstig is, brengt het belang van de bescherming
van de verkeersveiligheid met zich mee dat hier niet op zo'n smalle basis een crite-
rium met verstrekkende gevolgen mag worden gehanteerd. Het criterium van de
relatie met een motorrijtuig moet daarom in de Regeling worden opgenomen. Dit
geldt des te meer vanwege de onduidelijkheid ervan. Nergens is uitgewerkt wat
"een relatie met een motorrijtuig" precies inhoudt en het is denkbaar dat hier
uiteenlopende interpretaties mogelijk zijn. Willekeurige toepassing dreigt.

c.             Alcohol

Het wettelijk vermoeden van ongeschiktheid door alcoholmisbruik wordt gekoppeld
aan het alcoholgehalte dat gemeten ist,2 bij de in het kader van een strafprocedure
aangehouden rijbewijshouder.83 De ondergrens  ligt  bij 1,3 promille, behalve
wanneer er sprake is van recidive binnen vijf jaren; dan ligt het bij 0,8 promille
(Bijlage 1 bij de Regeling). Daarnaast wordt ook het weigeren mee te werken aan
een adem- of bloedonderzoek als mededelingsgrond beschouwd. Anders zou de

ongeschikte rijbewijshouder te makkelijk onder de ongeldigverklaring van het rijbe-
wijs uit kunnen komen. Bovendien zijn er voldoende aanwijzingen dat weigeraars

significant vaker bestuurders zijn die zich regelmatig schuldig maken aan het rijden
onder invloed.84

Een bijzonder probleem bij de schriftelijke mededeling van vermoedelijk
misbruik van alcohol komt voort uit de redactie van art. 1, aanhef en sub a, d en
e van de Regeling:

85

81     Vgl. Duk 1988, p. 167.
82      Bij een bloed- of een ademonderzoek en in uitzonderingsgevallen een urineonderzoek; waar

hierna over de resultaten van een van de onderzoeken wordt gesproken, wordt tevens de

vergelijkbare meetwaarde voortkomend uit de andere onderzoeken bedoeld.

83     Waarbij geen sprake hoeft te zijn van aanhouding in een rijbewijsplichtig voertuig: voldoende

is, op grond van het hiervoor besproken buitenwettelijke criterium, dat er ooit 'een relatie' is
geweest met 'een motorrijtuig'.

84         Kuijten  1987, p. 6; ook in Duitsland wordt weigeren overigens als grond  voor een vermoeden
van ongeschiktheid gezien: Herlan  1972, p. 74.

85     In de voorgaande regeling stond ongeveer hetzelfde.

51



Hu"Id.,iuk Z

In deze regeling wordt verstaan onder:
a.  wet: de Wegenverkeerswet  1994;
C...)

d. ademalcoholgehalte: het ademalcoholgehalte dat wordt geconstateerd tijdens
een onderzoek als bedoeld in artikel 8. tweede lid onder a. van de wet:
e. bloedalcoholgehalte: het bloedalcoholgehalte dat wordt geconstateerd tijdens
een onderzoek als bedoeld in artikel 8. tweede lid onder b, van de wet.

In de Bijlage wordt vervolgens het voor de mededeling benodigde vermoeden
gekoppeld aan de bij de betrokkene gemeten adem- en bloedalcoholgehaltes. Deze
gehaltes moeten dus zijn verkregen tijdens een onderzoek in de zin van art. 8.
tweede lid WVW  1994. Nu heeft de Hoge Raad als hoogste rechter in stratzaken
overwogen dat onder de definitie van dit onderzoek de onderzoeksvoorwaarden
vallen die in verschillende AMvB's zijn opgenomen, zoals het naleven van
termijnen, de zorgvuldige behandeling van de testapparatuur. Als deze voorwaarden
niet zijn nageleefd, is er geen sprake van een onderzoek en volgt er vrijspraak. 86
Dit is een unieke constructie, die op het eerste gezicht weinig consequenties te
hebben voor de art. 130-procedure, omdat de strafprocedure en de bestuursrechte-
lijke procedure gescheiden trajecten belopen.

Ten eerste hoeft het bestuursrecht zich, met zijn vrije bewijsleer, niet zoveel
aan te trekken van de waarborgen die in het strafrecht aan de bewijsgaring zijn
toegekend. Een voorbeeld hiervan betrof een geval waarin de termijn tussen de
vordering om te blazen in het ademanalyse-apparaat en het blazen zelf niet was
nageleefd. en er dus strafrechtelijk gezien onrechtmatig verkregen bewijs was over

de hoogte van het alcoholgehalte. mocht toch een administratieve procedure worden
gestart. De overweging van de bestuursrechter was dat deze procedure "geheel
los van de procedure bij de strafrechter" staat.87 In de tweede plaats is het niet
onmogelijk dat gelijke begrippen in het straf- en het bestuursrecht anders worden
geinterpreteerd. Met name in het milieurecht is dit een onderwerp van discussie. 88

Een bij deze materie aansluitend voorbeeld is te vinden in het Duitse recht, waar
zowel in het straf- als het bestuursrecht de rijbevoegdheid kan worden ingetrokken
na gebleken onbekwaamheid (Ungeeignetkeit). Het onbekwaamheidsbegrip is in
de loop der tijd volledig uit elkaar gegroeid. 89

De koppeling van de onderzoeksdefinitie aan de wettelijke voorschriften hierbij
is evenwel anders van aard. Het is geen uitleg van een wettelijk begrip, maar een
vaststelling van een wettelijke constructie die er al zou zijn. Doordat de in het kader
van de art. 130-procedure uit te oefenen bevoegdheden zijn verbonden aan het

86     Dijkstraen Van der Neut 1994, p. 150, Peters 1984.
87        Pres. Rb. Rotterdam 2 augustus  1995, AWB 95/3144 (ongepubliceerd), zie ook  't Hoen  1992,

p. 2 en de daar vermelde (ongepubliceerde) jurisprudentie.
88     Zie bijv. Hendriks 1996, met name p. 25-27.
89 Zie paragraaf 6.2.1.
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onderzoeksbegrip van art. 8, tweede lid WVW 1994 verbindt de Regeling dus ook
de in de AMvB gestelde voorwaarden aan de uitoefening van deze bevoegdheden.
Onrechtmatigheden in de strafrechtelijke procedure zouden dus moeten leiden tot
het oordeel dat niet voldaan is aan de criteria om een schriftelijke mededeling te
doen. Tot dusver heeft deze opvatting echter geen weerklank gevonden.

d. Andere geschiktheidsgebreken

Op grond van Bijlage 1 bij de Regeling berust het vermoeden van een ander

lichamelijk geschiktheidsgebrek dan misbruik van alcohol op bepaalde duidelijk
waarneembare uiterlijke kenmerken, zoals bewusteloosheid, functieverlies en duide-

lijk verminderd gezichtsvermogen. Ook het bezit voor eigen gebruik van andere

drogerende stoffen dan alcohol kan voldoende reden zijn. Het is zelfs mogelijk
een mededeling te doen wanneer de politie bekend staat als een gebruiker. Op grond
van het interne beleid moet er weI een relatie met een motorrijtuig zijn.w Vanwege
de vaagheid van dit criterium zou dit kunnen betekenen dat iedere rijbewijshouder
die een motorrijtuig bestuurt en van wie de politie weet dat hij drugs gebruikt, in
de vorderingsprocedure kan belanden, of het nu gaat om dagelijkse shots heroYne.

incidenteel cocaYne- of XTC-gebruik tijdens het uitgaan, of zo nu en dan een joint.
Er zijn hier gradaties van verkeersgevaarlijkheid, die de politie zelf zal moeten

beoordelen, omdat er anders wel heel veel twijfelgevallen bij het CBR terecht zullen
komen. Voor deze beoordeling zijn geen wettelijke criteria gegeven.

Bij het vermoeden dat er een geestelijk bekwaamheidsgebrek is, kan een rol
spelen dat de betrokkene onlangs een zelfmoordpoging heeft gedaan met een
motorrijtuig, dat hij verward is of een paniekaanval heeft etc. Of hiertoe ook de
zelfmoordpoging door het lopen onder een trein behoort, is niet duidelijk, omdat
dit wegenverkeersrechtelijk gezien geen motorrijtuig is. Daarnaast wordt ook niet

uitgelegd wat wordt bedoeld met de zelfmoordpoging met een motorrijtuig. Een
duidelijker criterium zou zijn dat de betrokkene het verkeer in gevaar moet hebben

gebracht. Dan zou de rijbewijshouder die in verwarde toestand de treinrails op
is gelopen ook aan een CBR-procedure worden blootgesteld, hetgeen mij niet
onredelijk lijkt.

e.          Rijvaardigheidsgebreken

Het vermoeden van niet-rijvaardigheid wordt ook in Bijlage 1 van de Regeling
aan criteria verbonden. De constatering ervan mag alleen het verkeersgedrag zelf
betreffen, waarbij het "niet of niet op juiste wijze naleven van essentiele verkeersre-

90    INVO juli 1995, p. 4.
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gels dan wel verkeerstekens" resulteert in een gevaarlijke situatie of dreigende
gevaarlijke situatie." Er moet dus sprake zijn van een direct voorval in het verkeer.

Naast deze vermoedelijke gebreken in de kennis van de verkeersregels geven
vermoedelijke gebreken in de bedrevenheid met het voertuig grond om een
mededeling te doen. Er wordt hiertoe een gedetailleerde lijst van gedragingen

gegeven. die doet denken aan de lijst die de examinator na het rijexamen pleegt
in te vullen. De hoofdpunten hierbij zijn de bediening van het motorrijtuig, de
beheersing van het motorrijtuig, het kijkgedrag, het inzicht in risico's in het verkeer
en het samenspel met de andere verkeersdeelnemers. Elk punt is onderverdeeld
in omschrijvingen van concrete gedragingen, zoals het onnodig remmen en stoppen,

de plaats op de weg en de stuurvastheid.

3.1.3 Coilclus ie

Of er sprake is van vermoedelijk misbruik van alcohol is vrij eenvoudig te
beoordelen. zonder dat de politie hierbij een eigen belangenafweging hoeft te
maken. Er wordt dan ook een imprimt gebruikt voor deze zaken.92 Wegingsfactoren
die niet de strafrechtelijke inkadering van het feit weergeven, zoals de omstandighe-
den van het geval en het belang van het behoud van het rijbewijs, worden hierbij
niet meegenomen en ook niet vermeld in de schriftelijke mededeling. Dit is niet
onredelijk, omdat het om ernstigere gevallen gaat van het rijden onder invioed en
omdat de schriftelijke mededelingniet tot gevolg heeft dat de rijbevoegdheid wordt
ingetrokken. maar slechts een aanleiding vormt om de geschiktheid van de
betrokkene nader te bekijken.

Ook in de overige gevallen van lichamelijke ongeschiktheid lijken de criteria
eenduidig te zijn en weinig interpretatieruimte te laten. Een uitzondering vormen
de drugszaken, omdat het gebruikerscriterium erg ruim is. Hierbij kan een afweging
van het belang van het behoud van het rijbewijs een rol spelen, zowel ten gunste
van de betrokkene (een gebruiker met een vaste baan waarin hij moet rijden, springt
wellicht zorgvuldiger met zijn druggebruik om) als ten nadele van hem (aan een
beroepschauffeur kunnen zwaardere verkeersveiligheidseisen worden gesteld).
Als de politie ernstig twijfelt, zou hier naar gevraagd moeten worden, maar
daarbuiten kan worden volstaan met de weergave in het mededelingsrapport van
de door de betrokkene weergegeven eigen belangen. Dit laatste lijkt overigens ten
onrechte niet te gebeuren.

Bij de beoordeling van de vermoedelijke geestelijke ongeschiktheid moet
de politie varen op vrij vage criteria, die niet zo dwingend zijn voorgeschreven
als die van vermoedelijk alcoholmisbruik of lichamelijke ongeschiktheid. Omdat

91        Stcrt.  1996. 81.
92 Zie bijlage 2 bij de Regeling.
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de beoordeling van de geestelijke toestand van de betrokkene niet plaatsvindt door
een psychiater of een andere deskundige, zal deze niet zijn gebaseerd op objectieve
wetenschappelijke referentiekaders, maar meer een subjectief karakter hebben.
Daarnaast vindt de beoordeling van de psychische toestand van de betrokkene
meestal plaats op een moment waarop ook de bekwaamste bestuurder enigszins
in de war zal zijn: net na een verkeersongeval. Om deze factor mee te kunnen

wegen, moet er een zekere beoordelingsvrijheid zijn. Het belang bij het behoud
van het rijbewijs kan hier, en ook naar beide kanten, een rol bij spelen. Op dit punt
zal moeten worden gemotiveerd.

Beoordelingsvrijheid speelt ook mee bij de rijvaardigheidscriteria. Ook al
zijn deze duidelijk en objectief, er blijft naar mijn mening toch veel ruimte over.

De beoordeling door de politie is een momentopname, waarbij moet worden

overwogen of het hier om een incidentele misser gaat of om een structureel gebrek.
Ter illustratie worden twee voorbeelden gegeven. Hoewel de betrokkene in beide
gevallen niet erg veel rijvaardigheid toonde bij een bijzondere verrichting, was
er in het eerste geval wel sprake van een gegrond vermoeden en in het tweede niet.

Een bejaarde man stuurde zijn auto uit een parkeervak op basis van de

aanwijzingen van zijn achter de auto staande vrouw. Hij lette niet goed op en raakte

een andere wagen. In paniek gaf hij plankgas en reed zijn vrouw omver. Daarbij
maakte hij  zo' n snelheid dat hij pas stilstond nadat hij  door een dichte garagedeur
was gereden en tegen de in deze garage geparkeerde auto botste. De vrouw was
zwaar gewond; zij had onder meer haar heup gebroken:1 Het concrete rijgedrag

en de verklaring van de automobilist leverden een gerechtvaardigd vermoeden van

niet-rijvaardigheid op, dat overigens uiteindelijk ook leidde tot ongeldigverklaring
van het rijbewijs. In dit evidente geval van vermoedelijke niet-rijvaardigheid zou
het belang van het rijbewijs voor de betrokkene weinig hebben toegevoegd aan
de beoordeling.

In het tweede geval zag de politie een man tijdens het fileparkeren een aantal
keren een geparkeerde auto schampen. Hij kreeg hier een bekeuring voor, waarna
hij probeerde zijn auto verderop te parkeren. Dit deed hij weer niet zo handig: hij
botste tegen een andere geparkeerde auto. Dit was reden genoeg voor de politie
om te vermoeden dat deze man niet rijvaardig was, maar niet in de ogen van de
Voorzitter van de Afdeling Rechtspraak. Hij achtte het "niet onaannemelijk dat
verzoeker door de aanwezigheid van de politie uit zijn doen is geraakt en daardoor

onkundig heeft gemanoeuvreerd. Mede gelet op hetgeen ter zitting naar voren is

gekomen omtrent de gang van zaken tijdens en na de, overigens door verzoeker
betwiste, aanrijding valt geenszins uit te sluiten dat sprake is geweest van een door
de bijzondere omstandigheden van het moment veroorzaakt incident dat geen juiste

93    INVO, juli 1995. p. 4.
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afspiegeling vormt van de rijvaardigheid van verzoeker in gebruikelijke situaties."94
Dit is een voorbeeld van een geval waarin het belang van het rijbewijs voor de
betrokkene wel een beoordelingsfactor had kunnen zijn. Als was gebleken dat de
betrokkene een beroepschauffeur was, zou de politie hebben kunnen motiveren
dat van het geval melding was gemaakt, omdat juist het feit dat de betrokkene
veelvuldig gebruik maakt van zijn rijbewijs het vermoeden staafde dat er een
rijvaardigheidsprobleem was.

Interessant bij de laatstgenoemde uitspraak is dat de rechter overwoog dat
de bezwaarschriftprocedure tegen de vordering om een onderzoek te ondergaan
66bij uitstek geschikt (is om, KvT) nader te onderzoeken of het voorval waarop de

vordering is gebaseerd een meer dan incidenteel karakter draagt." Dit zou kunnen
betekenen dat tegenwoordig minder zware eisen aan het vermoeden worden gesteld,
nu het besluit om een vordering te doen een heroverweging inhoudt van de schrif-
telijke mededeling. De concrete toetsing van het voorval is hierdoor wellicht naar
achteren verschoven en hoeft dan minder aan de politie te worden overgelaten.
Of dit in de praktijk ook het geval is, is mij niet bekend. Meer voor de hand liggend
is evenwel om de uitspraak van de Voorzitter te interpreteren als de afwijzing om
in het kader van de voorlopige voorziening een de facto definitief oordeel te geven.

3.2 De schifting van de mededelingsgevallen door de vordering

Niet iedereen die vermoedelijk ongeschikt of niet rijvaardig is, raakt zijn rijbewijs
kwijt, want de door de politie geselecteerde groep wordt gesplitst, waarbij een deel
alsnog bekwaam wordt geacht en het rijbewijs mag behouden. Cijfers hiervan zijn
mij niet bekend.

Van de overgebleven rijbewijshouders wordt de medewerking gevorderd aan
een educatieve maatregel of een onderzoek naar de rijvaardigheid/geschiktheid.
Deze vorderingsbevoegdheid wordt, net als de ongeldigverklaring en de schorsing,
bij wijze van mandaat uitgevoerd door het CBR.95

Dat het CBR zich bezighoudt met de uitvoering van de art. 130-procedure
ligt voor de hand, omdat deze organisatie al sinds  1927 is belast met de toetsing
van kandidaat-rijbewijshouders en dus over de specialistische kennis beschikt die
nodig is om het gevaar te beoordelen dat de betrokkene oplevert voor de verkeers-
veiligheid.96 Toch is het CBR niet altijd bevoegd geweest een vordering uit te
brengen, want tot  1 juni  1996 werd de vorderingsbevoegdheid, die toen alleen nog

94    VzAR 21 januari 1992, KG 1992, 125.
95 Een constructie die in het bestuursrecht vrij veel voorkomt, Oostenbrink  1986. p. 171-179.  Het

mandaat is overigens geregeld in een ministeriele regeling (21 april 1997, Stcrt. 82).
96    Stcrt. 1 sept. 1927.
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de keuze tussen het wei of niet opleggen van een onderzoek betrof, aan de politie
overgelaten.

Dit stuitte op het bezwaar dat de beslissing over de verplichting tot het onder-
gaan van een onderzoek wellicht aan ambtenaren zou worden overgelaten die
hiervoor niet toegerust waren:7 Bij de totstandkoming van de procedure in de MRW
1905 werd dit aan de orde gesteld: "Het ligt in het voornemen, te bevorderen. dat
slechts zoodanige ambtenaren tot het opleggen van den examenplicht bevoegd
worden verklaard. waarvan kan worden verwacht. dat ze ter zake tot oordelen in
staat zijn en niet dan in de gevallen, waarin daarvoor aanleiding bestaat, van die
bevoegdheid gebruik zullen maken. Dit werd uitgewerkt in art. 82, eerste lid4,98

Motor- en Rijwielbesluit: de vordering moest plaatsvinden met tussenkomst van
een deskundige. Uit het tweede lid volgde dat deze deskundige, die ook het onder-

zoek uitvoerde, de vordering op schrift moest stellen en aan de betrokkene moest
toezenden.

In het systeem van de WVW 1935 bracht de politie de vordering wei zelfstan-
dig uit. Problematisch daarbij was dat het wettelijke vorderingscriterium, vermoe-

99delijke ongeschiktheid of niet-rijvaardigheid  , vr  vaag was. Hoewel Herstel
betoogde dat dit in 1979"*' verbeterde, doordat van kennis of bedrevenheid, dan
wei lichamelijke of geestelijke gesteldheid werd gesproken in de nieuwe
wetsbepalingen,

"' lijkt dit niet echt verschte maken.

Wel werden er dat jaar meer waarborgen ingevoerd. Ten eerste werd er een
motiveringsplicht ingevoerd, die niet veel toevoegde, omdat in de praktijk de
vordering  al werd gemotiveerd. It)2 Daarnaast  werd de vorderaar verplicht  om,
voordat hij de vordering uitbracht, de betrokkene in de gelegenheid te stellen zijn
bezwaren te uiten in een gesprek.'(13 Tenslotte werd er een soort bezwaarschriftpro-
cedure ingevoerd: wanneer er een onderzoek was gevorderd, kon de betrokkene
op grond van art. 18b. eerste lid WVW  1935 de Minister schriftelijk verzoeken
te beoordelen of de vordering gegrond was gedaan. De Minister moest dan advies
inwinnen bij de Adviescommissie Vorderingen en daarna een besluit nemen over
het al dan niet doorgaan van het onderzoek. Deze adviescommissie vond in de
regeling van  1976 haar rechtsgrond in art.  18a WVW  1935 en het daarop gebaseerde

97    Later is regelmatig voorgesteld de vorderingsbevoegdheid bij het OM te leggen. zie bijv.
Remmelink 1966. p. 222.

98 Bijlage Handelingen 11 1922-1923,97.1. p. 10.
99 Toen: onbekwaamheid.
100   Wet van 28 april 1976. Stb. 1976,286, in werking getreden op 1 oktober 1979.
101 Herstel  1980.

102   Herstel 1980, p. 101, hij verwijst naar Pres. Rb. 's-Gravenhage 10 februari  1969, VR  1969.
55, Hof 's-Gravenhage 29 mei 1969, VR 1970.105: Pres. Rb. Haarlem 10 april 1974. VR 1974.
94.

103   De wens om deze mogelijkheid open te stellen was reeds geuit in Hof 's-Gravenhage 29 mei

1969. VR 1970.5.
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besluit,'  maar is met de nieuwe rijbewijzenprocedure van 1996 afgeschaft, omdat
de deskundigheid van de commissieleden'05 ook bij  het CBR was te  vinden. 106  In
de huidige regeling wordt de vordering na de hiervoor besproken schriftelijke
mededeling gedaan, waarbij het CBR binnen vier weken na ontvangst van de
mededeling moet beslissen.

3.2.1 De zorgvuldigheid van het vorderingsbesluit

Tegenwoordig wordt bij het nemen van het vorderingsbesluit alleen op de schrifte-
lijke mededeling afgegaan. Voor de invoering van de WVW  1994 was de vordering
wat dit betreft zelfs identiek aan de schriftelijke mededeling. Aangezien het meestal
om alcoholzaken gaat, wordt vooral een imprim6 met een vermelding van het
vermoedelijke alcoholgehalte gebruikt. Het proces-verbaal wordt hierbij in beginsel
niet meegeleverd. Hoewel de wettelijke criteria om tot een keuze te komen niet
meer informatie voorschrijven, is dit toch een beetje mager. Vergelijk de uitspraak
van de Pres. Rb. 's- Gravenhage 10 februari 1969, waarin werd opgemerkt dat het
aanbeveling zou verdienen dat de vordering "niet zou berusten, zoals in casu, op
het rapport van een politie-ambtenaar doch op een proces-verbaal; dat toch in dat
geval aan de betrokkene een kans wordt geboden om voor de Rechter aan te tonen
dat de tegen hem ingebrachte beschuldigingen betrekking hebbend op zijn onbe-
kwaamheid onjuist zijn; dat een en ander met zich brengt dat de vordering eerst
dan zou moeten worden uitgebracht indien, naar het oordeel van degene die tot
het uitbrengen van deze vordering bevoegd is, de uitslag van de terechtzitting zijn
aanvankelijk vermoeden heeft bevestigd."'07 Wat voor specifieke problemen  dit

oplevert ten aanzien van de verschillende vorderingskeuzen wordt in de volgende
paragrafen behandeld.

Een waarborg hiertegen biedt het voorschrift de betrokkene te horen alvorens
tot een besluit te komen. Vroeger placht dit standaard te gebeuren, maar tegenwoor-

dig gebeurt dit, vanwege het grote aantal zaken, pas in het kader van het
bezwaarschrift tegen dit besluit. Dit lijkt gezien de jurisprudentie op dit terrein
niet op bezwaar te hoeven te stuiten. 108 Stroink heeft in dit kader een aantal
voorwaarden gesteld: het moet gaan om een vrij grote groep zaken, die niet complex
zijn en waarin duidelijke criteria worden gehanteerd en waarin bovendien de
belangen van derden geen grote rol spelen. 'cw De verschuiving van de informatiever-

garing naar de bezwaarschriftenprocedure levert geen praktische bezwaren op als

104 Besluit van 13 december  1978, Stb. 643.

105    Een arts. een rijvaardigheidsdeskundige en een deskundige uit het bestuur of de rechtspraak.
106 Vgl. ABRvS 14 juli 1994, Gst. 6999,8 m.nt. Goorden.
107     Pres. Rb. 's- Gravenhage 10 februari  1969, VR 1969,55 (bekrachtigd bij arrest van het Hof

's-Gravenhage 29 mei  1969. NJ  1970. 242).
108     Stroink 1986. p. 243-253, met uitvoerige jurisprudentieverwijzingen; Nicolai 1990. p 336-337.
109   Stroink 1986, p. 253.
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hieraan wordt getoetst. Bovendien zal de betrokkene die een vordering krijgt precies
weten wat hem te wachten staat (er wordt een duidelijke folder meegestuurd) en
dus ook goed kunnen inschatten of hij er behoefte aan heeft zijn stem te laten horen.

3.2.2 De keuze voor educatie

Voor 1 juni 1996 was de keuze beperkt tot de instandhouding of de ongeldigver-
klaring van het rijbewijs. Bij twijfelgevallen leverde dit problemen op. Sommige
rijbewijshouders die een gevaar op de weg opleverden, zouden na het volgen van
een cursus, therapie of rijlessen wel weer als rij vaardig of geschikt kunnen worden
beschouwd, maar de wet bood geen mogelijkheid om aan de uitspraak over het
behoud van het rijbewijs afdwingbare voorwaarden te verbinden. Dit gemis werd
in de zeventiger jaren door de Tweede Kamer aangekaart bij de herziening van
de vorderingsprocedure. Hierbij werd met name de aandacht gevestigd op de
gevallen "waarin de houder van een rijbewijs voor de uitoefening van zijn beroep
of voor zijn sociale contacten bij uitstek op het gebruik van een motorrijtuig is
aangewezen.

„110

De Minister vond de educatiemogelijkheid onnodig, omdat de ongeldig-
verklaring van het rijbewijs ook in deze gevallen het eigenbelang van de betrokkene
dient: een onveilige bestuurder zou immers ook zichzelf in gevaar brengen.
Daarnaast vond hij dat er in de tijd tussen het eerste en het tweede onderzoek
gelegenheid genoeg was voor de betrokkene om op eigen initiatief zijn bekwaam-
heid bij te spijkeren, door bijvoorbeeld rijlessen te volgen. 111

Om onbekende redenen keerde het tij in de jaren negentig: er werd ook door
de Minister gesproken van een gemis aan mogelijkheden "om tegen gesignaleerd

probleemgedrag op te treden met instrumenten die specifiek op een bepaalde vorm
van probleemgedrag zijn toegesneden."'12 Daarom kan tegenwoordig een educatieve

maatregel worden opgelegd aan de rijbewijshouders die onderworpen zijn aan de
intrekkingsprocedure.

De Minister dacht bij de educatieve maatregel aan "een op het gesignaleerde
probleemgedrag toegesneden cursus". Als voorbeeld gaf hij het volgen van
rijlessen: 11 Voorlopig is echter alleen de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer

geformaliseerd. Wel denkt men na over de ontwikkeling van educatieve maatregelen
die zijn toegespitst op jongeren. Vreemd genoeg worden de leden van deze groep,
buiten de gevallen van vermoedelijk alcoholmisbruik, vrijwel nooit aan een schrifte-

lijk mededeling blootgesteld. Het starten van een ongetwijfeld dure cursus voor
een doelgroep die nauwelijks wordt bereikt, lijkt dan ook overbodig.

110   Kamerstukken Il 1972-1973,12 204, nr. 5, p. 2.
111 Kamerstukken II 1974-1975,12 204, nr. 6, p. 2-3.
112   Kamerstukken Il 1990-1991.22030, nr 3, p. 48-49.
113     Kamerstukken Il 1990-1991,22 030, nr 3, p. 45.
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Overigens was reeds eerder door de Raad voor de Verkeersveiligheid
geadviseerd om in de behandelbare gevallen de vordering tot het ondergaan van
een onderzoek te laten voorafgaan door het advies een specifieke cursus of behande-
ling te volgen.' 14 De verschillen met de door de Raad voor de Verkeersveiligheid

geadviseerde mogelijkheid zijn dat de huidige educatieve maatregel als zelfstandige
sanctie kan worden opgelegd en dat het niet voldoen eraan leidt tot ongeschiktver-

klaring in plaats van de voorgestelde strengere beoordeling bij het erop volgende
onderzoek.

3.2.3 De keuze voor de Educatieve Maatrege! Alcohol en verkeer

De Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) is een specifieke vorm van
de educatieve maatregel. die alleen is bedoeld voor degenen die met de art. 130-
procedure in aanraking zijn gekomen vanwege het vermoedelijke misbruik van
alcohol. Het is een intensieve cursus met zowel een voorlichtend als therapeutisch
karakter, die is opgezet als "een driedaagse cursus en een eindgesprek, waar in
groepen van maximaal twaalf mensen via rollenspel, informatie-uitwisseling en
zelfs huiswerk wordt getracht de deelnemers op het goede pad te brengen om zo

" 115herhaling te voorkomen. Wie vermoedelijk ongeschikt is en een EMA volgt,
wordt weer als geschikt beschouwd. De keuze om een EMA op te leggen behelst
dus in feite de keuze om de betrokkene zijn rijbewijs te laten behouden.

De EMA bestaat pas sinds de invoering van de procedure van art. 130 WVW
1994, waardoor een historisch perspectief ontbreekt in de bespreking ervan. De

juridische basis voor de EMA is gelegen in de artikelen  131, vijfde lid en  134,
vierde  lid WVW  1994.  Er zijn hierdoor twee momenten waarop de educatieve

maatregel kan worden opgelegd: direct na de schriftelijke mededeling of na het
onderzoek naar de geschiktheid of de rijvaardigheid van de betrokkene persoon.
Bij dit laatste geldt de voorwaarde dat de resultaten van dit onderzoek niet wijzen
in de richting van ongeldigverklaring van het rijbewijs, maar er toch redenen zijn
om aan de geschiktheid van de betrokkene te twijfelen (art. 134, vijfde lid WVW
1994).

In art. 8 van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid wordt
voorgeschreven wie in aanmerking komt voor een EMA. De benedengrens van
deze criteria is gelijk aan de mededelingscriteria (zie hierover paragraaf 2.3.1.2).
De reden hiervan is dat de EMA de lichtste sanctie is die in het kader van de art.

130-procedure kan worden opgelegd. De schriftelijke mededeling is dan ook tegelijk
met de EMA ingevoerd: voor die tijd werd door degenen die nu mededelingsbe-

voegd zijn meteen een onderzoek gevorderd.

114 Van Ooijen  1985, p.  144; zieook de bespreking van andere voorstellen op dit gebied in paragraaf
6.3.

115   INVO, juli 1995. p. 2.
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Ondanks de toevoeging van de EMA is de wettelijke voorwaarde om de
procedure te starten vrijwel hetzelfde gebleven. vermoedelijke ongeschiktheid of
niet-rijvaardigheid (art. 131, eerste lid WVW 1994). Door de toevoeging van de
EMA-criteria wordt er du eerder van zo'n vermoeden gesproken dan voor 1 juni
1996. Het alcoholgehalte voor het opleggen van een EMA is immers een stuk lager
dan het oude vorderingscriterium: de benedengrens bij 6dn geval van rijden onder
invloed is van een ademalcoholgehalte (a.a.g.) van 870 pg/1 naar een a.a.g. van
570 pg/1 verschoven en bij recidive heeft een verschuiving plaatsgevonden van
650 naar 350 microgram per liter uitgeademde lucht. Dit is gebeurd, omdat de EMA
voor deze lichtere gevallen van rijden onder invloed is bedoeld. Bij deze lichtere
gevallen is in het licht van de oude criteria echter geen sprake van vermoedelijke
ongeschiktheid door het misbruik van alcohol. Tenzij de medische inzichten zijn
gewijzigd, zijn de criteria dus op andere gronden dan de verkeersveiligheid
opgerekt. Van gewijzigde medische inzichten is echter geen sprake. De EMA
behoort wat deze lichte gevallen betreft dus eigenlijk niet thuis in de art. 130-
procedure.

Er is ook een bovengrens, omdat zeer ernstige gevallen van alcoholmisbruik
meteen naar een onderzoek moeten. Wanneer het alcoholgehalte bij aanhouding
te hoog was, er te vaak onder invloed is gereden of al een EMA is ondergaan, wordt
de betrokkene als niet behandelbaar beschouwd en moet hij worden onderzocht.
Verder brengt de groepsmatige opzet van de EMA met zich mee dat niet iedereen
gebaat is bij deze maatregel. Het behandelingsprofiel is een minder ernstig geval
van rijden onder invloed, waarbij de dader een alcoholprobleem heeft dat door
middel van zelfrapportage, rollenspelen en groepsgesprekken kan worden
behandeld. Als een ernstig ongeval is veroorzaakt, zijn er als gevolg hiervan naar
alle waarschijnlijkheid zulke ernstige psychologische problemen (schuldgevoel,
rouwproces etc.) dat begeleiding door een EMA-docent geen adequaat middel wordt
geacht. Daarom komen deze gevallen niet voor een EMA in aanmerking, evenmin
als mensen die naar het oordeel van een medisch deskundige lijden aan een ernstige
psychiatrische stoornis (art. 8, tweede en derde lid). Ze moeten naar een onderzoek.

Ook rijders onder invloed die de Nederlandse taal niet beheersen passen (nog)
niet goed binnen het EMA-programma, omdat dit gericht is op verbale communi-
catie tussen de cursusleider, de inleiders en de betrokkenen. Daarom worden ook
zij direct aan een onderzoek onderworpen. Het taalcriterium brengt met zich mee
dat er rechtsongelijkheid bestaat tussen het Nederlandstalige en het niet-Neder-
landstalige deel van de rijbewijshouders. Het is ook een raar criterium. De kennis
van het Nederlands zegt niets over de mate van geschiktheid van de betrokkene
of over de mogelijkheid dat hij met behulp van de juiste voorlichting en educatie
afziet van het verder misbruiken van alcohol. Bovendien komen nu vrij lichte
gevallen van het rijden onder invloed op het onderzoek, waarin meestal geen sprake
zat zijn van misbruik van alcohol. Niet-Nederlandstalige rijbewijshouders die aan
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de overige EMA-criteria voldoen, komen er in de meeste gevallen dan erg makkelijk
vanaf. Tevens is het vanuit de invalshoek van de verkeersveiligheid jammer dat
mensen met een beginnend alcoholprobleem de kans missen om een intensieve
therapeutische maatregel te volgen.

Met het belang bij het behoud van het rijbewijs wordt geen rekening gehouden.
Toch is heel goed in te denken dat beroepschauffeurs die voor het eerst in aanraking

komen met de CBR-procedure hiervan zo schrikken, dat ze meer dan anderen bereid
zijn om hun alcoholprobleem aan te pakken. Dit zou een reden kunnen zijn om
het gevaar dat zij opleveren voor de verkeersveiligheid minder zwaar in te schatten
dan op grond van de abstracte criteria het geval zou zijn en ze daarom naar een
EMA te sturen. in plaats van naar een onderzoek. Aan de andere kant is het ook
goed voor te stellen dat van een beroepschauffeur die onder werktijd wordt

aangehouden met een alcoholgehalte dat onder de EMA-criteria valt, kan worden

vermoed dat hij een alcoholprobleem heeft waarbij een EMA niet meer afdoende

hulpkan bieden. Deze chauffeur zou naareen onderzoek kunnen worden gestuurd.
Dit gebeurt echter geen van beide: de abstracte criteria van de Regeling worden
strikt gehanteerd. Alleen in het kader van de heroverweging in de bezwaarschriftpro-
cedure kan hier iets aan worden gedaan. Dat dit gebeurt, lijkt me onwaarschijnlijk.
Ik heb er echter geen jurisprudentie over gezien. Bovendien zal een chauffeur die

vindt dat hij een minder zware sanctie krijgt dan eigenlijk opgelegd zou moeten
worden geen bezwaar indienen. In het licht van de onderzoeksplicht van het CBR
in deze (het gaat immers om twijfelgevallen), wordt de bedreiging van de

verkeersveiligheid hier niet zorgvuldig beoordeeld.
In feite worden door de toevoeging van de EMA aan de art. 130-procedure

regelmatig mensen als verkeersgevaarlijk bestempeld, die dit eigenlijk niet zijn
en andersom. Dit is een gang van zaken die niet strookt met de idee achter de art.
130-procedure: de bescherming van de verkeersveiligheid tegen onbekwame
bestuurders. Daarom zou een ingang voor het opleggen van een EMA moeten
worden gecreeerd die aanknopingspunten heeft met de vermoedelijke ongeschikt-
heid van de bestuurder. Een mogelijkheid is de oplegging van een EMA alleen
toe te staan wanneer er eerst een onderzoek is geweest. Dit zou echter betekenen
dat de criteria weer omhoog zouden moeten gaan. Wanneer dit onwenselijk is,
zou de oplegging van een EMA los moeten worden gekoppeld van de vermoedelijke
ongeschiktheid van de betrokkene, door de criteria te koppelen aan een vermoedelijk
alcoholprobleem dat zonder behandeling tot vermoedelijke ongeschiktheid zou
kunnen leiden.

Tot die tijd is het echter denkbaar dat degene aan wie een EMA wordt

opgelegd in beroep gaat. Art. 3:2 Awb zou hiereen aanknopingspunt kunnen bieden:
door niet verder te onderzoeken of de betrokkene echt vermoedelijk ongeschikt
is, heeft het CBR te weinig informatie verzameld om tot een afgewogen oordeel
te kunnen komen. Naar mijn mening kan de rechter dit argument niet zonder meer
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afwijzen met een verwijzing naar de EMA-criteria. Een ander argument met kans
van slagen is dat een concrete evenredigheidstoetsing moet plaatsvinden bij de
keuze om een EMA op te leggen. Over dit onderwerp is enige jurisprudentie
verschenen, die doet vermoeden dat er inderdaad een verplichting is om, ondanks
de strikte criteria, in iedere concrete zaak te bekijken of er wei sprake is van een

EMA-geval. Dit wordt besproken in paragrafen 2.3.3,2.4.3 en 2.4.6.

3.2.4 De keuze voor een vordering onderzoek

Er is niet veel bekend over de ontwikkeling van het beleid betreffende de
onderzoeksvorderingen. Wei schreef Leerink in  1938  in zijn proefschrift dat van
de procedure van art.  16 MRW  1905 "te zelden" gebruik werd gemaakt.116 Later
maakte Van Oijen melding van respectievelijk 253 en 504 vorderingen in 1962
en 1963, waarbij ongeveer een op de vier zaken een rijvaardigheidsgeval was.  Bij
deze rijvaardigheidszaken ging het vooral om aanrijdingen, bij de overige geschikt-
heidszaken om misbruik van alcohol.'17 Dit werd overigens  door hem  als  veel  te
weinig beoordeeld.'18 In 1974 bedroeg het aantal zaken 663, waarvan er slechts
55 gebaseerd waren op een vermoeden van gebrekkige rijvaardigheid. Het aantal
vorderingen is na die tijd gestegen tot ongeveer 2000 per jaar."9 Ondanks deze
stijging, die naar alle waarschijnlijkheid voortkomt uit de invoering van de bloed-
en ademproef, is het aantal vorderingen steeds ver achtergebleven bij het aantal

gevallen van misbruik van alcohol dat vermoedelijk voor een onderzoek in aanmer-

king zou komen: dit werd geschat op  10 000.
12()

In de loop van de tijd zijn de alcoholzaken relatief een steeds grotere plaats
gaan innemen; in het begin van de jaren negentig werd slechts bij uitzondering
op andere gronden een onderzoek gevorderd.12' Deze uitzonderingsgevallen
betroffen het rijden onder invloed van medicijnen of drugs, epilepsie, black-outs
en gebreken in de rijvaardigheid.122 Meestal gaat het om rijbewijzen B (personenau-

to).123 Het aantal rijvaardigheidszaken bedroeg begin jaren negentig vijf tot acht
procent van het totaal.124 Door de vergrijzing van de bevolking, gecombineerd met

116   Leerink 1938, p. 687.
117 Van Ooijen 1965. p. 56-63.
118 Van Ooijen 1965, p. 51-52.
119       Kamerstukken  Il  l 990-1991,22 030,  nr.  3,  p. 49:  volgens de eigen cij fers van  het CBR schommelt

dit sinds 1980 ongeveer tussen 1500 en de 2500.
120   Berden 1994. p. 5.
121 't Hoen 1992. p. 1.

122     Berden  1994, p. 4.
123 't Hoen  1992. p.  1.

124     7 Hoen  1992. p.  1.
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het gegeven dat steeds meer oudere mensen in het bezit van een rijbewijs zijn, kan
worden verwacht dat het absolute aantal gevallen zal toenemen. 125

Over de aanleiding tot de oplegging van een vordering is weinig bekend. In
de jaren zeventig werd wel gesteld dat een aanrijding de belangrijkste reden was
om een onderzoek te vorderen.126 Hoewel mij geen precieze cijfers bekend zijn
over de huidige situatie, blijkt uit de inhoud van de jurisprudentie waarnaar in deze
dissertatie wordt verwezen dat de vorderingen tegenwoordig meestal worden

gegrond op het rijden onder invloed, zonder dat daarbij sprake is van een ver-
keersongeval.

Overigens lijkt het altijd zinvol een vordering te doen bij een ernstig ver-
keersongeval met letsel voor de betrokkene. Dit letsel kan immers geschiktheids-
of rijvaardigheidsproblemen met zich meebrengen. Toch is het geen vast beleid
om dit te doen. Dit komt doordat deze gevallen het CBR niet eens bereiken: er
wordt gewoonlijk ook geen schriftelijke mededeling gedaan.

a.          De criteria

Voor 1979 was er niet echt sprake van een op duidelijke criteria gegronde vordering:
"Het vorderen van onderzoeken naar de capaciteiten van bestuurders geschiedt
thans weinig stelselmatig, terwijl tevens van plaats tot plaats verschillen bestaan
in de hantering van de vorderingsbevoegdheid. Het is derhalve niet mogelijk een
duidelijk en systematisch inzicht te geven in de toegepaste normen."127 Hier was
forse kritiek op. Gesproken werd van "een zeer onvoldoende. daarnaast uit een
oogpunt van gelijke rechtstoepassing zeer onbevredigende, toepassing van
hernieuwde onderzoeken tegen verkeersgevaarlijke rijbewijsbezitters. „128

Daarom werden er vorderingscriteria en een motiveringsverplichting inge-
voerd.IM Net zoals bij de schriftelijke mededeling moest hier sprake zijn van een
vermoeden van ongeschiktheid of niet-rijvaardigheid. De nadere criteria waren,
met uitzondering van de alcoholcriteria, in grote lijnen gelijk aan de in paragraaf
2.3.1.2 besproken criteria voor de uitoefening van de mededelingsbevoegdheid.

Wel waren de rijvaardigheidscriteria vroeger iets minder scherp en gedetail-
leerd. Voldoende was dat er feiten of omstandigheden waren die wezen op een
gebrekkige bediening van rijbewijsplichtige motorrijtuigen, onvoldoende bedreven-
heid in het deelnemen met die motorrijtuigen aan het verkeer of gebrekkig inzicht
in het verkeer. Daarbij gold tevens dat de betrokkene vermoedelijk niet in staat

125     Dit geldt ook wanneer dementiepatienten in de beschouwing warden betrokken: ondanks de
lichamelijke oorzaak van deze ziekle is de bekwaamheid het beste te toetsen door middel \·an
een rijvaardigheidsonderzoek.

126   Kamerstukken II 1974-1975.12204, nr. 6, p. 2, vgl. Herstel 198(). p. 103.
127   Kamerstukken 111974-1976. 12 204. nr. 6, p. 7.
128 Van Ooyen 1968. p. 98.
129    Regelen m.b.t. het uitoefenen vorderingsbevoegdheid 10 augustus 1979. Stcrt.  161.
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was  -met die motorrijtuigen aan het verkeer deel te nemen zonder de verkeersveilig-
" 13(1heid in gevaar te brengen Dit is nu uitgewerkt in allerlei gedetailleerde voor-

schriften over de bediening van het koppelingspedaal, richtingaanwijzers etc. Deze
gedetailleerdere uitwerking van de vorderingscriteria is het gevolg van de
voortgaande uitwerking van de aan de beginnende automobilist gestelde eisen,
omdat de vorderingsprocedure het spiegelbeeld is van de geschiktheids- en
rijvaardigheidstoets van de kandidaat-rijbewijshouder. Desondanks is er geen sprake
van een principiele verandering van de toetsing van het vermoeden van niet-rijvaar-

digheid. In de gevallen waarin werd en wordt gevorderd is er over het algemeen
sprake van zo'n grove schending van de verkeersveiligheid, dat verfijning van de
vorderingscriteria niet veel invloed kan hebben op de beoordeling van het
verkeersgevaar.

De vroegere geschiktheidscriteria waren bindend voor het uitvoeringsorgaan:
de status van de bijlage bij de uitvoeringsregeling was volgens de Afdeling
Rechtspraak die van algemeen verbindend voorschrift. 13' De Waard had hier moeite
mee. De in een bijlage opgenomen uitwerkingen van het algemene criterium hadden
volgens hem een toelichtend karakter.'32 vanwege de vrijblijvende formulering
van de tekst. Hij dacht meer aan een circulaire met wetsinterpreterende beleids-

regels. Dit werd doorde Afdeling Bestuursrechtspraak laterexpliciet afgewezen.
133

Hoewel de oudere bijlagen - in tegenstelling tot de huidige - enige

beoordelingsvrijheid boden, zijn ze steeds zo nauw verweven met de regeling dat
het naar mijn mening niet mogelijk is het ene deel een andere wettelijke status te

geven dan het andere. Toch zou de integratie van de Bijlage in de artikelen van
de regeling wei voor meer duidelijkheid zorgen. Inmiddels heeft deze integratie
plaatsgevonden ten aanzien van de alcoholcriteria gedaan. Voor de overige gevallen

(en voor de gronden voor het doen van een schriftelijke mededeling) is de situatie
echter hetzelfde gebleven.

b. Vermoedelijk misbruik van alcohol

In de Memorie van Antwoord bij de wijzigingswetgeving van 1976 kwamen de

vorderingscriteria bij alcoholzaken voor het eerst concreet aan de orde. De
opvattingen die hier werden weergegeven zijn naar mijn mening nog steeds
onverkort van toepassing. "Men mag niet stellen, dat automatisch tot het uitbrengen
van een vordering dient te worden overgegaan indien een bepaalde bestuurder

13() Stcrt.  1979.161.
131 Vz.AR 17 januari 1992. IB/S 1992. nr. 1(). m.nt. B.W.N. de Waard. /.ie ook Rb. Amsterdam

23 september  1996, JB  1996.239. m.nt. M.F.J.M.W., waarin problemen waren gerezen vanwege
het abusievelijk achterwege laten van publicatie in de Staatscourant van delen F·an de bijlage.

132   Anders: aantekening van tB/S bil ARRvS 6 oktober 1981. tB/S Vill, nr. 59. waarin wordt
ge4proken van een uitputtend karakter en zeer restrictieve interpretatie van de hi.ilage

133   ABRvS 13 januari 1998, H01.0779 Congepubliceerd).
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binnen een tijdvak van enige jaren meer dan tanmaal wegens overtreding van artikel
26 van de Wegenverkeerswet wordt vervolgd. De ondergetekenden zijn van oordeel
dat op deze grond het uitbrengen van een vordering alleen kan geschieden bij een
sterk vermoeden dat van afhankelijkheid van alcohol sprake is. Degene die bevoegd
is tot het uitbrengen van een vordering zal dienen na te gaan of de feiten en
omstandigheden daarop duiden; is dit het geval dan is een vordering op haar plaats.
Anderzijds kan de afhankelijkheid van alcohol worden vermoed op grond van
omstandigheden die los staan van enig strafbaar feit. Alcohol-recidive behoeft dus
enerzijds niet een voldoende aanwijzing te vormen voor een vordering, maar zal
anderzijds niet altijd nodig zijn om tot het uitbrengen van een vordering te beslis-

·,134sen.
Dit werd in de uitvoeringsregeling van 1979 nog eens benadrukt: "Tot het

uitbrengen van een vordering bestaat niet zonder meer aanleiding, indien de houder
van een rijbewijs ddn- of meermalen een verkeersdelict heeft gepleegd. Er was" !35

dus meer nodig dan alleen een vermoeden dat iemand onder invloed heeft gereden,
zoals recidive (alcoholisme ligt bij bestuurders die vaker onder invloed worden
aangetroffen meer voor de hand dan bij first-offenders). het tijdstip van aanhouding

(een gezelligheidsdrinker zal doorgaans niet onder invioed in de ochtendspits
vertoeven) en de indruk die de aangehoudene maakte.

136Na de invoering van de verplichte bloedproef.   werd het toch mogelijk
gemaakt in bepaalde gevallen alleen op het alcoholgehalte af te gaan. Dit kwam
doordat de relatie tussen het drinkpatroon van een rijder onder invloed en de mate
waarin hij onder invloed was bij zijn aanhouding wetenschappelijk werd
onderbouwd en deze resultaten cijfermatig werden opgenomen in de vorderingscri-
tena. Het principe. dat nog steeds geldt. was eenvoudig: wie nog in staat is achter
het stuur te kruipen met een heel hoog alcoholgehalte is in de regel een geoefend
drinker."7 De grens werd hierbij gelegd bij een ademalcoholgehalte (a.a.g.) van
870 lig/l. of in die tijd: het vergelijkbare bloedalcoholgehalte (b.a.g.). Bij recidive
werd de grens lager gesteld. Daarnaast golden nog andere criteria. Een overzicht
van de vorderingscriteria:

13%

-een alcoholgehalte hoger dan of gelijk aan 870 tig/1
-binnen vijfjaren tweemaal een alcoholgehalte van 650 jig/1 of meer of weige-

ring van een adem- of bloedonderzoek:
-betrokkene wordt herhaaldelijk wegens rijden onder invloed aangehouden:

134   Kamerstukken Il 1974-1975,12 204, nr. 6. p. 8.
135 Stcrt.   1979.161.

136     Bij de wet van 23 mei  1973. Stb. 282.
137    Vgl. Pres. Rb. Maastricht 22 juni 1995, 95/1405 WET VV GEF (ongepubliceerd).
138     Regelingvan  10 augustus 1979, Stcrt. 161, gewijzigd bij de regelingen van 24 september  1979.

Stcrt. 219.30 december 1983. Stcrt. 337, 26 september 1986. Stcrt. 18 en 14 augustus 199 1,
Stcrt. 164.
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-bij betrokkene wordt tremor waargenomen. in combinatie met een rode gelaats-
kleur en een drankkegel

Deze criteria werden door de rechter vrij strak aangehouden. In een zaak waarbij
de betrokkene binnen drie jaren driemaal voor de rechter moest komen omdat hij
onder invloed had gereden. werd daarom de vordering tot het ondergaan van een
onderzoek geschorst. De president van de rechtbank Utrecht achtte de vorde-
ringscriteria niet juist toegepast, omdat twee van de drie gevallen onder de 650

ttg/1 lagen en voor het derde was vrijgesproken. In de gevallen waarin de criteria
wei juist werden gehanteerd. werd door de Afdeling Rechtspraak aanvaard dat
er sprake was van een gegrond vermoeden, tenzij er door de betrokkene omstandig-
heden waren aangevoerd die aanleiding hadden moeten geven ten gunste van de
betrokkene af te wijken van de geldende regels. 1" Deze redeneerwijze lijkt ook

14()nu nog te worden gehanteerd door de rechter, zie verder de bespreking van de

mededelingscriteria in paragraaf 2.3.1.2.
Doordat de oude onderzoekscriteria gedeeltelijk de gevallen overlapten waarin

men een EMA zou willen opleggen, zijn ze per I juni 1996 aangepast. Bij een
alcoholgehalte van tenminste 915 lig/1, dan wei bij minstens vier gevallen van
overtreding van art. 8 WVW 1994 binnen vijfjaar of bij de weigering van het adem-
of bloedonderzoek wordt een onderzoek gevorderd (art. 6 van de Regeling). De
gevallen die hier net onder liggen, komen dus niet meer op het onderzoek, maar
gaan naar een EMA.

3.2.5 Rechtsmiddelen tegen de vorderingskeuze

Als wordt besloten dat de betrokkene zich moet onderwerpen aan een maatregel
of een onderzoek, heeft dit rechtsgevolgen: op het niet voldoen aan de vordering
staat de sanctie van ongeldigverklaring van het rijbewijs. Mede hierdoor valt de
vordering onder het besluitbegrip van art. 1.3 Awb. Dit heeft tot gevolg dat de
betrokkene die zijn rijbewijs wil behouden de mogelijkheid heeft de vordering
ter vernietiging voor te leggen.

Dit is een waarborg die niet altijd heeft bestaan. Voor 1963, in het pre-
Babtijdperk, was er helemaal geen rechtsingang tegen de ongeldigverklaring van

het rijbewijs en de daaraan voorafgaande sancties. Bestuursrechtelijke rechts-

bescherming was er in eerste instantie alleen wanneer de bijzondere regeling zelf
die mogelijkheid opende, hetgeen hier niet het geval was. Hoogstens kon de burger-
lijke rechter op grond van art.  1401 BW optreden. Het zou dan om een onrechtmati-

ge daad moeten gaan van het lichaam onder wiens verantwoordelijkheid de

139 Beide uitipraken zijn besproken in 't Hoen 1992. p. 2.
140     Zie bijvix,rbeeld Preh. Rb. Maastricht 22 juni  1995.95/1215 WET V V GEF (ongepubliceerd).
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beslissing is genomen. Ik ben twee zaken tegengekomen waarin dit gebeurde. 141

In deze zaken kreeg de rijbewijshouder geen gelijk, vanwege de grote waarde die
aan de verkeersveiligheid diende te worden gehecht. De toetsing beperkte zich
hierbij tot de vraag of de gesignaleerde gedragingen in redelijkheid aanleiding
konden geven tot de vordering.

Bab-beroep stond open tegen beschikkingen van de centrale overheid. tenzij
de wet een andere administratiefrechtelijke voorziening openstelde. In een bijlage
bij de wet werden daarnaast de beschikkingen opgesomd die niet onder deze
regeling vielen. Hierbij werden genoemd de beschikkingen die krachtens de
uitvoeringsvoorschriften van de Wegenverkeerswet en de daarbij behorende regelin-
gen waren gegeven. Er was dus geen mogelijkheid om tegen de in het kader van
de vorderingsprocedure genomen maatregelen op te komen. 142

De sinds 1976 geldende wet Arob bood meer mogelijkheden. Ook deze wet
was algemeen aanvullend: wanneer in de bijzondere wet zelf een regeling was
getroffen. ging deze voor. Daarnaast hoorde bij deze wet een zogenaamde negatieve
lijst van beschikkingen die werden uitgezonderd van Arob-beroep. De vordering
tot het ondergaan van een onderzoek ex art. 18, eerste lid WVW 1935 stond tot

143

I januari  1989     op deze lijst. Toen zij werd geschrapt werd de vorderingsbeslissing
van de Minister Cart. 18b. eerste lid WVW 1935) als beschikking in de zin van de
wet Arob gezien waartegen weI een beroepsmogelijkheid openstond.

Dit is hetzelfde gebleven in de Awb. De Awb biedt aan de betrokkene de
mogelijkheid om tegen de vordering op te komen door middel van een bezwaar-
schrift gericht aan degene die dat besluit heeft genomen. gevolgd door een be-
roepsmogelijkheid bij de rechtbank. Ook is er de mogelijkheid om een voorlopige
voorziening aan te vragen (art. 8:81 Awb).

Het systeem is dat lichtere gevallen van misbruik van alcohol in aanmerking
komen voor een EMA en zwaardere gevallen voor een onderzoek. Hierdoor wordt
de indruk gewekt dat het onderzoek een zwaardere sanctie is dan de EMA. Uit
de bezwaar- en beroepschriften tegen de EMA blijkt dat dit door de betrokkenen
niet als zodanig wordt ervaren. Vaak zien zij geen enkele indicatie tot een
vermoeden van ongeschiktheid, waardoor ze liever naar een onderzoek gaan dat
in hun visie hun geschiktheid zal aantonen. Twee elementen spelen hierbij een
rol: de tijdrovendheid van de EMA en het feit dat men zelf voor een groot deel
van de kosten moet opdraaien, hetgeen bij het onderzoek niet het gevalis. Daarom
wordt het CBR vaak benaderd met het verzoek om in plaats van een EMA een
onderzoek te vorderen. Jurisprudentie hierover is mij niet bekend.

141      Pres. Rb..1-Graienhage 10 februari  1969. VR  197(1.55: in hoger heroep: H(if 3-Gra ·enhage
29 mei 1969. VR 1970.105: Pres. Rb. Haarleni 10 april 1974. VR 1974.94. NJ 1974.476.
Een uitgebreidere bespreking van deze zaken i  te p inden in paragraaf 2.4.2.

142 Van Ooyen 1968. p. 99.
143 Stb. 1988,773.
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Deze problematiek wordt met name veroorzaakt door de ongelukkige plaatsing
van de EMA in de art.  130-procedure. Het gaat in de lichtste EMA-gevallen van
het rijden onder invloed vaak niet om mensen die een alcoholprobleem hebben.
Het vermoeden van ongeschiktheid in deze zaken is hier kunstmatig geformuleerd
om de EMA in te passen in de procedure (zie paragraaf 2.3.2.3).

Wie een EMA volgt mag in het zijn rijbewijs behouden. tenzij hij zelf geen
medewerking verleent aan de maatregel. Of het rijbewijs geldig blijft nadat een
onderzoek is verricht, is afhankelijk van het oordeel van de arts. Het onderzoek

lijkt dus een zwaardere sanctie. In concrete gevallen ligt dit echter anders. Dit kan
worden verduidelijkt aan de hand van een vergelijking met het strafrecht. Een
verdachte van een gevaarzettingsdelict waarbij het bewijs van deze gevaarzetting
niet erg overtuigend is, krijgt op grond van proceseconomische overwegingen een
transactie aangeboden met een relatief laag boetebedrag. Toch zal deze verdachte
het bewijs in deze zaak graag willen laten toetsen door de daartoe bevoegde

instantie, in casu de strafrechter. Het zou niet alleen in strijd zijn met het recht
op toegang tot de rechter hem dit te weigeren, maar ook met de voor het OM
geldende behoorlijkheidsbeginselen. Wanneer de verdachte wordt vergeleken met
de betrokkene in de art.  130-procedure, de gevaarzetting met de ongeschiktheid,
de transactie met de EMA en het oordeel over het bewijs van de tenlastegelegde

gevaarzetting met het deskundigenonderzoek naar de vermeende ongeschiktheid,
is duidelijk dat onzorgvuldig wordt omgegaan met de belangen van de betrokkene.
Toch mag degene die een EMA krijgt aangeboden en ervan overtuigd is dat hij
weI geschikt is om te rijden, niet ervoor kiezen een onderzoek te ondergaan.

Dit zou naar mijn mening alleen gerechtvaardigd kunnen worden wanneer
er duidelijk wor(it gemaakt waarom er ook bij de minder ernstige gevallen van het
rijden onder invloed in het algemeen (en ten aanzien van deze betrokkene in het
bijzonder) sprake is van vermoedelijke ongeschiktheid, waarom een cursus hier
een beter middel is dan een onderzoek en waarom de cursist wel en de onderzochte
niet voor de kosten van de maatregel moet opdraaien. Dit alles is echter niet gedaan.
Daarom moet er een concrete toetsing plaatsvinden bij de oplegging van de EMA,
waarin wordt gemotiveerd waarom deze betrokkene in aanmerking komt voor deze
maatregel. Een enkele verwijzing naar de bij de betrokkene gemeten alcoholge-
haltes, zoals nu gebeurt, volstaat hierbij niet.

3.2.6 Conclus ie

Het CBR heeft sinds de invoering van de WVW 1994 de mogelijkheid de procedure
te stoppen, een educatieve maatregel op te leggen of een onderzoek te vorderen.
Deze modaliteiten vallen in theorie samen met drie gradaties van geschiktheid (lees
ook: rijvaardigheid): algehele geschiktheid, vermoedelijke ongeschiktheid die nog
behandelbaar is en vermoedelijke ongeschiktheid die niet meer behandelbaar is.
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Vroeger bestond alleen een onderscheid tussen onderzoeksgevallen en geschikte
betrokkenen.  Door de meer genuanceerde benadering in de WVW  1994 zijn de
mogelijkheden om rekening te houden met de concrete gevallen van de betrokkene
in theorie toegenomen. In de praktijk valt dit echter tegen, omdat de mogelijkheid
een educatieve maatregel op te leggen vooral is toegesneden op de gevallen die
vroeger zonder meer geschikt werden verklaard. Bovendien zijn de op het gemeten
alcoholgehalte gebaseerde vorderingscriteria bij alcoholzaken te abstract om op
zichzelf te kunnen dienen als een indicatie van de te volgen vorderingsmodaliteit.
Dit kan een gevaar voor de verkeersveiligheid opleveren als te zware gevallen naar
een EMA worden gestuurd of misschien zelfs zonder meer hun rijbewijs mogen
behouden. Maar ook de betrokkene kan onterecht worden benadeld. als hij naar
een EMA moet terwijl hij het vermoeden van ongeschiktheid eenvoudig kan
weerleggen in een onderzoek. Daarom zou deze betrokkene de kans moeten hebben

de vordering EMA om te laten zetten in een vordering onderzoek. Alleen wanneer
het CBR voldoende kan motiveren waarom hij toch naar een EMA zou moeten
gaan. zou de vordering niet hoeven te worden omgezet.

Om de verkeersveiligheid en de belangen van de betrokkene beter te bescher-
men zou in alcoholzaken meer informatie moeten worden ingewonnen door de
vorderaar dan alleen de gemeten alcoholgehaltes. Zeker bij grensgevallen zou dit
moeten gebeuren. bijvoorbeeld door een selectiegesprek. Het belang bij het behoud
van het rijbewijs speelt hierbij een rol, omdat dit een indicatie geeft van het
mogelijke succes van een educatieve maatregel. Bovendien kan een indruk worden
verkregen van de speciaalpreventieve werking die het enkele starten van de art.
130-procedure heeft.

In de gevallen waarbij het gemeten alcoholgehalte duidelijk in een bepaalde
vorderingscategorie valt. zou kunnen warden volstaan met de huidige standaard-
motivering. De betrokkene moet wel de gelegenheid hebben zijn eigen bezwaren
in te brengen. Dit kan alleen in het kader van de bezwaarschriftprocedure. Vroeger
werd dezelfde waarborg geboden. naast het in het kader van de voorbereiding van
de vordering verplichte gesprek met de betrokkene. Als de betrokkene in dit kader
een beroep doet op zijn belang bij het behoud van het rijbewijs moet dit gemotiveerd
worden verworpen.

3.3 De zeebverking van de EMA

Nadat de betrokkene een EMA heeft gevolgd, kan het CBR drie beslissingen nemen:
de betrokkene behoudt zijn rijbewijs, de betrokkene moet naar een onderzoek of
de betrokkene verliest zijn rijbewijs. Wie een EMA heeft gevolgd en voldoende
heeft meegewerkt aan de cursus raakt zijn rijbewijs niet kwijt. Dit doet hij uiteraard

niet wanneer hij niet op komt dagen. Daarnaast wordt de vereiste medewerking
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niet verleend wanneer de betrokkene onder invloed verschijnt op de betreffende
cursus, demonstratief niet deelneemt, zich tijdens de cursus agressief gedraagt of

op andere wijze het groepsproces verstoort (art. 9 van de Regeling).
Ook als de betrokkene de kosten voor de EMA niet betaalt, wordt het rijbewijs

ongeldig verklaard. Dat de betrokkene zelf voor de EMA-kosten moet opdraaien
is niet vanzelfsprekend. In 1976 is besloten dat de betrokkene niet meer hoefde
te betalen voor het onderzoek, omdat de Ministers het niet langer meer gewenst
achtten "dat iemand voor het ondergaan van een hem door een bezwarende beschik-

,•144

king van de overheid opgelegd onderzoek zou moeten betalen. Dit geldt, zij
het in mindere mate, ook voor de EMA, maar hiervoor moet de betrokkene wei
zelf betalen. De cursus kost Fl. 850,=, waarvan  fl. 500,=  voor zijn rekening komt.
Een flink bedrag, dat misschien niet voor iedereen meteen te voldoen is, zeker
wanneer wordt bedacht dat naast dit bedrag ook een aanzienlijke geldboete zal
worden gevorderd in het kader van de strafprocedure. De betrokkene zal daarom
wellicht de behoefte hebben het bedrag in termijnen te betalen. Deze mogelijkheid
is niet geschapen. Dit is een reden om een voorlopige voorziening aan te vragen.

hetgeen onder andere gebeurde in een door de Rechtbank Utrecht behandelde zaak.
De president legde de Minister op in dit geval toch te toetsen of geen onevenredig

145nadeel werd berokkend aan de betrokkene. Naar aanleiding hiervan is inmiddels
een betalingsregeling ingesteld.

Het ligt niet voor de hand dat voldoende meewerking aan de cursus altijd
tot geldigheid van het rijbewijs leidt. Doordat er tijdens de EMA direct contact
is geweest tussen de betrokkene en de cursusleider is er inmiddels vrij veel informa-
tie bekend over de bedreiging van de verkeersveiligheid die eerstgenoemde oplevert.
Hierdoor kan de beslissing van het CBR op meer gegevens berusten dan alleen
de schriftelijke mededeling. Het is voorstelbaar dat deze aanvullende gegevens
tot een ander oordeel over de geschiktheid leiden, omdat door het intensieve
karakter van de cursus en de deskundigheid van de cursusleider146 een helder oordeel
is gevormd over de wijze waarop de EMA heeft bijgedragen tot de verbetering
van de geschiktheid van de betrokkene. De docent kan bijvoorbeeld hebben gemerkt
dat de cursist een ernstig alcoholprobleem heeft dat alleen met individuele
begeleiding is op te lossen.

Naar de letter en de geest van zowel de wegenverkeerswetgeving als art. 3:2
Awb zou het CBR over deze informatie moeten beschikken. zodat kan worden
doorverwezen naar een onderzoek. Dit gebeurt echter niet. Zelf heb ik in het kader
van het onderzoek ook een EMA gevolgd, waarbij naar de mening van de cursuslei-
der zeker twee zware alcoholisten zaten en enkele twijfelgevallen. Toch kregen

144   Kamerstukken II 1972-1973.12204. nr. 3. p. 5.
145     Pres, Rb. Utrecht 26 september 1996, VR  1997,27.
146    Dit is een in het kader van de Wet Rijopleiding Mcitorrijtuigen opgeleide docent, die over het

algemeen uit de verslaving,zorg komt.
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alle cursisten na afloop een op een diploma gelijkend deelnemingscertificaat, dat
een garantie was voor het behoud van het rijbewijs (totdat opnieuw een art.  130-
procedure wordt gestart). Doordat het CBR niet informeert naar de indruk van de
EMA-docent over de betrokkene wordt het gevaar van de betrokkene voor de ver-
keersveiligheid onvoldoende bepaald. Gezien het grote gevaar dat alcoholisten
in het verkeer opleveren, wordt hiermee de verkeersveiligheid onevenredig ernstig
in gevaar gebracht.

Dit probleem is niet marginaal: in een vraaggesprek met cursusleider J. Smans
bleek dat het aantal van twee probleemgevallen op de tien tot veertien cursisten
eerder regel is dan uitzondering. Bij het huidige aantal van meer dan 10.000 EMA-
gevallen per jaar kan het dus wei om 2000 gevallen gaan, net zoveel gevallen als
gemiddeld meteen naar een onderzoek worden gestuurd! Hieruit komt overigens
duidelijk naar voren dat de EMA te veel is toegespitst op een heterogene groep
die onder de noemer van een gemeenschappelijk alcoholgehalte bij elkaar is
gebracht. Zowel bij de selectie als bij de behandeling van misbruikers van alcohol
die eventueel door middel van een cursus zijn te genezen. moet meer worden
gedifferentieerd.

147

3.4 De selectie door het onderzoek

Het onderzoek is een van de belangrijkste selectiemechanismen om de onbekwame
chauffeurs te scheiden van de bekwame: wie hier wordt ontmaskerd als een
alcoholist. denlenterende. epilepticus etc. loopt zeer grote kans uiteindelijk zijn
rijbewijs kwijt te raken. Naast de schrifteli.ike mededeling en het (ten onrechte
niet als zodanig gebruikte) contact met de EMA-docent is dit het enige moment
in de art. 13()-procedure waarin informatie kan worden ingebracht in het kader
van art. 3:2 Awb, omdat de onderzoekend deskundige zelf actief gegevens verzamelt
over de geschiktheid of de rijvaardigheid van de betrokkene. 14%

De onderzoeksprocedure is een adviesprocedure in de zin van afdeling 3.3
van de Awb. Dat er advies moet worden ingewonnen van een deskundige alvorens
een oordeel over de bekwaamheid wordt genomen, is in het licht van de (tegenwoor-
dig door art. 3:2 Awb beschermde) zorgvuldigheidsnorm niet meer dan logisch
de beoordeling van de geschiktheid of rijvaardigheid vergt dermate specialistische

147   Vgl. Bol 1995, p. 19-21. die verwijst naar soc,rtgelijke conclu4ies betrettende Amerikaanse
educatieprograninia's voor rijder. onder invloed.

148   Kummeling 1988. p. 26.
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informatie dat, ook al was er geen wettelijke adviesverplichting, de Minister
deskundigen moet inschakelen om deze informatie te kunnen krijgen. 149

Voor elk deskundigenonderzoek geldt dat het zorgvuldig tot stand moet zijn

gekomen. De "taak van de adviseur wordt voornamelijk bepaald door de eis dat
I. 15()

hij zijn advies zorgvuldig voorbereidt. Onder een zorgvuldig onderzoek verstond

Kummeling dat er een concrete afweging plaatsvindt van alle relevante belangen
alsmede een individuele beoordeling. op een juiste feitelijke grondslag, waarbij
de interpretatie en de kwalificatie van feiten juist is.15' Verder geldt er een motive-

ringsverplichting bij de rapportage van het onderzoek: omdat de zorgvuldigheid
van het onderzoek toetsbaar moet zijn, kan in het deskundigenrapport niet worden
volstaan met een conclusie. De laatstgenoemde eis is tegenwoordig nog152

belangrijker dan vroeger, omdat de uitslag van het onderzoek niet meer door de

deskundige zelf, maar door de Minister wordt vastgesteld (zie paragraaf 2.3.4.4).
De te volgen onderzoeksmethode wordt afhankelijk gesteld van de aard van

het vermoedelijke geschiktheids- of rijvaardigheidsgebrek. Wat betreft rijvaardig-
heidszaken lijkt het onderzoek het meest op het preventieve onderzoek. Men moet
een soort rijexamen afleggen, inclusief het theorie-onderdeel. Geschiktheidszaken

zijn zeer divers en kunnen varieren van een uitsluitend lichamelijk onderzoek naar
de mogelijkheden tot het rijden met een aangepaste auto (waarbij overigens ook
een rijvaardigheidstest wordt afgenomen) tot een uitgebreid psychiatrisch
onderzoek. Bij alcoholzaken gaat het om een combinatie van drie onderzoeksmetho-
den: een gesprek met een psychiater, een lichamelijk onderzoek (afgenomen door
dezelfde psychiater) en een bloedonderzoek. Op het rijvaardigheids- en het
alcoholonderzoek wordt hierna dieper ingegaan.

3.4. J Het onderzoek naar de rijvaardigheid

In de vroegste gevallen van vermoedelijke niet-rijvaardigheid werd de betrokkene

onderworpen aan een 'rijproefje' waar de Minister sceptisch over oordeelde. 153

Ook in de literatuur werd niet enthousiast gesproken over de waarde van het
onderzoek naar de rijvaardigheid. Het slagen werd in veel gevallen als boffen
gezien, met alle gevolgen vandien: "De erdoor-geboften blijven vaak een verkeers-

,·154

gevaar.

149  Vgi. ABR 5 maart 1996, AB 25 L waarin de beoordeling van een planschadeclaim al, zo

specialistisch werd beschouwd dat het advies van een deskundige had moeten worden ingew·onnen.
Anders: ABR 14 juli 1994. Gst. 6999. m.nt. Goorden. hierom bekritiseerd in NicolaY 1995. p
96-97.

15()   Kummeling 1988, p. 144.
151 Kummeling 1988. p. 186: De Waard 1987. p. 155.

152    Borger en Schuiling 1995. p. 26: zie JB 1995, 171.
153 Bijlage Handelingen 11 1933-1934.484.3.
154   Peereboom 1937. p. 105.
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Het moge duidelijk zijn dat dit inmiddels veranderd is. Hoewel er nauwelijks
rechtspraak en literatuur is op dit gebied, mag worden aangenomen dat het op het
rijexamen gelijkende rijvaardigheidsonderzoek zorgvuldig plaatsvindt. De duidelijke
en strikte rijvaardigheidscriteria (zie paragraaf 2.2.1.2)laten dan ook weinig ruimte
voor onzorgvuldig onderzoek. Bovendien gaat het bij rijvaardigheidszaken, anders
dan bij de alcoholzaken, om personen waarbij reeds in het kader van de aan het
onderzoek voorafgaande procedure een vrij concrete afweging is gemaakt (zie
paragraaf 2.3.1.2).

Het rij-examen en het onderzoek naar de rijvaardigheid zijn overigens niet
helemaal identiek. Voor 1976 was dit nog niet zo duidelijk, 155 maar bij de in dat
jaar ingevoerde wetswijzigingen stelde de Minister dat bij de beoordeling van de
gemaakte fouten rekening moet worden gehouden met de in vele gevallen ruime
rijervaring. Dit werd expliciet verwoord in de Richtlijn beoordeling rijvaardigheid:
"Bij de beoordeling van de rijvaardigheid moet in hoge mate rekening worden
gehouden met de omstandigheid dat betrokkene enerzijds een langiarige rijervaring
kan hebben en anderzijds niet op het ondergaan van een rijtest behoeft te zijn

„
voorbereid.  Bij de parlementaire behandelingen van de wetswijzigingen werd
dit door de Minister benadrukt: "Het gaat bij dit onderzoek bovendien in de eerste

plaats om een zorgvuldige verificatie van bepaalde gerezen vermoedens en niet
om het al dan niet voldoen aan algemene standaardeisen die bij het rij-examen
plegen te worden gesteld."156 Wat was de invalshoek dan wel? De richtlijnen waren
vrij duidelijk op dit punt: "De beoordeling dient gericht te zijn op de vraag of
betrokkene niet aan het verkeer kan deelnemen zonder de verkeersveiligheid in

.·

gevaar te brengen.
De motivering van het rijvaardigheidsrapport mag gezien de strikte en

duidelijke toetsingscriteria geen problemen opleveren. Als op een rijvaardig-
heidsformulier (dat te vergelijken is met het blad dat wordt ingevuld na het
rijexamen) is aangekruist op welke punten de rijvaardigheid onvoldoende was,
is duidelijk waarop het oordeel van de deskundige berust. Hoe dit gebeurde in de
eerste helft van deze eeuw is niet bekend. Door de minder strikte criteria uit die
tijd zal de motivering echter minder duidelijk zijn geweest.

155 Van Ooijen  1965. p. 54 spreekt van een overeenkomstig onderzoek: vgl. Schneyder  1970. p.
279-281.

156     Kamerstukken Il  1974-1975.12 204, nr. 6. p. 3.
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3.4.2 Het onderzoek nacir misbruik van alcohol

In de oude procedure wees de Minister de psychiater aan die het onderzoek naar
misbruik van alcohol moest uitvoeren. Dit is ook in de art. 130-procedure het geval.
Deze arts is tegenwoordig niet in dienst van het ministerie of het CBR. Dit is niet

altijd zo geweest: eind jaren zestig was de onderzoekend geneeskundige nog aan
het CBR verbonden. Hier werd kritiek op geleverd. omdat dit niet werd gezien
als een onafhankelijk deskundigenadvies.'57 Hierbij kan vooral worden gedacht
aan het gevaar van blikveldvernauwing: een CBR-deskundige. die alleen maar
onderzoek doet naar de geschiktheid van rijbewijshouders, krijgt naar verloop van
tijd wellicht een professionele vooringenomenheid die bij een psychiater met een

algemene praktijk ontbreekt.
In  1983 werd door een provincie-ambtenaar veel kritiek geleverd op de inhoud

van dit onderzoek. "Na vele jaren ervaring op het gebied van de materie van artikel
18 en volgende van de WVW bestaan (...) zeker twijfels. Zolang er mensen worden
verwezen naar deskundigen die in een tijdsbestek van 5-15 minuten een oordeel

uitspreken over al dan niet geschiktheid, waarbij de uitslag eigenlijk al bij voorbaat

vaststaat, dan staat de mens niet centraal. (...) Zolang het veelvuldig voorkomt dat

personen na een vordering ongeschikt zijn bevonden, het nader onderzoek niet
wordt toegestaan, het rijbewijs is ongeldig verklaard en binnen een korte spanne

tijds - binnen drie maanden na de ongeldigverklaring is geen uitzondering - weer
in het bezit zijn van een geneeskundige verklaring, blijft wel de vraag hangen waar
zorgvuldigheid ophoudt en onzorgvuldigheid begint.'

,158

Of deze kritiek in die tijd terecht was, is niet helemaal duidelijk. Uit gesprek-

ken met de CBR-artsen bleek evenwel dat er ook ten tijde van de publicatie van
voornoemd artikel meer werd onderzocht dan alleen de houding van de betrokkene
tijdens een gesprek. Voor de huidige onderzoeken geldt zij in ieder geval niet, omdat
tegenwoordig niet alleen het gesprek met de psychiater de uitslag van het onderzoek

bepaalt, maar ook de resultaten van een lichamelijk onderzoek en een laboratori-
umonderzoek. Bovendien moet het CBR de zorgvuldigheid van het onderzoek in

acht nemen: de "tijd is voorbij. waarin een briefje van een medicus. hoe ongemoti-
" 159veerd ook, voldoende bewijs vormde.

157   Gezondheidsraad 1966. p. 12-13. Van Ooyen 1968. p. 98 en 100: vgl. Kummeling 1988. p. 94.

158   Salter1 1983. p. 308.
159   Nc,c,t Ten Berge en Stroink bij ARRS 8 mei 1978(') tB/S iII. nr. 75.
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Daarnaast wordt er toezicht gehouden door het Centraal Medisch Tuchtcollege,
dat recentelijk nog enige eisen van vakkundigheid en zorgvuldigheid heeft
verbonden aan de rapportering door de psychiater:

16()

-dat in het rapport op inzichtelijke en consistente wijze wordt uiteengezet op
welke gronden de conclusie van het rapport steunt:
-dat de in die uiteenzetting genoemde gronden op hun beurt voldoende steun
vinden in feiten, omstandigheden en bevindingen, vermeld in het rapport.
-dat bedoelde gronden de daaruit getrokken conclusie kunnen rechtvaardigen.

Vooral het laboratoriumonderzoek levert objectieve gegevens op, die op grond
van de huidige medische inzichten veel zeggen over de alcoholafhankelijkheid
van de betrokkene. De strikte onderzoekscriteria hierbij waarborgen een zorgvuldige
behandeling van de betrokkene. Ze betreffen de aanwezigheid van bepaalde stoffen
in het bloed. Omdat de organen van iemand die erg veel en vaak drinkt anders
werken dan die van anderen en bewezen is dat dit meetbare gevolgen heeft voor
de samenstelling van het bloed, is de verhouding van deze stoffen een goede indica-
tie voor het misbruik van alcohol. 161

Ook de uitslagen van het lichamelijk onderzoek zijn gebaseerd op vaste meet-
waarden, bijvoorbeeld ten aanzien van de dikte van de lever en de reflexen van
de betrokkene. Dit geldt ook voor het psychiatrisch onderzoek, waarbij de vaste
criteria zijn ontleend aan DSM IV. een internationaal classificatiesysteem van
psychische aandoeningen. Hierbij kan de mentaliteit van de betrokkene (die mede
kan worden bepaald door het belang dat de betrokkene heeft bij het behoud van
zijn rijbewijs) een rol spelen.

Ook de recidive van de betrokkene ter zake van het rijden onder invloed wordt
hierbij beschouwd. Wie zich herhaaldelijk schuldig heeft gemaakt aan dit delict
wekt sterk het vermoeden dat hij zijn drankgebruik niet in de hand houdt. Uit een
uitspraak van het Medisch Tuchtcollege bleek echter dat dit niet voldoende is. De
arts zou niet alleen op het recidiveverleden mogen afgaan, omdat hij dan zou mee-
werken aan een onderzoek waarvan de uitslag bij voorbaat reeds vast staat, wat
het vertrouwen in de medische stand zou ondermijnen.

162

Toch werd nog in 1993 door de psychiater en hoogleraar Zitman kritiek
geleverd op de rol van de psychiater bij de ongeldigverklaring van het rijbewijs. 161
Aan de hand van verschillende onderzoeksresultaten over dit onderwerp
concludeerde hij dat er geen voldoende onderbouwde geschiktheidscriteria zijn
en ook geen onderzoeksmethoden om eventueel wel aanvaardbare criteria toe te

160 Centraal Medisch Tuchtcollege 19 januari  1995, De Psychiater  1995, p. 20.
161 Vgl. Pres. Rb. 's-Gravenhage 2 maart 1995. 95/952 BESLU V25 VV 659.
162 Centraal Medisch Tuchtcollege 1 () november 1994, De Psychiater 1995. p. 20.
163   Zitman 1993. p. 2067-2068.
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passen. Politiearts Cremers onderkende de door Zitman geopperde bezwaren. 164

Anderen zijn positiever over de mogelijkheid onbekwame bestuurders op deze

wijze te selecteren en te testen. 165

Het zou naar mijn mening een onaanvaardbare schending van de verkeers-
veiligheid opleveren als het onderzoek naar misbruik van alcohol wordt afgeschaft.
Hoewel de twijfel over de waarde van de geschiktheidscriteria niet geheel

ongegrond lijkt. is het belang van de bescherming van de verkeersveiligheid tegen
met name alcoholisten zo groot dat het risico kan worden genomen dat het concrete
risico niet altijd even perfect kan worden beoordeeld. Bovendien zijn er voldoende
waarborgen, zoals het in de volgende paragraaf te bespreken tweede onderzoek.

3.4.3 Het tweede onderzoek

Op het onderzoek kan een tweede onderzoek volgen Cart. 134, tweede lid WVW
1994). Dit is een second opinion op verzoek van de betrokkene, waarvan hij een
deel van de kosten zelf moet betalen. Na de uitslag van het eerste onderzoek heeft
hij twee weken de tijd om het aan te vragen. De mogelijkheid tot het aanvragen
van een tegenonderzoek bestaat sinds de omvangrijke wijziging van de vorderings-
procedure in  1976.166 De reden tot invoering was de in de ogen van de Tweede
Kamer tekortschietende rechtsbescherming van de betrokkene. 167 Daarnaast was
het in het kader van de procedure tot aanvraag van een rijbewijs ook al mogelijk
om een contra-expertise aan te vragen. Uit het oogpunt van rechtsgelijkheid lag
de invoering van een tweede onderzoek dus voor de hand. 168

De beoordeling van de gegrondheid van het verzoek om dit onderzoek werd
eerst aan de Minister opgedragen, die daarbij het advies moest inwinnen van de
adviescommissie vorderingen. Bij dit advies verrichtte de commissie geen zelf-
standig onderzoek, maar werd een oordeel gegeven "over de mate van zekerheid
waarmede aan het reeds verrichte onderzoek gevolgtrekkingen kunnen worden
verbonden."169 Het criterium was dus of er na het eerste onderzoek nog voldoende
twij fel bleef bestaan of de betrokkene inderdaad niet tot het besturen in staat was. 170

De formele zorgvuldigheid van de besluitvorming werd daarbij kritisch getoetst,
bijvoorbeeld in een geval waarin de Minister ondanks een verzoek daartoe had

164     Cremers  1994. p.  259.
165     Zie bijv. Korzec  1995. p. 2()20-2022.
166   Wet van 28 april 1976. Stb. 286.
167    Handelingen 11 1968-1969, p. 1706. 1969-1970, p. 2440 en 2478: Kamerstukken II 1972-1973,

12 204, nr. 3. p. 3.
168     Kamerstukken 11  1972- 1973.12 204. nr. 3. p. 4.
169   Kamerstukken 111974-1975.12 2()4. nr. 6. p. 6.
170     Kamerstukken 11  1974-1975.12 204. nr. 6. p.  10.
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nagelaten de motivering van het eerste ongeschiktheidsoordeel aan de huisarts van
de betrokkene te verstrekken. 171

Als het tweede onderzoek werd afgewezen, kon men een Arob-procedure
starten. Hierbij was de rechter niet geneigd om het medisch rapport van het eerste
onderzoek direct te toetsen. "Het risico voor de lichamelijke gezondheid van derden

ten gevolge van een (...) positieve beslissing (...) is zo groot, dat van hem een
" 172dergelijke beslissing niet kan worden verwacht. Wel blijkt uit enkele uitspraken

dat het beroep van de betrokkene meer kans van slagen had wanneer hij met harde

bewijzen van zijn geschiktheid zou komen (bijvoorbeeld door een eigen deskun-
173

digenrapport).
Deze terughoudendheid betekende dat lang niet iedereen een tweede onderzoek

kreeg. 174 Een voorbeeld waarin wei een nader onderzoek moest worden toegekend
betrofeen zaak van een vermeende misbruiker van alcohol, waarbij geen lichamelijk
onderzoek was verricht. geen contact met de behandelend arts was opgenomen
en geen aandacht was geschonken aan het feit dat de betrokkene vanwege zijn

175
suikerziekte al een jaar geen alcohol meer mocht drinken. De grove schending
van de onderzoekswaarborgen was hier dan ook bij een terughoudende toetsing
boven water te halen. Hetzelfde gold voor een zaak waarin het eerste onderzoek
alleen had bestaan uit "een gesprek over appellants gezins- en werksituatie en zijn
drinkgewoonten.

,•176

Tijdens de totstandkoming van de huidige Wegenverkeerswet is overwogen
om het recht op een nader onderzoek te schrappen. De wens om tot een slag-
vaardiger optreden te kunnen komen deed de Ministers ertoe besluiten het aantal
momenten waarop tegen beslissingen kon worden opgekomen zo klein mogelijk
te houden. Hierbij werd volgens de bewindslieden wei het rechtsbeschermings-
element in het oog gehouden,177 maarde Raad van State had toch kritiek op de
niet erg onderbouwde weglating van de mogelijkheid van een tweede onderzoek. 178

Ook in het debat dat op 23 en 24 juni  1993 in de Tweede Kamer werd gehouden,
kwam deze kwestie aan de orde. Het kamerlid Roosen-van Pelt voerde twee
bezwaren aan tegen de schrapping van het recht op een tegenonderzoek: "9 naast

de vermindering van de rechtsbescherming voor de betrokkene, zou het wegvallen
van het tegenonderzoek ook nog leiden tot een groter aantal beroepszaken tegen

de einduitspraak van de Minister. Het Kamerlid verwerkte haar kritiek in een van

171 ARRvS 12 december 1983. tB/S III. nr. 496.

172   Noot J.B.J.M. ten Berge en F.A.M. Stroink bij ARRvS 2 maart 1981. tB/S VII, nr. 133.
173   Bijv. VzAR 13 juni 1986. ARB 1987.571. VzAR 14 februari 1989. ARB 1990.165.
174   Zie bijv. VzAR 5 april 1983. tB/S Vill. nr. 76: VzAR 14 februari 1989, ARB 1990.165.
175 ARRvS 27 juli 1985. ARB 1986.240.
176   ARRvS 15 december 1982, m.nt. J.B.J.M. ten Berge en F.A.M. Stroink. tB/S iII. nr. 389.
177 Kamerstukken I1199()-1991,22030. nr. 3. p. 138.
178   Kamerstukken 111990-1991.22 030, B. p. 17.
179   Handelingen 11 82-5989.
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haar vele amendementen. Minister Maij-Weggen liet zich met name door het tweede

argument overtuigen'80 en zodoende werd het recht op een tweede onderzoek ook
in de WVW 1994 opgenomen.

De nieuwe regeling was gunstiger voor de betrokkene, omdat de criteria voor
het toekennen van een tweede onderzoek zijn weggevallen: men heeft er recht op.

Wel moet de betrokkene er nog steeds zelf voor betalen. Al eerder vroegen leden

van de Tweede Kamer "aandacht voor het feit dat een bijdrage in de kosten van
een nader onderzoek als bedoeld in het tweede lid van het voorgestelde artikel
18b op de economisch zwakkeren onevenredig zwaar zal drukken."IR' Dit bezwaar

werd volgens de Minister ondervangen door de redelijkheid van de hoogte van
het gevraagde bedrag en het feit dat bij een positieve uitslag het bedrag werd
terugbetaald:82

Hoewel de mogelijkheid tot het instellen van een tweede onderzoek is inge-

voerd ter bescherming van de belangen van de betrokkene, kan het ook in zijn
nadeel werken: soms is het tweede psychiatrisch rapport nog ongunstiger dan het
eerste. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van de verslechtering van betrokkenes
lichamelijke conditie in de maanden tussen het eerste en het tweede onderzoek.

Het belang van de verkeersveiligheid eist dat, ook al gaat het om een door de
betrokkene zel f aangevraagde voorziening, dan toch rekening wordt gehouden met
de uitslag van het tweede onderzoek. 183

Overigens is er in theorie, sinds de invoering van de mogelijkheid tot het

aanvragen van een voorlopige voorziening, nog een aanvullende onderzoeksmoge-
lijkheid. In het kader van de spoedprocedure kan de President gelasten dat een
extra medisch onderzoek wordt gedaan. De rechter staat hier echter niet positief
tegenover.

184

3.4.4 De uitslag van het onderzoek

Nadat het onderzoek is uitgevoerd, geeft de deskundige zijn bevindingen door aan
het CBR, dat vervolgens moet beoordelen of de aangeleverde informatie reden

geeft om de betrokkene ongeschikt of niet rijvaardig te verklaren. De deskundige

velt dit oordeel dus niet zelf.  Dit was tot 1994 anders: bij het onderzoek naar
misbruik van alcohol bijvoorbeeld, besloot de arts zijn rapport met het oordeel

'geschikt' of 'ongeschikt'. De beslissing zelf werd uiteindelijk wei door de Minister

genomen, meestal conform het advies van de arts, maar door deze gang van zaken

werd toch te veel de indruk gewekt dat de arts de beslissingsbevoegde was en dat

180   Handelingen 11 83-6115.
181 Kamerstukken II 1972-1973.12 204, nr. 5. p. 1.

182   Kamerstukken Il 1974-1975,12 204, nr. 6, p. 2
183   ARRvS 13 maart 1990. tB/S 1990, nr. 26, m.nt. J.B.J.M. ten Berge.
184     Zie bijv. Pres. Rb. Maastricht 22 juni  1995.95/ 1409 WET VV GEF (ongepubliceerd).
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het deskundigenrapport de Minister bond in zijn besluitvorming.185 Dit leidde soms
tot een agressieve houding van de gekeurde. Om de schijn van beslissings-
bevoegdheid van de keurend arts te vermijden stellen nu de divisiearts en een
juridisch medewerker van het CBR de uitslag van het onderzoek vast. 186

De wijze waarop moet worden omgegaan met advisering in het bestuursrecht
is in de loop der tijd nogal verschillend beoordeeld. Uit een analyse van de Arob-
jurisprudentie betreffende welstandsadviezen bijvoorbeeld blijkt dat eerst werd
uitgegaan van het standpunt dat pas afgeweken mocht worden van deze adviezen
wanneer er een deskundig tegenadvies op tafel lag, terwijl later (eind jaren zeventig)
een deugdelijke en voor de belanghebbenden kenbare motivering voldoende was. 187

Deze ontwikkeling is in de literatuur veelal veralgemeniseerd. 1 88 Wat betreft
medische adviezen (waar het geschiktheidsadvies toe behoort) ligt dit, vanwege
de specifieke deskundigheid van de adviseur, iets genuanceerder. In de Afdelings-
rechtspraak op dit terrein is geen plicht geformuleerd om een eigen oordeel te
vormen, maar alleen gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van het bestuursor-

189

gaan.

De Minister heeft wel de plicht om de kwaliteit van het onderzoeksrapport
te bewaken: een besluit dat is genomen op basis van een gebrekkig onderzoeksrap-
port is niet zorgvuldig tot stand gekomen.'w Dit bleek al eerder in een alcoholzaak
waarin de psychiater geen relevante afwijkingen had gevonden, maar wel sprak
van een onaanvaardbaar risico voor de verkeersveiligheid. De Afdeling Rechtspraak
vernietigde het besluit dat op dit psychiatrisch rapport was gebaseerd.'91 Tegenwoor-
dig is deze zorgvuldigheidsnorm gecodificeerd in art. 3:9 Awb,192 als specialis van
art. 3:2 Awb."l Een en ander betekent dat het onderzoeksrapport duidelijk de
gronden moet bevatten waarop het berust.'94 Daarnaast  moet de zorgvuldige
totstandkoming van het advies worden getoetst door de Minister.

De plicht tot een (beperkte) inhoudelijke controle van het advies bestond al
voor de invoering van de Awb en is tegenwoordig impliciet in art. 3:49 j °3:46 Awb
te vinden:95 Hierbij geldt dat de eisen die aan die inhoudelijke controle worden

185 Vgl. aantekening tB/S bij art. 8 Wet Arob, ARRvS 8 mei 1978, p. 387.
186   Kok 1994, p. 23.
187     Krijnen en De Waard  1988, p.  155.
188    Krijnen en De Waard 1988, p. 155.
189   Krijnen en De Waard 1988, p. 156; Kummeling 1988, p. 217.
190       Vgl. CRvB 28 december  1988,  RSV 1989,176, waarin de Raad oordeelde dat een sanctiebeschik-

king onvoldoende feitelijke grondslag had, omdat er een heel mager recherche-onderzoek was
geweest en de betrokkene pertinent ontkende dat hij te weinig premies had betaald.

191 ARRvS 14 maart 1988, tB/S 1988, nr. 34, m.nt. B.W.N. de Waard.

192    Borger en Schuiling 1995, p. 25.
193    Van Male en De Waard 1995, p. 35.
194   Kummeling 1988, p. 194-195.
195      Van Male en De Waard 1995, p. 36-37; NicolaY en Olivier  1995, p. 286 en verder, zie ook ABR

16 december 1994, AB 1995,150, AGRvS 28 oktober 1993, Gst. 7003,5, m.nt. Brederveld,
besproken in Nicolai 1995, p. 97.
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gesteld afhankelijk zijn van het karakter van het advies en de opbouw en ervaring
van de adviescommissie.'  Uit een gesprek met enkele medewerkers van de Divisie

Vorderingen van het CBR bleek dat dit zeker een rol speelt: rapporten van per geval

aangewezen en soms vrij onervaren psychiaters worden grondig nagekeken door
met name de divisie-arts. terwijl adviezen van (over het algemeen zeer ervaren
en in een vast verband dienende) rijvaardigheidsdeskundigen marginaler worden

getoetst.
Bij de bepaling van de uitslag van het onderzoek mag het adviesrapport niet

klakkeloos worden gevolgd: nu aan de Minister "de bevoegdheid toekomt om de
uitslag van het onderzoek vast te stellen, is hij evenzeer bevoegd om af te wijken
van het rapport van de door hem ingeschakelde deskundige."'97 Wei moet hij
ingevolge art. 3:50 Awb motiveren waarom hij afwijkt.'98 Van Wijk/Konijnen-
belt/Van Male stelien hierbij in beginsel de eis dat bij andere deskundigen om een
tegenonderzoek wordt gevraagd.19" Wat dit betreft lijkt mij de huidige procedure
van toetsing van het deskundigenrapport door de divisie-arts voldoende, zeker nu
de betrokkene altijd een tweede onderzoek kan aanvragen. In zaken waarbij het

oorspronkelijke advies duidelijk onzorgvuldig tot stand is gekomen, hoeft overigens
geen contra-expertise te worden aangevoerd. 2(K)

Wanneer de Minister niet aangeeft waarom hij afwijkt van het oordeel van
de deskundige wordt de ongeschiktheids- of niet-rijvaardigheidsverklaring niet
altijd vernietigd. In een geval waarin er op een onderdeel van het adviesrapport
werd afgeweken, maar ook een andere (wel op het rapport gebaseerde) reden werd

gegeven die het besluit van de Minister op zichzel f kon dragen, bleef de ongeschikt-
verklaring in stand op grond van art. 6:22 Awb.101

De uitslag van het laboratoriumonderzoek werd en wordt als doorslaggevend
beschouwd. Ook in een geval waarin de negatieve uitslag van een onderzoek alleen

hierop berustte, werd de uitslag als voldoende gemotiveerd beschouwd.202 Er werd
in een geval zelfs een negatieve bewijskracht toegekend aan het laboratoriumonder-
zoek: omdat de bloedwaarden van de betrokkene geen alcoholmisbruik indiceerden,
had hier expliciet aandacht aan moeten worden besteed, nu toch tot een voor de

203betrokkene negatief oordeel was besloten. Niet altijd is hierbij de uitslag van
het laatst afgenomen laboratoriumonderzoek doorslaggevend.In een geval waarin

196   Van Male en De Waard 1995. p. 37.

197     Pres. Rb. 's-Gravenhage 20 juli  1995.95/ 5591  WET VOS VV G<)9 (ongepubliceerd).
198   Zie bijv. JB 1995.16.
199   Van Wijk/Konijnenbelt/Van Male 1997. p. 324. met verwijzingen naar AR  18 februari  1980.

Br p. 702: AR 4 mei 1992, AB 1994,103 m.nt. Brenninkmeijer.
200     ARRS 29 december 1978. tB/S HI. nr.  108, m.nt. Ten Berge en Stroink, waarin een motivering

ontbrak en de betrokkene niet lichamelijk was onderzocht: idem: ARRS 15 november  1982.
IB/S 111, nr. 389, m.nt. Ten Berge en Stroink.

201 Pres. Rb. 's-Gravenhage 20 juli  1995. 95/ 5591  WET V()5 VV G09 (ongepubliceerd).

202     Pres. Rb. Maastricht 22 juni 1995, 95/1409 WET VV GEF (ongepubliceerd).
203   Pres. Rh. 's-Gravenhage 2 maart 1995. 95/952 BESLU V25 VV G59 (ongepubliceerd).
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uit de bij het eerste onderzoek verkregen bloedwaarden een alcoholprobleem viel
af te leiden en uit die van het tweede onderzoek (zie paragraaf 2.3.4.3) niet, werd
toch alcoholafhankelijkheid vastgesteld.20, De hoge bloedwaarden die in het eerste
onderzoek waren gemeten werden zo onrustbarend geacht, dat de plotselinge
kentering niet werd vertrouwd. De psychiater had hierbij in aanmerking genomen
dat de betrokkene tijdens het psychologisch onderzoek nog steeds het eigen drankge-
bruik verdoezelde en weinig inzicht toonde in de gevaren en risico's van alcohol.
De rechter keurde dit niet af, maar wees de betrokkene wel expliciet op de
mogelijkheid een nieuw rijbewijs aan te vragen.

Dat er een verschil zat tussen de uitslagen van deze twee laboratoriumonder-
zoeken is overigens niet opzienbarend. De bloedwaarden geven wel een objectief
beeld. maar een periode van enkele maanden onthouding van overmatig drankge-
bruik kan het bloed weer normaliseren.'05 Daarom moet bij de bepaling van de
uitslag van het tweede onderzoek ook rekening worden gehouden met de eerder
gemeten bloedwaarden.

Een ander geval waarin de laboratoriumwaarden geen doorslaggevende waarde

gaven was vergelijkbaar: in het eerste onderzoek was er een afwijkend bloedbeeld,
in het tweede niet.206 Anders was dat de eerste afwijking vrij licht was en er verder
geen afwijkingen werden gevonden. Wel had de betrokkene verklaard voor het
eerste onderzoek een drinkpatroon te hebben van ongeveer vijftien consumpties

7()7per week en daarna te zijn gestopt. Dit alles was niet genoeg reden om de
betrokkene ongeschikt te verklaren.

Interessant aan deze uitspraak is dat de rechter expliciet aangaf dat ook het
feit dat de betrokkene binnen vijfjaar tweemaal was aangehouden wegens het rijden
onder invioed in deze context onvoldoende werd geacht om het besluit te
ondersteunen. Als een recidiveverleden onvoldoende bewijs van ongeschiktheid
oplevert bij verdere (niet erg sterke) aanwijzingen van misbruik van alcohol, kan
het als zelfstandige grond dus al helemaal geen rol spelen. Dit is ook in overeen-
stemming met de uitspraken van het Medisch Tuchtcollege (zie paragraaf 2.3.4.2).
In een andere uitspraak mocht de recidive echter wel bepalend zijn bij de
vaststelling van de ongeschiktheid. Het binnen enkele maanden drie keer208 .6

aangehouden worden wegens het rijden onder invloed levert een overtreding van
norm 8.8 (de ongeschiktheidsnorm bij misbruik van alcohol, K.v.T.) op." Dit lijkt
me niet onredelijk. omdat het een periode van drie maanden betrof en het promillage
1 A 1,7 was. Bovendien kon de betrokkene, omdat er verder geen alcoholafhankelijk-

204    Pres. Rb. Rotterdam I I september 1995. AWB 95/3592.
205    Pres. Rb. Rotterdam 26 juni 1995, AWB 95/2609 (ongepubliceerd).
206      Pres. SBR Amsterdam 24 november  1997, AWB 97/13924 WET (ongepubliceerd).
207     Op de EMA wordt evenwel uitgelegd dat hier in principe nog geen sprake is van alcoholmisbruik.

tenzij dit gemiddelde wordt bereikt door korte perioden van forse drankinname.
208     Pres. Rb. Rotterdam 21 februari 1996. 97/570 (ongepubliceerd).
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heid was geconstateerd en zijn remissieperiode dus al vrij snel na de laatste
aanhouding inging, binnen afzienbare tijd weer een nieuw rijbewijs aanvragen.
Helaas blijkt verder niet uit het vonnis of de arts andere indicaties had gegeven
omtrent het alcoholmisbruik.

3.4.5 Rechtertijke toetsing

Een extra waarborg tegen de vaststelling van de uitslag van het onderzoek is dat
de bestuursrechter sinds de invoering van de Awb bevoegd is zich te buigen over
het besluit tot ongeschikt- of niet-rijvaardigverklaring. Voor de inwerkingtreding
van deze wet mocht de uitslag van het onderzoek niet worden getoetst, omdat het

ging om een beschikking die ingevolge art. 5 sub 1 (later vernummerd tot m) van
de Wet Arob was uitgezonderd: het betrof"een beschikking houdende een beoorde-

ling van het kennen of kunnen van iemand die dier zake is geexamineerd of op
enigerlei andere wijze is getoetst."209 Omdat de mededeling van de Minister omtrent

de geschiktheid of rijvaardigheid van de betrokkene niet meer was dan het in kennis
stellen van de uitslag van de beoordeling door de deskundige, viel ook dit besluit
onder de uitgezonderde beschikkingen:10 Overigens werd in een enkel geval het

beroep tegen de ongeschiktverklaring reeds afgewezen, omdat het volgens de rechter

niet om een op enig rechtsgevolg gericht besluit ging, maar om een feitelijk
handelen. 211

De in art. 5 Wet Arob genoemde uitzondering betreffende de geexamineerde
personen in het algemeen werd in art. 8:4 Awb vervangen door de term "kandidaat

"of leerling, die ter zake is geexamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst.

De wijziging werd in het licht van deze uitgebreidere rechtelijke toetsingsmogelijk-
heid niet toegelicht. Er werd alleen aangegeven dat de nieuwe redactie er niet toe
mocht leiden dat aan de wijzigingen een ruimere strekking werd toegedicht dan

ingevolge de wet Arob gold. Er werd naar mijn mening niet beoogd om de
toetsingsbevoegdheid uit te breiden naar het onderzoek van de rijbewijshouder.

212

Naar de letter van de wet viel de uitslag van dit onderzoek voortaan onder
de toetsbare beschikkingen: de betrokkene is geen kandidaat of leerling, want hij
heeft zijn rijbewijs al. In de jurisprudentie werd door sommigen aan het oude Arob-
criterium vastgehouden113 en door anderen niet. 211['egenwoordig wordt de ruimere

toetsingsbevoegdheid overal aanvaard. Dit betekent dat aan zorgvuldigheid en de

209 De mening van Van Ooijen  1965, p.  78 dat het ontbreken  van een beroepsmogelijkheid moest
worden gezien als een spoedig te herstellen omissie in de wetgeving werd door de wetgever dus
niet gedeeld.

210    VzARRvS 13 juni 1986, ARB 1987,572.
211    ARRSvS 23 oktober 1978, m.nt. J.B.J.M. ten Berge en F.A.M. Stroink, tB/S V, nr. 109.
212    In dezelfde zin: noot F.J.M.W. bij Pres. Rb. Roermond 8 september 1994, JB 1994,239.
213     Bijv. Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 8 september  1994, JB  1994,238.
214     Bijv. Pres. Rb. 's-Gravenhage van 16 september 1994. Nieuwsbrief Awb  1994,222.
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motivering van de uitslag van het onderzoek zwaardere eisen kunnen worden gesteld
dan voorheen, toen alleen de motivering van het besluit tot ongeldigverklaring
van het rijbewijs kon worden getoetst.215 Dit impliceert overigens niet dat aan het
onderzoek zelf ook strengere eisen worden gesteld. Volgens Schipper is er juist
een algemene tendens om deskundigenadviezen marginaler te toetsen.216 Hiervoor
zijn in de art. 130-jurisprudentie echter geen aanwijzingen te vinden, evenmin als
voor een tegengestelde tendens.

3.4.6 Conclusie

De adviesstatus van het onderzoek geeft goede mogelijkheden om de af te wegen
belangen te beoordelen. Alleen ten aanzien van het psychiatrisch onderzoek bij
(met name) vermoedelijk misbruik van alcohol bestaan twijfels over de mogelijkheid
de reele bedreiging voor de verkeersveiligheid te bepalen, die door de deskundigheid
van de critici niet zonder meer als onterecht mogen worden afgedaan. Door de
strenge zorgvuldigheidseisen die aan het onderzoek worden gesteld, de mogelijkheid
tot contra-expertise en rechterlijke toetsing en het gevaar dat alcoholisten in het
algemeen opleveren voor de verkeersveiligheid leveren deze twijfels echter geen
onaanvaardbare schending van belangen op. Wat dit betreft is er de laatste jaren
een duidelijke verbetering door de verruiming van de mogelijkheden een tweede
onderzoek te ondergaan. de uitbreiding van de beroepsmogelijkheden en de hiermee
samengaande aanscherping van de zorgvuldigheidseisen.

De rechterlijke toetsing is met de invoering van art. 8:4 Awb uitgebreid tot
de uitslag van het onderzoek. Bij deze toetsing wordt het accent gelegd op de uitslag
van het laboratoriumonderzoek. Het lijkt erop dat in geval van bloedwaarden die
een alcoholprobleem indiceren vrijwel altijd tot ongeschiktheid mag worden
geconcludeerd, mits de overige onderdelen van het onderzoek ook hebben
plaatsgevonden. Of alleen een heel hoog alcoholgehalte bij de aanhouding van
de betrokkene (inclusief vorige aanhoudingen) voldoende is om tot ongeschiktheid
te besluiten, is niet duidelijk. Het Medisch Tuchtcollege heeft evenwel duidelijk
een veto hiertegen uitgesproken.

Er is in theorie steeds ruimte geweest om rekening te houden met de belangen
van de betrokkene. Als hij tijdens het onderzoek op aannemelijke wijze aangeeft
dat hij belang heeft bij het behoud van zijn rijbewijs, zou de onderzoekend
deskundige, met uitzondering van de rijvaardigheidsdeskundige, dit moeten
opnemen in zijn adviesrapport en aangeven in hoeverre dit belang een rol kan spelen

215     Vgl. VzAR 2 maart 1981, tB/S VII, nr.  133. m.nt. Ten Berge en Stroink: zie bij voorbeeld de
jurisprudentie over motiveringsplichten, zoals Pres. Rb. Dordrecht 27 juni 1995, 95/780 BESLU
BRA VV (ongepubliceerd) en Pres. Rb. 's-Gravenhage 2 maart 1995, 95/952 BESLU  V25  VV
G59 (ongepubliceerd).

216    Schipper 1995, p. 117-124.
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bij de beoordeling van de geschiktheid van de betrokkene. Deze beoordeling kan
overigens zowel in zijn voor- als nadeel uitpakken. In twijfelgevallen heeft hij de
plicht zelf te vragen naar dit belang. Wanneer hij dit niet heeft gedaan, moet het
CBR alsnog onderzoeken hoe groot dit belang is. Wanneer dit alles niet is gebeurd,
kan de rechter de uitslag van het onderzoek vernietigen wegens strijd met art. 3:2
Awb. Er is echter geen jurisprudentie over.

3.5 De zorgvuldigheid van de schorsing

Het schorsingsbesluit berust op de schriftelijke mededeling over het geval. In
beginsel volstaat het hierbij te verwijzen naar de wettelijke schorsingscriteria (bespr-
oken in paragraaf 2.2.3 en overeenstemmend met de criteria voor de vordering
tot overgifte van het rijbewijs ten tijde van de signalering van de betrokkene door
de politie) en de mededeling dat een onderzoek wordt gevorderd. Voor beide
motiveringen is niet meer informatie vereist dan in de schriftelijke mededeling
is aangegeven. Wat dit betreft kan worden verwezen naar paragraaf 2.3.2.1 waarin
werd geconcludeerd dat een vordering die alleen wordt gebaseerd op de schriftelijke
mededeling een wat magere grondslag heeft, vooral nu daarbij geen ruimte is om
het belang van het rijbewijs mee te wegen. Dit klemt bij de schorsing des te meer,
omdat hier het rijbewijs direct (tijdelijk) ongeldig is. Een vergelijking kan worden

getrokken met de strafrechtelijke inhoudingsprocedure van art.  164 WVW  1994,
waarin aan het Openbaar Ministerie tien dagen wordt gegeven om het recidivegevaar
van de verdachte te onderzoeken. Hierbij kan in veel gevallen in beginsel ook op
de met de schriftelijke mededeling te vergelijken informatie uit het proces-verbaal
worden volstaan, maar de Hoge Raad heeft wel bepaald dat er een zelfstandige
onderzoeks- en beoordelingsplicht is per individueel geval.217 Net als in de art.
130-procedure lijkt dit echter alleen gunstig te zijn voor de betrokkene voor zover
deze achteraf in het kader van de bezwaarschrift- respectievelijk klaagschriftproce-
dure kan aantonen dat er bij hem sprake is van een bijzonder geval. Dit is geen
ideale situatie. Omdat strafrechtelijke inhouding op zeer grote schaal plaatsvindt
en het vooraf horen van de verdachte dus grote capaciteitsproblemen veroorzaakt,
is dit wel te accepteren, maar dit geldt niet voor schorsingszaken. Deze komen
vanwege hun grote ernst en zware criteria niet al te vaak voor. Een tegemoetkoming
aan de belangen van de betrokkene door hem tevoren te horen zou vanwege de
niet al te grote praktische problemen derhalve aanbeveling verdienen.

217 Bijv. HR 22 juni 1993, NJ 1994, 71. VR 1994,29; zie paragraaf 4.5.1.2.
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3.6 Conclusie

De beoordeling van het gevaar voor de verkeersveiligheid vindt plaats in meerdere

fasen: bij de keuze een schriftelijke mededeling uit te brengen, bij de keuze voor
stopzetting van de procedure. de oplegging van een EMA of de de oplegging van
een onderzoek en bij de keuze of het rijbewijs al dan niet tijdelijk ongeldig moet
worden verklaard. Door deze opsplitsing in beslismomenten wordt het mogelijk
zonder al te belastende gevolgen een brede groep te bereiken en daar de kleine
groep ongeschikte en niet-rijvaardige rijbewijshouders uit te selecteren. Hiermee
worden zowel de verkeersveiligheid als de belangen van de betrokkene gediend.
De toevoeging van extra modaliteiten (de EMA en de schorsing) is dus een positieve

ontwikkeling.
Een minpunt betreft de zorgvuldigheid waarmee het vermoedelijke misbruik

van alcohol wordt beoordeeld. Er wordt te veel op het gemeten alcoholgehalte
afgegaan. waardoor de verkeersveiligheid en de belangen van de betrokkene worden
geschaad. Andere informatie, die vaak op eenvoudige wijze te verkrijgen is, wordt
vaak niet gebruikt. Vooral bij de beslissing om te procedure te stoppen na voldoende
deelname aan een EMA levert dit problemen op.

Of het belang van de betrokkene zorgvuldig wordt meegewogen bij de
beoordeling van het gevaar voor de verkeersveiligheid is niet duidelijk, omdat er
hierover geen wetgeving, richtlijnen of jurisprudentie  is. De reden hiervan  is

waarschijnlijk dat de benadeelde betrokkene zijn bezwaren vooral zal verpakken
met een beroep op de evenredigheid. Deze materie wordt in de volgende paragraaf
behandeld.

4            De evenredigheid van de ongeldigverklaring

4.1 De ongeldigverklaring op basis van formele gronden

Het verzuim van administratieve verplichtingen en het niet meewerken aan
(onderzoeks)maatregelen leiden tot de ongeldigverklaring van het rijbewijs. De
beslissing over de geldigheid van de redenen om niet aan deze formaliteiten mee
te werken en de beslissing over de geldigheid van het rijbewijs liggen tegenwoordig
beide in handen van de Minister/het CBR.

Vroeger was dit niet zo, want toen lag alleen de beoordeling van de geldigheid
van de reden om geen medewerking te verlenen bij de Minister. Het orgaan dat
was belast met de ongeldigverklaring, de Commissaris van de Koningin, toetste

daarbij nauwgezet of de Minister op correcte wijze had besloten dat er geen geldige
reden was, bijvoorbeeld door via de Minister de politie een nader onderzoek in
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te laten stellen naar de redenen van het niet voldoen aan de oproep. Dit was ook
de bedoeling, gezien de toelichting in de parlementaire geschiedenis: "De Commis-
sarissen van de Koningin gaan niet tot ongeldigverklaring van een rijbewijs over
alvorens het voor hen vaststaat, dat betrokkene geen geldige reden had om zich

" 218niet aan het onderzoek te onderwerpen.
Omdat dit te veel werk met zich meebracht (het ging in sommige gebieden

om twintig procent van het aantal uitgebrachte vorderingen) werd hier op den duur
van afgezien.31" De afschaffing van deze onderzoeksverplichting voor de Commissa-
ris van de Koningin betekende dat voortaan in beginsel het rijbewijs zonder meer

ongeldig werd verklaard als de Minister een formele intrekkingsgrond aangaf.
22()

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat deze gang van zaken met de
verschuiving van de ongeldigverklaringsbevoegdheid is veranderd. Integendeel:
omdat het CBR tegenwoordig zowel besluit over de geldigheid van de redenen
om niet te voldoen aan de procedurele eisen als over de geldigheid van het rijbewijs,
is een extra onderzoek hiernaar overbodig.

Dit alles zegt niets over de eventuele mogelijkheid om rekening te houden
met de belangen van de betrokkene bij het behoud van zijn rijbewijs. Art. 132,
tweede lid WVW 1994 laat op dit punt echter weinig aan duidelijkheid te wensen
over: bij formele gebreken dient 'onverwijld' tot ongeldigverklaring te worden

overgegaan. Uit de in paragraaf 2.3.3 besproken jurisprudentie inzake het niet
voldoen aan de betalingsverplichting bij de EMA blijkt echter dat in uitzonde-
ringsgevallen er een mogelijkheid zou moeten zijn voor een besluit contra legem.
In een van die zaken ging het om de vraag of het rijbewijs meteen ongeldig had
mogen worden verklaard of dat betrokkene eerst de gelegenheid had moeten worden
geboden om het cursusgeld in termijnen te betalen. Deze vraag verschilt naar mijn

mening niet fundamenteel van de vraag of de betrokkene alsnog een mogelijkheid
had moeten worden gegeven alsnog naar een onderzoek te gaan. Mochten er
ondanks de bereidheid tot een heroverweging van het besluit verkeersveiligheidsbe-
zwaren zijn tegen de betrokkene, dan kan het rijbewijs, voor zover dit niet reeds

het geval is, worden geschorst.

4.2 De 'materiele' ongeldigverklaring in de WVW 1935

In  1976 werd de ongeldigverklaring na gebleken ongeschiktheid of niet-rijvaar-
digheid in art.  18b, vij fde lid WVW 1935 geformuleerd als een verplichte bevoegd-
heidsuitoefening. "Aangezien in de praktijk na een onderzoek met negatieve uitslag
nimmer een ongeldigverklaring uitblijft" werd in de nieuwe regeling voorgeschreven

218   Kamerstukken Il 1974-1975, 12204. nr. 6. p. 12.
219   Zondervan 1983, p. 116.
220   Salters 1983, p. 307.
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"dat tot ongeldigverklaring wordt overgegaan indien de uitslag van het onderzoek
negatief is.

·,221

Wel moest hierbij de zorgvuldigheid van de bepaling van de uitslag worden
getoetst. In die tijd stond er geen rechtsmiddel open tegen de uitslag van het
onderzoek (zoals nu wei het geval is), zodat hier meer behoefte aan was dan nu.
Zo overwoog de Afdeling Rechtspraak in een geval waarin sprake was van twee
volstrekt tegenstrijdige medische rapporten, dat het bevoegde orgaan (in casu de
Commissaris van de Koningin) nader onderzoek had moeten doen naar het hoe
en waarom van deze tegenstrijdigheden. Een belangrijke overweging hierbij was
dat de verkeersveiligheid niet in gevaar zou worden gebracht wanneer de gronden
waarop de ongeldigverklaring berustte nader zouden worden onderzocht. Daarom

222moest dit onzorgvuldig voorbereide besluit opnieuw worden genomen.
Later werd de toonzetting anders. Nadat de burgemeester werd belast met

de ongeldigverklaring verklaarde de Afdeling Rechtspraak dat die alleen een formele
toetsingsbevoegdheid had en geen eigen beleid mocht voeren.223 In 1991 werd zelfs
bepaald dat de burgemeester helemaal geen toetsingsbevoegdheid had.214 Omdat
hierdoor de rechtsbescherming verminderde, werd ervoor gepleit het Arob-beroep
te concentreren op de eindbeslissing van de burgemeester en dan het hele
samenstelsel van beschikkingen te toetsen.225 Na de invoering van de Awb kwam
de uitslag van het onderzoek ook onder het bereik van de bestuursrechtelijke
toetsing. Omdat de bezwaren van de betrokkene vrijwel altijd meer tegen deze
beslissing waren gericht dan tegen de ongeldigverklaring zelf, verschoof de toetsing
van de evenredigheid (en de zorgvuldigheid) van de ongeldigverklaring naar deze
fase.

De vroegere regelingen hadden geen imperatief karakter. Betekent dit dat
er ruimte was om rekening te houden met de belangen van de betrokkene bij het
behoud van zijn rijbewijs? Deze link tussen de mogelijkheid om rekening te houden
met de belangen van de betrokkene en een eventuele beroepsmogelijkheid tegen
de uitslag van het onderzoek is tijdens de parlementaire behandeling van de

wijziging van de procedure van  art.  18 WVW  1935  in de jaren zeventig reeds

gemaakt. "Het gaat bij dit wetsontwerp om een afweging van de belangen van de
verkeersveiligheid tegen die van de burger die met een vordering ex artikel  18 WVW
wordt geconfronteerd. De hier aan het woord zijnde leden waren na bestudering
van het ontwerp tot de slotsom gekomen dat in de voorgestelde regeling met de
belangen van die individuele burger toch niet optimaal rekening kan worden

221   Kamerstukken II 1972-1973,12204, nr. 3, p. 5.
222   ARRvS 31 augustus 1979, AB 1980, 302, m.nt. JHvdV: overeenkomstig ARRvS 8 mei 1978.

tB/S III, nr. 75, m.nt. J.B.J.M. ten Berge en F.A.M. Stroink.
223    VzAR 18 oktober 1985, ARB 1986,184; VzAR 10 september 1987, AB 1988, 221; VzAR 14

februari 1989, AB 1990, 166, m.nt. JHvdV: 't Hoen 1992. p. 5.
224 VzARRvS 25 oktober 1991, ARB 1992.311.
225 Noot JHvdV bij VzAR 14 februari  1989, AB  1990,166.
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gehouden. Zij vreesden vooral dat de Ministers zich er onvoldoende rekenschap
van hebben gegeven dat een negatieve uitslag van het gevorderde onderzoek voor
sommigen kan betekenen dat zij niet meer in staat zullen zijn zelf te voorzien in
de kosten van levensonderhoud voor henzelf en hun gezin: en dat terwijl een
onderzoek reeds gevorderd kan worden zonder dat van enig verkeersdelict sprake
is geweest.

„226

De Minister onderkende de door de kamer naar voren gebrachte bezwaren,
maar meende deze in de regeling voldoende te ondervangen.227 In de wettelijke

regeling van het onderzoek zou dus reeds rekening moeten zijn gehouden met de
belangen van de betrokkene, hetgeen gezien de wetenschappelijke onderbouwing
van de onderzoekscriteria zeer aannemelijk is. Er is verder niet zoveel jurisprudentie
over dit onderwerp, wat wellicht illustreert dat dit belang in de rechtspraktijk geen
al te grote rol vermag te spelen. De hiernavolgende bespreking berust dan ook op
incidentele rechtspraak.

In het pre-Arobtijdperk mocht volgens de burgerlijke rechter het belang van
de betrokkene geen rol van betekenis spelen bij de beslissing tot ongeldigverklaring.
In de zaak waar hierover een uitspraak is gedaan ging het om een geval waarin
het rijbewijs onmisbaar was voor de beroepsuitoefening van de (epileptische)
betrokkene: hij was automonteur. Naar het inzicht van de president kon de Commis-
saris van de Koningin "het publieke belang bij de verkeersveiligheid in alle rede-
lijkheid zwaarder doen wegen dan het belang van eiser bij het behoud van zijn

„228rijbewijs, ook al zou dit voor zijn werk onmisbaar zijn.
De Arobrechter dacht hier hetzelfde over: in een begin jaren tachtig gewezen

uitspraak werd gezegd dat het risico voor de verkeersveiligheid dat het gevolg is
van een positieve beslissing in een voorlopige voorzieningszaak zo groot is, dat
van de Voorzitter van de Afdeling Rechtspraak niet kan worden verwacht dat hij
zo' n beslissing neemt, wanneer het een geschil van medische aard betreft  (dus
wanneer het ongeschiktheidsoordeel wordt aangevallen).229 Een andere uitspraak
betrof een geval waarin het besluit tot ongeldigverklaring werd vernietigd, omdat
van formele gebreken was gebleken bij de uitvoering van het onderzoek. Hoewel
hierdoor in beginsel het rijbewijs moest worden teruggegeven (maar wel weer een
nieuwe ongeldigverklaringsprocedure kon worden gestart), paste de AR art. 73,
tweede  lid j °58b, derde lid WRvS toe, waardoor de vernietiging gedekt werd
verklaard en de gevolgen van de ongeldigverklaring in stand bleven. De annotatoren

Ten Berge en Stroink leidden hieruit af dat de AR een afweging had gemaakt tussen

226   Kamerstukken II 1972-1973,12204, nr. 5, p. 1.
227   Kamerstukken Il 1974-1975,12 204, nr. 6, p. 2.
228    Pres. Rb. Haarlem 10 april 1974, NJ 1974.476.
229     VzAR 2 maart  1981, tB/S VII. nr.  133, m.nt. Ten Berge en Stroink.
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het belang van de betrokkene en van de verkeersveiligheid, waarbij aan laatstge-
noemd belang de voorkeur werd gegeven.

230

Onder het regime van de Awb leek eerst dezelfde lijn te worden gevolgd.
Toen een heroineverslaafde in zijn beroepschrift op aannemelijke wijze aangaf
dat verlies van zijn rijbewijs het verlies van zijn werk zou impliceren, ging de
rechter hier zonder nadere motivering aan voorbij.271 Kennelijk speelde dit bezwaar
geen rol bij de toetsing van het besluit. De president van de Rechtbank 's-Graven-

hage sprak zich wel expliciet uit over een soortgelijk bezwaar. "Naar het oordeel
van de president moet bij de uitoefening van de bevoegdheid om de houder van
een rijbewijs ongeschikt te verklaren, het belang van de verkeersveiligheid zodanig
overheersend worden geacht, dat de aard van deze bevoegdheid geen ruimte laat
voor het meewegen van het belang dat de betrokkene heeft bij het beschikken over
een rijbewijs. Het karakter van het besluit, namelijk de juridische vaststelling van
de ongeschiktheid van eiseres een motorrijtuig te besturen, laat feitelijk geen ruimte
voor een afweging van belangen in de door eiseres gewenste zin."231 Een uitspraak
in een zaak waarin een alcoholist beweerde zijn faillissement alleen op te kunnen
heffen wanneer hij zijn rijbewijs mocht behouden, is iets terughoudender, maar
laat ook nagenoeg geen ruimte over ten aanzien van het belang van de betrokkene:
"Met verweerder is de president van oordeel dat bij de uitoefening van een
dergelijke bevoegdheid om de houder van een rijbewijs ongeschikt te achten voor
het besturen van een motorrijtuig het algemeen belang van de verkeersveiligheid
dient te prevaleren boven het belang van verzoeker om te beschikken over een
rijbewijs. „233

4.3 De 'materiele' onge[digverklaring in de WVW 1994

Onder het regime van de WVW 1994 verklaart de Minister het rijbewijs ongeldig.
Hiervoor is gekozen, omdat het efficienter is de hele art. 130-procedure bij 66n
bestuursorgaan te laten berusten. Art. 134, derde lid WVW 1994 geeft hierbij geen
criteria of voorschriften. De uitvoeringsregeling in art.  12 van de Regeling is wel
dwingend:

De minister besluit tot ongeldigverklaring van het rijbewijs als bedoeld in artikel
134, derde lid, van de wet, indien de uitslag van het onderzoek, respectievelijk
het tweede onderzoek, inhoudt dat de betrokkene:

230   AR 2 juli 1981, tB/S XIV, nr. 23. ARB 1981,538.
231   Pres. Rb. Rotterdam 27 april 1995, AWB 95/1684 (ongepubliceerd).
232   Pres. Rb. 's-Gravenhage 2 maart 1995, 95/952 BESLU V25 VV G59 en 26 april 1995, reg. nrs.

95/05591 en 95/05593 (ongepubliceerd).
233     Pres. Rb. Rotterdam 28 juni 1995, 95/2544 WET (ongepubliceerd).
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a.       niet de rijvaardigheid bezit voor de desbetreffende categorie of categorieen
motorrijtuigen, of

b. niet voldoet aan de bij ministeriele regeling vastgestelde eisen met
betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen
van een of meer categorieen van motorrijtuigen.

Door de dwingende formulering in de ministeriele regelingen is de beleidsvrijheid
beknot: op het oordeel dat iemand ongeschikt of niet rijvaardig is, moet altijd
ongeldigverklaring volgen.

In een reeks ongepubliceerde uitspraken van de president van de rechtbank
Rotterdam werd dit in strijd verklaard met de tekst van de wet. "Nu in artikel 12,
aanhef en onder b. van de Regeling imperatief is bepaald dat de Minister besluit
tot ongeldigverklaring indien het onder b van dat artikel genoemde geval zich
voordoet, is de president van oordeel dat dit artikel zich niet verdraagt met de

„234(facultatieve redactie van) artikel 134, derde  lid van de WVW 1994. Later is
de president hierop teruggekomen235 en ook andere rechters hebben zich niet
overeenkomstig uitgelaten. Dit is evenwel niet terecht, zoals hierna zal blijken.

Het gaat om de vraag of de gedelegeerde regelgevingsbevoegdheid, die berust

op art. 134, tweede, derde en zesde lid, zich uitstrekt tot het formuleren van een
volstrekt gebonden bevoegdheid.

2. Indien Onze Minister van oordeel is dat de door hem vastgestelde uitslag
van het onderzoek grond oplevert voor ongeldigverklaring van het rijbewijs,
deelt hij dit mede aan de houder (...)
3. Indien Onze Minister besluit dat het rijbewijs ongeldig wordt verklaard (...)
6. Bij Ministeriele regeling worden nadere regels vastgesteld ter uitvoering
van het tweede, het derde en het vierde lid.

De delegatiebepaling strekt er dus toe de Minister zelf te laten bepalen hoe hij tot

zijn ongeschiktheids- of niet-rijvaardigheidsoordeel komt en hoe hij tot zijn besluit
tot ongeldigverklaring komt. In artikel 134, vierde lid WVW 1994 steekt echter
een enorme adder onder het gras:

4. Indien Onze Minister het rijbewijs niet ongeldig verklaart, kan hij aan
betrokkene overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde
regels de verplichting opleggen zich binnen een daarbij vastgestelde termijn

234 Pres. Rb. Rotterdam 30 mei 1997, VWVW 97/2298, Pres. Rb. Rotterdam 30 oktober 1997,

VWVW 97/3943, zie verder de uitspraken van 25 april 1997, VWVW 97/1485-F4 betreffende
dezelfde problematiek inzake de EMA, de uitspraak van dezelfde datum onder registratienummer
VWVW 97/1605-F4 en de uitspraak van 11 juni VWVW 97/2403-Gl. Idem in een bodemprocedu-
re:  Rb.  Rotterdam 18 september  1997, WVW 97/2404-GO.

235     Pres. Rb. 12 januari 1998, VWVW 97/4391 (ongepubliceerd).

91



Hooldsttik 2

te onderwerpen aan educatieve maatregelen ter bevordering van de rijvaardig-
heid of geschiktheid. (...)

Ook na een negatieve uitslag van het onderzoek kan op grond van de wet een
educatieve maatregel worden opgelegd. Dit gebeurt dus als de betrokkene
ongeschikt of niet-rijvaardig wordt geacht, want anders moet het rijbewijs terug
worden gegeven. De educatieve maatregel is er dus voor de ongeschikte of niet-
rijvaardige rijbewijshouder bij wie de ongeldigverklaring een te zware sanctie zou
zijn.236 De uitsluiting van deze evenredigheidstoets in de Regeling is derhalve in

237
strijd met het wettelijke systeem en moet dus onverbindend worden verklaard.

Is er naast dit bevoegdheidsargument ook kritiek te leveren vanuit het
evenredigheidsbeginsel? Een aanwijzing valt te vinden in Van Wijk/Konijnen-
belt/Van Male, waarin geen mogelijkheid werd gezien om gedetailleerde algemeen
verbindende voorschriften te gebruiken om beleid te voeren. In detailregels, zoals
de Regeling, komen volgens hen "belangrijke beleidsvragen (...) niet in het
geding. Daarvoor zijn de beleidsregels bestemd.,•238 239

Het gebruik van beleidsregels in plaats van de Regeling is vooral aan te beve-
len, omdat bij beleidsregels een concrete belangenafweging geboden is en een
inherente afwijkingsbevoegdheid.240 Kistenkas volgde eenzelfde redenering ten
aanzien van de bestuurlijke beperking van grondrechten en zag hier ook een moge-
lijkheid om door toepassing van het evenredigheidsbeginsel een concrete
belangenafweging af te dwingen. Hij wees met de strekking van de Regeling
vergelijkbare 'precedentenargumentatie' af; een lijn die naar zijn mening ook door

Straatsburg wordt gevolgd. "Het precedentenargument gaat er van uit dat reeds
een van de concrete casuspositie weggeabstraheerde gevaarzetting een grondrecht
gelegitimeerd zou kunnen beperken. (...) De evenredigheidstoets gaat echter uit
van een concreet gevaar.

„241

Hoewel zijn betoog beperkt is tot beperking van grondrechten zijn er naar
mijn mening genoeg redenen om het onverkort van toepassing te laten zijn ten
aanzien van de ongeldigverklaring en de schorsing: de verwantschap met het recht

236    Dit was oorspronkelijk ook expliciet de bedoeling: Kamerstukken Il 1972-1973.12204, nr.
5, p. 2.

237 In dezelfde zin werd geoordeeld in een geding betreffende het op dit punt vergelijkbare Besluit
woninggebonden subsidies (Stb. 1991,440): ABRvS I I juni 1997, AB 1997,442. Anders
oordeelde de president van de Rechtbank Haarlem: "De in artikel  134 van de WVW aan de
minister gegeven bevoegdheid tot ongeldigverklaring van het rijbewijs geeft de minister de vrijheid
beleid te formuleren en vast te leggen in welke gevallen hij van bedoelde bevoegdheid gebruik
te maken." Rb. Haarlem 14 augustus  1997. AWB 97/6125 (ongepubliceerd).

238 Van Wijk/Konijnenbelt/Van Male  1997, p. 248.
239 Van Wijk/Konijnenbelt/Van Male 1997. p 266-267.
240 Automatische intrekking van een verblijfsvergunning op grond van het gevoerde beleid werd

dan ook afgewezen: ARRS 4 december 1982, tB/S III, nr. 227, m.nt. H.P. Vonh jgen
241   Kistenkas 1991, p. 381.
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op bewegingsvrijheid, het belang dat de rijbevoegdheid heeft voor de betrokkene
en de afweging tussen persoonlijk en maatschappelijke belangen die ook ten aanzien

van beperking van grondrechten geldt. Hetzelfde werd door de president van de
Rechtbank Dordrecht geoordeeld in een EMA-zaak: "Het vooraf toekennen van
absolute prioriteit kan niet in overeenstemming worden geacht met het vereiste
van artikel 3:4 van de Awb. „242

Voor zover de formele wet dit mogelijk maakt moet er dus een concrete

evenredigheidstoetsing plaatsvinden, die niet alleen gebaseerd mag worden op
de in lagere wetgeving opgenomen normen. Ook Van der Veen denkt dat er in dit
soort gevallen ruimte is voor een aanvullende werking van dit evenredigheidsbegin-
sel. "Voor een bevestigend antwoord lijkt goede grond aanwezig in zoverre dit
formeel-wettelijke "niet-onevenredig" niet wordt terzijde geschoven bij dwingen-
drechtelijk formeel-wettelijk voorschrift of EG-rechtelijk voorschrift."243 Dit
evenredigheidsbeginsel is overigens gddn toetsingsvoorschrift voor de rechter, want
die moet zich bij situatieve sancties als de ongeldigverklaring en de schorsing
beperken tot een marginale toetsing. 244

In een geval waarin het rijbewijs van een vertegenwoordiger in bedrijfsauto' s
ongeldig was verklaard, speelde dit vraagstuk.245 Zijn rijbewijs was ongeldig
verklaard, omdat hij zijn alcoholprobleem nog niet voldoende onder controle had.
Hij voerde aan dat hij hierdoor onevenredig zwaar was getroffen: de verkeersvei-
ligheid was niet in gevaar, omdat hij was gestopt met drankmisbruik en nu raakte
hij toch zijn rijbewijs kwijt. Het ging hier om een twijfelgeval, omdat de betrokkene
een paar maanden aantoonbaar was gestopt met drinken, maar nog niet voldeed
aan de remissiegrens van een jaar. Aan de vaststelling van de ongeschiktheid
koppelde de Minister op basis van art. 12 van de Regeling zonder meer de
ongeldigverklaring van het rijbewijs. Dit werd door de president van de Rechtbank
Haarlem niet geaccepteerd. "De president overweegt dat verweerder terecht in
het algemeen en ook in het onderhavige geval het belang van de verkeersveiligheid
zwaar laat wegen. Zulks neemt echter niet weg dat het tot de taak van de verweerder
behoort om in het geval dat van de kant van de betrokkene een beroep wordt gedaan
op bijzondere, zijn individuele situatie betreffende, omstandigheden, verweerder
zich dient af te vragen of er aanleiding bestaat van het vaste beleid af te wijken.
Gelet op de uitlating van verweerders gemachtigde dat hem niet bekend is dat van
het vaste beleid wordt afgeweken, heeft de president zich niet aan de indruk kunnen
onttrekken dat een op het geval toegespitste afweging (nog) niet heeft plaatsge-

"vonden. Bedoelde afweging kan evenwel alsnog in bezwaar plaatsvinden.

242    Pres. Rb. Dordrecht 6 februari 1998, AWB 98/77 (ongepubliceerd).
243    Noot bij CvBBB 25 februari 1994, AB 1994, 516. zie ook CvBB 19 december 1996, AB 1997,

64, m.nt. JHvdB.
244   ABRS 9 mei 1996, RAwb 1996, 104, JB 1996,158 m.nt. F.A.M.S.; De Waard 1997, p. 7.
245     Pres. Rb. Haarlem 15 augustus  1997. AWB 97/6125 (ongepubliceerd).
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De president gaf hier een aanwijzing om door middel van motivering van
de ongeldigverklaring te laten blijken dat een afweging is gemaakt tussen de
concrete schending van de verkeersveiligheid en de belangen van het individu.
Gezien de eerste geciteerde zin, lijkt dit niet meer te zijn dan een formeel vereiste.
De uitkomst van de belangenafweging zal niet snel ten gunste van de betrokkene
door hoeven te slaan.

Overigens had mijns inziens de aandacht beter kunnen worden gericht op
de vaststelling van de uitslag van het onderzoek. Het ging hier om een schoolvoor-
beeld van een geval waarin de concrete omstandigheden van de betrokkene een
rol hadden moeten spelen bij de beoordeling van het gevaar voor de verkeersvei-
ligheid. Immers: nu de betrokkene al heel snel een nieuw rijbewijs kon krijgen.
al een behoorlijke periode was gestopt met drankmisbruik dn een beroep uitoefende

waarin hij zijn rijbewijs nodig had, was de kans op recidive relatief klein. Bij deze
benadering had de lastige inhoudelijke evenredigheidstoetsing vermeden kunnen
worden.

Ook bij een kleine zelfstandige die zijn rijbewijs nodig had voor zijn bedrijfs-
voering was sprake van een twijfelgeval.246 Hij was in december 1996 gestopt met
het misbruik van alcohol,  maar had op 16 januari  1997 een korte terugval gehad.
Nadat de eerste psychiater tot misbruik van alcohol had geconcludeerd, werd een
tweede onderzoek aangevraagd. De conclusie van dit tweede onderzoek was dat
de betrokkene in december/januari aantoonbaar was gestopt met het middel. Rond
december 1997/januari  1998 zou de betrokkene dus waarschijnlijk met succes een
nieuwe verklaring van geschiktheid kunnen aanvragen en zodoende een nieuw
rijbewijs krijgen.  Het CBR verklaarde  toch op 14 augustus  1997 het rijbewijs
ongeldig. Dit werd in het bestuursrechtelijk kort geding niet aanvaard. Uit de
overweging van de rechter blijkt dat rechtstreeks op evenredigheid werd getoetst:
"Gezien het vorenstaande wordt geoordeeld dat. gelet op het belang dat verzoeker
vanwege zijn bedrijfsvoering bij het rijbewijs heeft, de uitvoering van het bestreden
besluit een onevenredig nadeel met zich (meebrengt, K.v.T.) in verhouding tot
het door een onmiddellijke uitvoering van het besluit te dienen belang." De
ongeldigverklaring werd uitgesteld totdat een beoordeling plaatsvond over de ge-
schiktheid van de betrokkene, waarbij werd voorgeschreven dat de betrokkene
deze voor 25 december  1997 zou indienen.  In dit bijzondere geval was er dus plaats
vooreen directe evenredigheidstoetsing. Naar mijn mening toetste de bestuursrech-
ter hier echter niet de evenredigheid van het besluit tot ongeldigverklaring zelf,
maar het tijdstip van tenuitvoerlegging, zoals dat opgenomen was in het besluit.
Toch wordt de deur wel op een ruime kier gezet voor een directe evenredigheidstoet-
sing.

246      Pres. Rb. Amsterdam 17 november 1997, nummer 9712949 (ongepubliceerd).
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Overigens had ook hier een evenredigheidstoetsing kunnen worden voorkomen

door te overwegen dat bij de bepaling van de uitslag van het onderzoek ten onrechte

geen rekening was worden gehouden met de bijzondere omstandigheden van het
geval en van de betrokkene, waardoor het gevaar voor de verkeersveiligheid op
onzorgvuldige wijze was bepaald en op onvolledige informatie berustte.

In een uitspraak van de president van de Rechtbank Rotterdam werd de deur
voor een rechtstreekse evenredigheidstoetsing dichtgeslagen.247 De betrokkene

was binnen drie jaar vier maal aangehouden met alcoholgehaltes van ongeveer
I promille en werd zowel bij het eerste als het tweede onderzoek als misbruiker
van alcohol aangemerkt, mede op grond van geconstateerde afwijkingen in het
bloedbeeld. Bovendien concludeerden beide psychiaters dat het niet aannemelijk
was dat de betrokkene met het misbruik van het middel was gestopt. De betrokkene.

een zelfstandig ondernemer.148 had zijn rijbewijs nodig en vroeg dus een voorlopige

voorziening aan. De president overwoog "dat in zijn algemeenheid een recidiefvrije
periode van een jaar niet onredelijk moet worden geacht, gelet op de grote gevaren
die het gebruik van alcohol oplevert voor de verkeersveiligheid." De terminologie
'niet onredelijk' duidt op een marginale toetsing.

Net als in de voorgaande uitspraken is ten onrechte niet getoetst op de formele

zorgvuldigheid en de motivering van de beoordeling van het verkeersgevaar. Hoewel
dit waarschijnlijk uiteindelijk niet tot een andere beoordeling van de zaak zou
hebben geleid (het ging niet om een twijfelgeval), had dit wel moeten gebeuren,

omdat er sprake was van een door de betrokkene ingebracht belang. dat relevant
kan worden geacht voor de besluitvorming.

Hoewel het slechts om drie uitspraken gaat, kan misschien de conclusie worden

getrokken dat hoe dichter de beoordeling van de evenredigheid van de belangenaf-

weging bij de beoordeling van de verkeersgevaarlijkheid van de betrokkene komt,
des te directer er wordt getoetst aan de evenredigheid. In het eerste geval was er

immers nog nauwelijks sprake van gevaar voor de toekomst, terwijl de betrokkene
in de derde genoemde zaak nog een vrij duidelijk alcoholprobleem had. Een verkla-

ring hiervoor kan worden gevonden in de bevinding van Kleijs-Wijnnobel dat er
bij punitieve sancties rechtstreeks aan 3:4 Awb wordt getoetst en bij situatieve
sancties niet.149 Immers: hoe groter het gevaar voor de verkeersveiligheid, des te
situatiever is het concrete karakter van de sanctie. Als het gevaar voor de verkeers-

veiligheid vrijwel afwezig wordt geacht. heeft de ongeldigverklaring vooral een
punitief karakter en wordt de evenredigheid direct toetstbaar.

In het voorgaande is echter aangetoond dat deze ingewikkelde en omslachtige
(al dan niet marginale) evenredigheidstoetsing voor dit soort zaken niet nodig is.
Er moet eerst worden getoetst of het gevaar voor de verkeersveiligheid (dus de

247    Pres. Rb. Rotterdam 12 januari 1998. VWVW 97/4391 (ongepubliceerd).
248 Deze beroepsgroep komt opvallend vaak voor in de art. 13()-jurisprudentie.
249   Kleijs-Wijnnobel 1997. p. 40.
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ongeschiktheid/niet-rijvaardigheid) zorgvuldig is beoordeeld en voldoende is
gemotiveerd.

2.4.4 De evenredigheid van de whorsing

Ook wat betreft de schorsing van het rijbewijs is de door de WVW  1994 opengestel-
de beleidsvrijheid in de Regeling niet te vinden: wanneer aan de criteria is voldaan,
moet de overgifte van het rijbewijs worden gevorderd en het daarna worden
geschorst. Wellicht ziet de rechter hier dezel fde inherente verplichting tot het maken
van een concrete afweging als bij de ongeldigverklaring. maar er is hierover geen
jurisprudentie. Gezien de voorlopigheid van de schorsingsbeslissing en het grote
verkeersgevaar dat ertoe moet zijn aangetoond, lijkt deze afwegingsverplichting
in concreto niet snel tot teruggave van het rijbewijs te leiden. De imperatieve
formulering van de wettelijke regeling levert op dit punt dus niet veel bezwaren
OP.

4.5 Differentiatie in de ongeldigverklaring en de schorsing

Het evenredigheidsbeginsel wordt ook wel omschreven met de begrippen
proportionaliteit, subsidiariteit of eenvoudigweg 'de minste pijn'. In het licht van
het rijbewijzenstelsel betekent dit dat moet worden bekeken of de ongeldigverkla-
ring en de schorsing in de gevallen waarin een algehele intrekking een te zware
inbreuk zou maken op de belangen van de betrokkene beperkt kan worden tot een
of meer onderdelen van het rijbewij s. Op grond van het evenredigheidsbeginsel
is er in ieder concreet geval een verplichting om te onderzoeken of met een beperkte
ongeldigverklaring/schorsing dezelfde mate van bescherming van de verkeersveilig-
heid te bereiken is.11' gebaseerd op de grondregel van minimale belangen-
aantasting.35' Het belang bij het gedeeltelijke behoud van het rijbewijs dient in

252dit kader als maatstaf voor de concrete bedreiging van de verkeersveiligheid.

4.5.1 Verschillende Voertuigcategorieun

Daar er verschillende voertuigcategorieen zijn waarvoor een rijbewijs wordt
afgegeven. kan de ongeldigverklaring van het rijbewijs worden beperkt tot een

250   Nicolai 199(), p. 347.
251       Nicolai  1990, p 420-422: zie voor vergelijkbare s·wrbeelden AR 26 augustus  1980.  AB  1981.

263: AR 29 juli 1983, AB 1984,86 m.nt. Van der Veen.
252   Vgl. VzAR 7 mei 1992. Gst. 6993, nr. 5. m.nt. Hennekens, w'aarin onzorgvuldig was besloten

tot de gehele sluiting van een cafe. nu alleen op de eerste etage in drugs werd gehandeld.
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of meer van deze op het rijbewijs van de betrokkene aangegeven categorieen. Dit
stuit niet op verkeersveiligheidsproblemen: aangezien voor elk soort voertuig andere

bekwaamheidseisen gelden. kunnen gebreken daarin van dien aard zijn dat men
wel het ene en niet meer het andere voertuig kan besturen. Een oudere be-

roepschauffeur kan misschien door zijn verminderde lichamelijke vermogens niet
meer in staat zijn een grote zware vrachtwagen te besturen. maar wellicht zonder
moeite in een personenauto rijden. Ter bevordering van de evenredigheid van de
belangenafweging bij de ongeldigverklaring van het rijbewijs zou het dus in beginsel
mogelijk kunnen zijn iemand het voor beroep - of om andere redenen - noodza-
kelijke rijbewijs te laten behouden. terwijl zijn andere rijbewijs ongeldig wordt
verklaard. In art. 134. derde lid WVW 1994 wordt dit nog eens benadrukt.

In een zaak uit  1995 was een beroepschauffeur onderzocht op alcoholmisbruik.
omdat men vermoedde dat hij een alcoholprobleem had dat zo groot was dat hij
niet meer naar behoren kon rijden. De onderzoekend arts rapporteerde dat de
betrokkene vanwege het misbruik van alcohol niet geschikt was om nog een
personenauto te besturen, maar dat zijn houding tijdens werktijd zo anders was
dat hij nog wel zijn beroep kon uitoefenen. Het rijbewijs werd toch geheel ongeldig

verklaard.
In het beroep hiertegen bepaalde de president van de rechtbank 's-Gravenhage

dat ongeschiktheid op grond van alcoholmisbruik ten aanzien van het rijbewijs
B niet tevens ongeschiktheid ten aanzien van het groot rijbewijs impliceert. Het

ongeldig verklaarde rijbewijs moest bij wijze van voorlopige voorziening weer
geldig worden verklaard.253 Naar aanleiding van deze uitspraak werd ook in een

latere zaak de teruggave van een (in casu geschorst) rijbewijs C gelast terwijl de

schorsing van het rijbewijs B voortduurde. 254

Hoewel het slechts om enkele uitspraken gaat. kan wellicht voorzichtig de
conclusie worden getrokken dat hoewel de uitoefening van de schorsingsbe-
voegdheid strikt gebonden lijkt, de rechter speelruimte ziet om in de gevallen waarin
de volledige schorsing van het rijbewijs onevenredige nadelen oplevert voor de
betrokkene, rekening te houden met zijn belangen door het rijbewijs niet ten aanzien

van alle categorieen motorrijtuigen te schorsen. Dit komt overeen met de ruimte
die de wet geeft.

Naar mijn mening zijn deze uitspraken echter in strijd met het rijbewijzen-
stelsel. Als wordt aangeknoopt bij de regeling van de rijbewijsverlening blijkt dat
het nc,oit mogelijk is geweest om een rijbewijs te verkrijgen voor een vrachtwagen
of ander motorrijtuig dat niet in de categorieen A of B valt, als men niet in het bezit

is van een rijbewijs B of een binnen een beperkte tijd verkregen bewijs van

rijvaardigheid betreffende het rijexamen in de categorie B (in de huidige wetgeving

253   Pres. Rb. 's-Gravenhage 21 maart 1995. reg. nrs. 95/()2288 en 95/()2289 (c)ngepubliceerd).
254     Pres. Rh.  's-Gravenhage 18 oktober 1996, 96/10571.
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te vinden in art. 67, tweede en derde lid RR). Wanneer het rijbewijs B zijn geldig-
heid verliest, moet dit mijns inziens dus ook gelden voor de 'hogere' rijbewijzen.
Het behoud van de rijbevoegdheid ten aanzien van vrachtwagens, terwijl men niet
meer bevoegd is een personenauto te besturen is derhalve in strijd met het wettelijke
systeem. Voor een omgekeerde beslissing laat het wettelijke systeem wel ruimte.
Dit betekent overigens niet dat het ongewenst moet worden geacht om op deze
wijze tegemoet te gekomen aan de belangen van de betrokkene. Integendeel, het
lijkt me een goede voorziening. Maar om deze te kunnen verlenen, moet eerst het
groene licht worden gegeven door de wetgever.

4.5.2 Andere beperkingen

Behalve ten aanzien van de voertuigcategorieen kunnen andere beperkingen worden
gemaakt bij de verlening en dus ook op de intrekking van het rijbewijs. Deze vallen
uiteen in technische eisen en gedragsvoorschriften. De aanpassing van het voertuig
of een andere beperking van de verkeersdeelname wordt tegenwoordig op het
rijbewijs aangegeven, achter de betreffende voertuigcategorie, met een cijfercode
die op Europees niveau is vastgesteld.

255

Voorbeelden van de eerste soort beperkingen zijn handbediening, extra spie-
gels. of het dragen van een bril. Door deze technische aanpassingen kunnen mensen
die door een lichamelijke beperking onbekwaam zijn, toch hun rijbewijs behouden.
Deze mogelijkheden bestaan overigens al heel lang. Ten tijde van de MRW  1905
werd er hierbij zelfs een speciaal rijbewijs toegekend: het invalidenrijbewijs,
aangeduid met de letter F. Van een afweging van het belang van de betrokkene
tegen dat van de verkeersveiligheid kan hier nauwelijks worden gesproken. omdat
de verkeersveiligheid van de aangepaste wijze van besturen net zo streng wordt
getoetst als bij valide bestuurders.

Sinds I juni 1996 is hier een wettelijke beperkingsmogelijkheid aan toege-
voegd: onbekwame bestuurders mogen blijven rijden wanneer ze zich aan bepaalde
gedragsregels houden. Echt nieuw was dit niet, omdat in de praktijk al incidenteel
inofficiele afspraken werden gemaakt met oudere vrachtwagenchauffeurs. Zij
mochten bijvoorbeeld hun groot rijbewijs behouden wanneer ze beloofden alleen
van dit rijbewijs gebruik te maken op korte binnenlandse ritten.'56 De wettelijke
beperkingen zijn uitgebreid: ze kunnen zich uitstrekken tot het alleen mogen rijden
bij daglicht, het rijden zonder passagiers, het rijden met beperkte snelheid. het
besturen met een begeleider en het rijden binnen een bepaald gebied. Deze
beperkingsmogelijkheden zijn weI een tegemoetkoming aan de individuele belangen

255   Zie voor een overzicht van al de mogelijkheden en de daarbij behorende rijbewijscodes de
Regeling van 4 mei 1996. Stcrt. 101.

256     Ontleend aan de inkiding bij dete Apeldc,orn gehouden studiedag Rijvaardigheid en Rijbevoegd-
heid van het Politie Verkeer Instituut.
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van de betrokkene. Anders dan bij de technische aanpassingen wordt de onbe-
kwaamheid van deze bestuurders immers niet opgeheven door de beperkingen op

het rijbewijs.
De hier genoemde voorwaarden kunnen zonder probleem worden gekoppeld

aan het op grond van een evenredigheidstoets in stand laten van de geldigheid van

het rijbewijs. De ongeldigverklaring voor een bepaalde periode is echter niet

mogelijk. Dit past ook niet in het systeem van deze sanctie: wie geacht wordt niet
meer bekwaam te zijn moet uiteraard eerst opnieuw getoetst en goedgekeurd worden

voordat hij weer gebruik mag maken van een rijbewijs.257 Wei kan de verkeersveilig-

heid worden beschermd door het rijbewijs voor een beperkte duur geldig te ver-
klaren, bijvoorbeeld wanneer iemand aan een progressief verlopende ziekte lijdt.

4.6 De evenredigheid van de oplegging van een EMA

Met de oplegging van een EMA wordt de rijbevoegdheid niet ingetrokken. De EMA

hangt hier echter zo nauw mee samen, dat toch aandacht wordt besteed aan de

evenredigheid van deze sanctie. Het openen van een mogelijkheid tot het bijscholen
of "heropvoeden" van bestuurders met een te verbeteren geschikt- of rijvaardig-

heidsgebrek zorgt er in beginsel voor dat degenen die door hun ongeschiktheid
of niet-rijvaardigheid hun rijbewijs zouden moeten inleveren een tweede kans

krijgen om hun bekwaamheden op peil te brengen. Wat dit betreft zouden er door

de invoering van de educatieve maatregel meer mogelijkheden moeten zijn om
rekening te houden met de individuele belangen. Uit de criteria voor de EMA blijkt
echter dat dit niet het geval is. Degenen die hiervoor in aanmerking komen zijn
niet alleen de verbeterbare ongeschikten, maar vooral de geschikten die voorheen

nooit onder het bereik van de procedure vielen. Daarnaast levert het niet doorsturen

naar een onderzoek van degenen die naar alle waarschijnlijkheid alcoholist zijn
een onaanvaardbare schending op van de verkeersveiligheid.

"De stelling (...) dat de regelgeving en de daarin besloten liggende keuze van

de wetgever min of meer dwingt tot een beleid waarin geen rekening wordt

gehouden met persoonlijke omstandigheden van degene aan wie de maatregel wordt
opgelegd kan niet worden aanvaard."158 In hoeverre de Minister dan wel rekening

moet houden met de belangen van de betrokkene zei de rechter niet. Hij vond dat
hier een taak lag van de rechter in een bodemgeschil. Het enige dat hij verder

257 Vgl. Kamerstukken Il 1974- 1975,12 204, nr. 6, p. ll.
258     Pres. Rb. Utrecht 26 september  1996, VR  1997,27. In deze uitspraak ging het om een rijder

onder invloed, die was aangehouden met 1.86 promille. Hij werd naar een EMA gestuurd, maar
kon het hiervoor verschuldigde bedrag van 500 gulden niet in een keer betalen. De Minister
wees een verzoek om een betalingsregeling af, met een beroep op de dwingendheid van de rege-
ling. De bestuursrechter schorste zijn besluit. Helaas is de rechter niet aan een beoordeling van
de bodemprocedure toegekomen. omdat het griffierecht niet op tijd werd betaaid.
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opmerkte was dat de regeling van de art. 130-procedure "onevenwichtige trekken"
heeft. omdat er een groot verschil wordt gemaakt tussen de bestuurders die onder
de EMA-criteria vallen en zij die naar het onderzoek gaan. Hij schilderde de EMA
af als een dure tijdverslindende cursus, terwijl bij het onderzoek "in het geheel
geen aanslag wordt gedaan op de tijd en het geld van de betrokkene." Deze
onderschatting van de zwaarte van de sanctie een onderzoek te ondergaan lijkt
me overigens niet terecht: als iemand echt vermoedelijk ongeschikt is, zal een
onderzoek veel bedreigender zijn dan een cursus, die men alleen maar hoeft te
volgen om het rijbewijs te mogen behouden (zie echter ook paragraaf 2.3.2.3).

In de eerder besproken uitspraak van de president van de Rechtbank Dor-
drecht25' werd dieper ingegaan op de evenredigheid van de imperatieve oplegging

26()van een EMA. Er werd expliciet gesteld dat deze in strijd was met art. 3:4 Awb.
De overweging die de rechter doet besluiten de oplegging van de EMA te schorsen
is evenwel wat vreemd: "alsmede gelet op het feit dat niet is gebleken dat verzoeker,
die reeds gedurende een lange reeks van jaren zijn rijbewijs heeft, zonder dat ooit
eerder twijfel is gerezen omtrent zijn rijvaardigheid, een acuut gevaar vormt voor
de verkeersveiligheid". Ten eerste is er niet zomaar een vordering EMA gedaan:
enige vorm van twijfel is dus wel gerezen. Daarnaast gaat het hier niet om de rijvaar-
digheid, maar om de geschiktheid. In de derde plaats speelt het acute gevaar voor

de verkeersveiligheid geen rol bij de oplegging van een EMA: juist wanneer er
geen acuut gevaar is, maar wel een alcoholprobleem wordt deze sanctie opgelegd.

De oplegging van een EMA lijkt wat betreft de afweging tussen het belang
van de rijvaardigheid en dat van de betrokkene dus alleen onevenredig zwaar uit
te vallen voor de betrokkene wanneer het gaat om een geval waarin de betrokkene
vermoedelijk wel geschikt is. Voor deze gevallen zou er een extra onderzoeksplicht
moeten zijn, eventueel in het kader van de bezwaarschriftprocedure, door de
aanwezigheid van een psychiater op de hoorzitting. Daarnaast moet de verkeersvei-
ligheid beter worden beschermd tegen EMA-deelnemers die zware twijfels over
hun geschiktheid oproepen. Dit laatste kan eenvoudig worden opgelost door de
EMA-docenten een rapportageplicht op te leggen.

4.7 Conclusie

De ongeldigverklaring van het rijbewijs kan op formele of materiele gronden
berusten. In het eerste geval is er op grond van de wet nog nooit ruimte geopend
voor een vorm van evenredigheidstoetsing. In de jurisprudentie is dit ook niet

259 Pres. Rb. Dordrecht 6 februari  1998. AWB 98/77.
260 Dit wijst op een punitieve benadering van de EMA, vgl. Kleils-Wijnnobel 1997, p. 38.
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gebeurd. Wel valt uit jurisprudentie betreffende de EMA af te leiden dat deze
mogelijkheid er in theorie kan zijn.

Bij de ongeldigverklaring op grond van ongeschiktheid of niet-rijvaardigheid

heeft de wettelijke regeling steeds de mogelijkheid opengelaten om rekening te

houden met de belangen van de betrokkene. In de (gepubliceerde) jurisprudentie
is dit teruggekomen als een heel marginale toetsing. waarbij het belang van de

verkeersveiligheid altijd mocht prevaleren. Onder het regime van de WVW 1994
is dit veranderd: een ministeriele regeling schrijft nu voor dat bij gebleken

ongeschiktheid of niet-rijvaardigheid altijd het rijbewijs ongeldig moet worden

verklaard. Deze uitsluiting van iedere mogelijkheid op evenredigheid te toetsen

is echter niet toegestaan. De betreffende bepalingen moeten onverbindend worden

verklaard. Overigens laat de recente jurisprudentie, ondanks dat de dwingende

bepaling van de Regeling wordt geaccepteerd, de deur open voor een evenredig-
heidstoetsing, waarbij aanwijzingen zijn te vinden dat de mogelijkheid om op
evenredigheid te toetsen direct samenhangt met het gevaar dat de betrokkene nog

op lijkt te leveren: hoe kleiner dit is. des te directer werd op evenredigheid getoetst.

Opvallend is dat de casus waarin de evenredigheidskwestie speelden op dezelfde
wijze hadden kunnen worden opgelost door de formele zorgvuldigheid te toetsen

van de beoordeling van het gevaar dat de betrokkene zou opleveren. Het verdient
aanbeveling eerst op deze wijze te toetsen voordat aan een inhoudelijke toetsing

wordt toegekomen.
De oplegging van een EMA lijkt wat betreft de afweging tussen het belang

van de rijvaardigheid en dat van de betrokkene dus alleen onevenredig zwaar uit
te vallen voor de betrokkene wanneer het gaat om een geval waarin de betrokkene

vermoedelijk wel geschikt is. Voor deze gevallen zou er een extra onderzoeksplicht
moeten zijn, eventueel in het kader van de bezwaarschriftprocedure, door de
aanwezigheid van een psychiater op de hoorzitting. Daarnaast moet de verkeersvei-

ligheid beter worden beschermd tegen EMA-deelnemers die zware twijfels over
hun geschiktheid oproepen. Dit laatste kan eenvoudig worden opgelost door de
EMA-docenten een rapportageplicht op te leggen.

Wat betreft de schorsing zijn er weinig mogelijkheden om rekening te houden

met de belangen van de betrokkene. Dit levert echter geen problemen op. omdat

het schorsingscriterium zo streng is. dat het belang van de verkeersveiligheid heel
zwaar weegt.
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5            Samenvatting en condusies

De met de ongeldigverklaring en de schorsing gemoeide belangen zijn in de eerste

plaats (door de wetgever) afgewogen door deze sancties alleen betrekking te laten
hebben op het rijbewijs. Hierdoor is de werkingssfeer van de sanctie fors beperkt:
het rijden op brommers, fietsen etc. wordt in het geheel niet beYnvloed. Toch kunnen
de snelle, gemotoriseerde voertuigen in de handen van een onbekwame bestuurder
een enorm gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid. Daarom is het in het belang
van de verkeersveiligheid dat aan het besturen van deze voertuigen een rijbewijs-
plicht is verbonden. Er is geen reden om aan te nemen dat hiermee de belangen
van bestuurders onevenredig worden geschonden.

Dit gevaar voor de verkeersveiligheid is bij brommers en tractoren Ook
aanwezig, zeker in het moderne verkeer. De bestuurders van deze voertuigen hebben
evenwel geen intrekbaar rijbewijs. Het gaat te ver om te zeggen dat door de
beperking van de voertuigcategorieen de verkeersveiligheid onvoldoende wordt
beschermd en er dus sprake is van een onevenredige belangenafweging, omdat
het voorstelbaar is dat er andere mogelijkheden zijn om de rijbevoegdheid van
bromfietsers en tractorbestuurders in te trekken. Wanneer evenwel zou blijken
dat het ook niet kan met de andere, in de volgende hoofdstukken te bespreken,
intrekkingssancties zou wellicht kunnen worden geconcludeerd dat de verkeers-
veiligheid wordt geschonden.

Daarnaast heeft een belangenafweging plaatsgevonden bii de beoordeling
van het gevaar voor de verkeersveiligheid dat met de ongeldigverklaring en de
schorsing van het rijbewijs kan worden gesanctioneerd. Van begin af aan is hierbij
steeds een onderscheid gemaakt tussen ongeschiktheid en niet-rijvaardigheid.
waarbij de eerstgenoemde categorie vooral de lichamelijke en geestelijke gebreken
van de betrokkene betreft en de laatstgenoemde de wijze waarop hij aan het verkeer
deelneemt. Met deze twee categorieen is in theorie een volledig beeld gegeven
van de bekwaamheidsgebreken die verbonden zijn met de persoon van de
rijbewijshouder zelf.

De twee categorieen zijn steeds uitgewerkt in wettelijke regelingen en daarbij
duidelijk omschreven aan de hand van lichamelijke en geestelijke kenmerken van
de betrokkene. Met de ongeschiktheid en niet-rijvaardigheid van de betrokkene
als grondslag voor het opleggen van een intrekkingssanctie wordt de rechtszekerheid
gediend. omdat deze begrippen in de uitvoeringsregels duidelijk worden uitgewerkt.
Alleen het in de praktijk gehanteerde aanvullende criterium dat er een relatie moet
zijn met een motorrijtuig is te vaag en heeft een te onduidelijke status. Het belang
dat aan duidelijke criteria wordt gehecht heeft overigens weI een groot nadeel:
de zogenaamde mentaliteitsgevallen (zie paragraaf 2.2.1.2) kunnen niet worden
gesanctioneerd. Dit levert een schending op van de verkeersveiligheid. die echter
wel verdedigbaar is met een beroep op het grote belang van de rechtszekerheid
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in deze. In de volgende hoofdstukken wordt evenwel bestudeerd of de daar te

bespreken sancties wel mogelijkheden bieden bij mentaliteitsgebreken.
In de loop der tijd zijn de ongeschiktheidscriteria wat vager geworden, met

uitzondering van de alcoholcriteria. die door de toegenomen kennis over de relatie
tussen alcohol, het menselijk lichaam en het verkeersgedrag objectiever en scherper
konden worden. De rijvaardigheidscriteria zijn ook steeds gedetailleerder en
duidelijker geworden, waarschijnlijk door de toename van het verkeer en de vergrote
kennis op dit gebied.

Bij de beoordeling van de rijvaardigheid lijkt er geen plaats te zijn (geweest)
voor de belangen van de betrokkene. Wie niet voldoet aan rijvaardigheidseisen
wordt geen betere chauffeur als in overweging wordt genomen dat hij er heel veel
voor over zal hebben om zijn rijbewijs te behouden. Integendeel: als een beroep-
schauffeur een twijfelgeval is, zal er, gezien de frequentie waarmee hij op de weg

zit, wellicht eerder tot niet-rijvaardigheid worden besloten. Anders ligt het bij de

bepaling van de lichamelijke en geestelijke geschiktheid en ook in sommige gevallen
van geestelijke ongeschiktheid kan het belang bij het behoud van het rijbewijs een
beoordelingsfactor zijn. In al deze gevallen kan het belang bij het behoud van het

rijbewijs echter ook een contra-indicatie geven: wie bekwaamheidsgebreken heeft
en toch aan het verkeer deelnam voordat hij werd beoordeeld, geeft wellicht blijk
van een mentaliteit die extra risico voor de verkeersveiligheid met zich meebrengt.
Daarom is steeds een heel concrete afweging vereist.

De schorsingsgronden laten niet veel ruimte open om rekening te houden
met het belang van de betrokkene bij het behoud van zijn rijbevoegdheid bij de
bepaling van het gevaar dat hij oplevert voor de verkeersveiligheid. De gevallen
die worden beschreven zijn echter dermate ernstig, dat er mijns inziens ongeacht
het belang van de betrokkene van een aanmerkelijke bedreiging van de verkeersvei-

ligheid kan worden gesproken.
De zorgvuldigheid waarop het gevaar voor de verkeersveiligheid in concreto

wordt beoordeeld wordt vooral bepaald door de de wijze waarop het schorsend
en/of ongeldigverklarend orgaan komt aan de informatie om te besluiten dat voldaan
is aan de gevaarzettingscriteria. De beoordeling van het gevaar voor de verkeersvei-
ligheid vindt tegenwoordig plaats in meerdere fasen: bij de keuze een schriftelijke
mededeling uit te brengen, bij de keuze voor stopzetting van de procedure, de opleg-
ging van een EMA of de de oplegging van een onderzoek en bij de keuze of het

rijbewijs al dan niet tijdelijk ongeldig moet worden verklaard. Door deze opsplitsing
in beslismomenten wordt het mogelijk zonder al te belastende gevolgen een brede
groep te bereiken en daar de kleine groep ongeschikte en niet-rijvaardige
rijbewijshouders uit te selecteren. Hiermee worden zowel de verkeersveiligheid
als de belangen van de betrokkene gediend. De toevoeging van extra beslismomen-
ten en keuzemogelijkheden (de schriftelijke mededeling, de EMA en de schorsing)
is dus een positieve ontwikkeling. die te danken is aan de invoering van de WVW
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1994. Daarvoor bood het envoudiger systeem van de vordering onderzoek, het
ondergaan van het onderzoek en de ongeldigverklaring bij gebleken ongeschiktheid
of niet-rijvaardigheid ook voldoende waarborgen, met name omdat toen veel
ernstiger gevallen werden geselecteerd dan nu. Een heel positieve ontwikkeling
is de tegelijkertijd ingevoerde automatische toekenning van een tweede onderzoek.
Gezien de strenge criteria die voordien werden gehanteerd bij de verlening van
een contra-expertise an de twijfels over de waarde van met name het alcoholonder-
zoek is dit forse verbetering geweest.

Of het belang van de betrokkene zorgvuldig wordt meegewogen bij de
beoordeling van het gevaar voor de verkeersveiligheid is niet duidelijk, omdat er
hierover geen wetgeving, richtlijnen ofjurisprudentie is. Wel lijkt totdat de uitslag
van het onderzoek wordt bepaald heel sterk te worden geleund op strafrechtelijk
georienteerde informatie: het feit waarvoor de betrokkene is aangehouden, zijn
recidiveverleden, het alcoholgehalte dat is gemeten etc. Andere factoren, zoals
de achtergronden van het feit en de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene,
worden alleen meegewogen voor zover de politie hiermee rekening houdt bij de
beoordeling of er een schriftelijke mededeling wordt gedaan. Hiervan valt echter
niet veel te verwachten, zeker niet als het om alcoholzaken gaat. Dit is op zich
geen groot probleem, omdat de betrokkene altijd de gelegenheid heeft zijn belangen
naar voren te brengen in zijn bezwaarschrift. Toch zie ik in twijfelgevallen een
onderzoeksplicht. Wanneer (het vermoeden van) de ongeschiktheid of de
rijvaardigheid niet ondubbelzinnig kan worden vastgesteld aan de hand van de
beschikbare informatie, moet de betrokkene worden gehoord alvorens de sanctie
op te leggen. Anders wordt hij onnodig belast. In de rechtspraak is hier tot nu toe
te weinig aandacht aan besteed.

Wat betreft rijvaardigheidszaken is en was dit in de praktijk geen probleem,
omdat de verkeersgevaarlijkheid van de betrokkene daar nauwelijks wordt beYnvloed
door zijn persoonlijke omstandigheden. Op andere gebieden zou echter meer
informatie moeten worden vergaard over de persoonlijke situatie van de betrokkene.
Vooral de informatiewinning aan de hand van het verslag van de EMA schiet zwaar
tekort. Doordat de EMA-docent alleen rapporteert of de deelname aan de cursus
voldoende was en niet of de betrokkene zijn geschiktheid voldoende heeft verbeterd.
blijven zeer ongeschikte personen, zoals chronische alcoholisten. uit het zicht van
het CBR. Ze kunnen hun rijbewijs pas kwijtraken wanneer er weer een incident
plaats heeft gevonden.

Met het aan de hand van het onderzoek verkregen deskundigenrapport is het
beter gesteld. De onderzoeksgegevens werden en worden op zorgvuldige wijze
vergaard, hoewel als minpunt kan worden vermeld dat in de criteria te weinig
rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat het belang van de betrokkene
bij het behoud van zijn rijbewijs mede zijn geschiktheid kan bepalen. Om dit te
ondervangen dienen de onderzoekscriteria te worden aangepast of moet er bij de
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uitslag van het onderzoek expliciet aandacht worden besteed aan de invloed van
dit belang. Dit laatste geldt echter alleen in twijfelgevallen of wanneer de
betrokkene het zelf heeft aangevoerd. De eerstgenoemde oplossing verdient de
voorkeur, omdat dit de deskundige expliciet zou verplichten in zijn oordeel het
belang bij het behoud van het rijbewijs te betrekken. De betrokkene zou hierdoor

gesterkt worden in de zekerheid dat rekening is gehouden met de omstandigheden
van zijn geval. Bovendien biedt dit hem meer aanknopingspunten voor een geslaagd
beroep dan het verweer tegen het besluit tot ongeldigverklaring, dat in dit soort

gevallen pleegt te worden gedaan.
Er is ruimte voor een belangenafweging wanneer het verweer tegen het oordeel

over de geschiktheid/rijvaardigheid inhoudt dat het belang bij het behoud van het
rijbewijs zo groot is dat in redelijkheid niet valt te verwachten dat de bestuurder
in de toekomst nog ongeschikt of niet rijvaardig zal zijn. Aan een aanvullende

evenredigheidstoetsing is nauwelijks behoefte. nu bleek dat zells een kennelijk
onredelijke ongeldigverklaring ook tengevolge van een formele toetsing had kunnen

worden vernietigd. Wei kan een evenredigheidstoets een rol spelen bij de het stellen

van gedragsvoorwaarden bij een beperkte geldigverklaring van het rijbewij s
Als het bevoegde ambt van mening is dat voldaan is aan de criteria voor het

doen van een schriftelijke mededeling, de vordering tot overgifte van het rijbewils,
de schorsing, de vordering van een onderzoek en/of de ongeldigverklaring van
het rijbewijs moet het op grond van de Regeling zijn bevoegdheid uitoefenen. Ten
aanzien van de ongeldigverklaring levert dit strijd op met art. 134 WVW 1994.
Dezeonrechtmatige bevoegdheidsuitoefeninglevertin beginsel geen onevenredige
schending van de belangen van de betrokkene op, voor zover met de belangen van
de betrokkene al voldoende rekening is gehouden bij de beoordeling van het gevaar
voor de verkeersveiligheid, waar het met name aan schort in twijfelgevallen en
in de gevallen waarin een beroep is gedaan op de belangen van de betrokkene.
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Het rijverbod

Het misbruiken van alcohol, drugs en andere roesmiddelen maakt een bestuurder
een gevaar op de weg. Op de lange termijn. omdat het tot lichamelijke en geestelijke
gebreken leidt.' maar ook op korte termijn, omdat de rijvaardigheid van de onder
invloed verkerende bestuurder beduidend minder is dan die van een nuchtere
bestuurder: Om dit korte termijn-gevaar te bezweren is het rijverbod ingevoerd.

Art.  162 WVW  1994
1. Een van de in artikel 159, onderdelen a en b, bedoelde personen kan de
bestuurder van een voertuig van wie, uit het in artikel 160, vijfde lid, bedoelde

onderzoek of op andere wijze, naar het oordeel van die persoon gebleken is
dat hij onder zodanige invloed van het gebruik van een stof als bedoeld in artikel

8, eerste lid, verkeert, dat hij onvoldoende in staat is een voertuig behoorlijk
te besturen. een rijverbod opleggen voor de tijd gedurende welke redelijkerwijs
verwacht mag worden dat deze toestand zal voortduren tot ten hoogste

vierentwintig uren. De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op
degene die aanstalten maakt een voertuig te gaan besturen.
2. De opsporingsambtenaar die een rijverbod oplegt, legt dit vast in een
beschikking die het tijdstip van ingang en de duur van het verbod bevat.

3. Het is degene aan wie een rijverbod als bedoeld in het eerste lid is opgelegd.
verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen gedurende

de tijd waarvoor het rijverbod geldt.

Hoewel het vooral om gevallen van alcoholmisbruik gaat. is art.  162 WVW  1994
niet alleen hierop gericht: er kan ook een rijverbod worden opgelegd wanneer de
betrokkene onder invloed is van een andere stof die de rijvaardigheid beinvloedt.
Deze mogelijkheid bestaat sinds  1958, toen het verbod op het rijden onder invloed
van art. 26 WVW 1935 werd uitgebreid met het besturen onder invloed van andere

middelen dan alcohol. Door de koppeling van de strafbaarstelling van het rijden
onder invloed aan de gronden voor het opleggen van het rijverbod werd het
toepassingbereik van het rijverbod verruimd.  

Die koppeling met het strafbare rijden onder invloed brengt met zich mee
dat geen rijverbod kan worden opgelegd wanneer de bestuurder bijvoorbeeld

1 Zie paragraaf 2.2.1.2.
2      Zie bijv. Simpson en Mayhew. p. 17
3       Wet van 29 oktober 1958. Stb. 5()5.
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vermoeid,4 ziek is of te veel koffies heeft gedronken. Toch kunnen die factoren
ook van invloed zijn op de rijvaardigheid. In paragraaf 3.1.2 worden de mogelijkhe-
den besproken om in dergelijke gevallen toch preventief op te treden.

Rijden onder invloed van medicijnen en drugs valt in de regel wel onder art.
8 WVW  1 994. Dit is in het licht van de verkeersveiligheid goed te verklaren, want
er gebeuren jaarlijks twee- tot drieduizend verkeersongevallen tengevolge van het
misbruik van medicijnen in het verkeer, waarbij vijftig doden vallen en meer dan
vierduizend ziekenhuisopnamen plaatsvinden.6 Het effect van medicijnengebruik
op de rijvaardigheid is meestal bekend, door de bekende rode en gele stickers, die
worden geplakt op de verpakking van medicijnen na inname waarvan men beter
niet kan rijden. Meer dan "wanneer er zo'n sticker zit op de verpakking, is het
gevaarlijk om te rijden" kan in dit kader niet worden gezegd. Als er niets op de
verpakking staat, kan het daarnaast ook nog zo zijn dat een combinatie van
verschillende medicijnen, of een combinatie met alcohol tot onbekwaamheid leidt.
In de meeste gevallen zal dit echter weI in de bijsluiter staan.7 Wat betreft de soft-
drugs lijkt het erop dat het gebruik ervan gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid,
in cijfers uit te drukken rijvaardigheidscriteria zijn hierbij nog niet ontwikkeld.K
Stelliger kan men zijn over harddrugs. Het consumeren daarvan heeft zo'n invloed
op de gebruiker, dat zijn rijvaardigheid er ongetwijfeld negatief door wordt
beinvloed. Maar ook hiernaar is nauwelijks onderzoek gedaan:

1           Het toetsingskader van het rijverbod

Een rijverbod duurt in beginsel net zolang als nodig is om de betrokkene te laten
ontnuchteren, tegenwoordig met een maximum van vierentwintig uren. Het is dus
een situatieve sanctie. Leedtoevoeging speelt hierbij geen rol. m Door de korte duur
van het rijbevoegdheidsbeperkende effect en de verhouding tot het directe gevaar

4        Zie hierover Van der Beek en Meijman 1995. zie ook het bericht in Trouw van 17 juli  1997.
Nac·htbraker ge,·aarli)'kerin verkeer dan drinker. waarin gewag wordt gemaakt van een Austra-
lisch onderzoek waaruit zou zijn gebleken dat vierentwintig uur slaaponthouding een negatiever
effect heeft op de rijvaardigheid dan een b.a.g. van 1 promille.

5       Het effect van cafeine op de rijvaardigheid wordt welk verondersteld. maar is nog niet bekend.
Snel en Kempe  1995. p. 9. ten aanzien van de vliegvaardigheid is wei onderzoek gedaan. een
sterk cafeYnebevattend pepmiddel staat hierdoor op een lijst van middelen die at te raden zijn
voor piloten. opgenomen  in het BASI journal  van juni  1991, p.  7.

6       Herings 1994, p. 87. waarin hij spreekt van een "omvangrijk volksgezondheidsprobleem'. zie
ook Neuteboom en Zweipfenning  1984.

7        Zie over deze materie Instituut voor Geneesmiddelen. Veiligheid en Gedrag en de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie  1991 en Twisk  1989.

8 Aanhangsel Handelingen Il 1995-1996,855. met een verwijzing van Minister Sorgdrager naar
Robbe  1994.

9     Haemers 1997, p. 16.
10    Hazewindus 1994. p. 17.
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voor de verkeersveiligheid lijkt er daarom geen noodzaak te zijn deze regeling op

evenredigheid te toetsen. Toch is dit belangrijk. omdat een opgelegd rijverbod voor
een periode van drie jaar wordt geregistreerd."  Dit kan nadelige gevolgen hebben

voor de betrokkene: 12 bij de oplegging van de andere intrekkingssancties (de ongel-

digverklaring van het rijbewijs, de strafrechtelijk invordering en inhouding van
het rijbewijs en de ontzegging van de rijbevoegdheid) wordt gekeken of er eerder

een rijverbod is opgelegd. Dit kan een argument opleveren om de rijbevoegdheid
nogmaals in te trekken. Daarnaast kan een geregistreerd rijverbod problemen

opleveren met de autoverzekering.
Rijverboden worden overigens pas op grote schaal geregistreerd sinds de

bekendmaking van de circulaire van 23 januari 1980, Stert. 1980,107. Daarvoor
werd de registratie van de oplegging van het rijverbod minder beleidsmatig
afgehandeld, eerst door de politie in de woonplaats van de betrokkene en per 1
april 1977 door de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI).13 Deze dienst is
nu nog steeds met de registratie belast.

1.1 Bestuurs- of strafrecht?

De wetgever heeft zich nooit expliciet uitgelaten over het straf- dan wei be-
stuursrechtelijke karakter van het rijverbod, totdat naar aanleiding van de invoering
van de Awb enkele wegenverkeersrechtelijke bepalingen moesten worden aangepast
aan de terminologie van deze wet. Toen werd aan de oplegging van het rijverbod
bewust de voorwaarde van een schriftelijke beschikking verbonden:4 Dit is een
indicatie van het bestuursrechtelijke karakter van deze bevoegdheid.

In de jurisprudentie is dit onderwerp niet expliciet behandeld. In een arrest

van het Hof 's-Hertogenbosch, gewezen op 7 april 1988:5 oordeelde de rechter
dat een rijverbod onbevoegd was gegeven en daarom niet gold. Aangezien dit op
een strafrechtelijke invalshoek kan wijzen, maar ook een gangbare behandeling
van onbevoegdelijk gegeven bestuursrechtelijke beschikkingen is, valt hieruit echter

niets af te leiden.
In de strafrechtelijk georienteerde literatuur heeft het rijverbod geen duidelijke

plaats gekregen. Enschedd liet het tussen het bestuurs- en het strafrecht inhangen:

"dit zijn strafrechtelijke regels in de ruime zin van het woord: in ruime zin, omdat
de scheidslijn met het administratieve recht uitermate vaag is."16 Barels had evenmin

11      Circ. 23 januari 1980. Stert. 107. punt 3.
12 Vgl. Niemeijer 1979, p. 304-305.
13       Circ. 6 januari  1977, no.  15 V 577.
14 BHTK 1991-1992.22030, nr. 17. p. 10.
15    VR 1989,148.
16     Enschedd 1970, p. 37. zieook Van Eijkern 1984. p. 13().
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een eenduidige mening: "Enerzijds zou men kunnen zeggen dat het rijverbod net
als de bevoegdheid van art. 27 WVW strafvordelijk getint is. (..) Anderzijds kan
gezegd worden dat hier sprake is van de bevoegdheid tot het beeindigen van een

••17strafbaar feit, en dat er in zoverre sprake is van politionele bestuursdwang.
Ze weet deze tweeslachtigheid aan de categorisering van de gevallen waarin

een rijverbod kan worden opgelegd. De eerste categorie die ze onderscheidde betrof
de bestuurders die tevens als verdachte van het strafbare rijden onder invloed
kunnen worden aangemerkt. In deze gevallen zou er naar haar mening sprake zijn
van een meer strafrechtelijke bevoegdheid. Dit lijkt me niet vanzelfsprekend. omdat
weI vaker bestuursrechtelijke sancties worden opgelegd op grond van een strafbaar
feit, bijvoorheeld wanneer bestuursdwang wordt uitgeoefend tegen iemand die
in strijd met zijn vergunning handelt en hiennee tevens in overtreding is. De tweede
categorie die Barels onderscheidde betrof de bestuurders die geen verdachten zijn.
omdat ze alleen aanstalten maakten een voertuig te besturen. Door de toevoeging
van deze categorie zou het tweeslachtige karakter van het rijverbod erin zijn geslo-

IK

pen.

In het eerder genoemde arrest van het Hof 's-Hertogenbosch werd deze

categorisering niet gemaakt. Het ging in deze zaak om een verdachte waarbij een
b.a.g. van 0,5 promille was gemeten en er verder geen enkel verschijnsel van
intoxicatie door alcohol of een andere stof die de rijvaardigheid kan verminderen
viel waar te nemen. Deze verdachte zou volgens Barels in de eerste categorie vallen
en dus in aanmerking komen voor een rijverbod. Toch oordeelde het Hof dat ten
onrechte een rijverbod was opgelegd. Het hanteerde een materieel
rijvaardigheidscriterium. dat niet overeenkwam met dat van art. 8 WVW  1994 (toen
art. 26 WVW 1935).19 Of de bestuurder zich wel of niet aan een strafbaar feit
schuldig heeft gemaakt. lijkt dus irrelevant te zijn voor de bevoegdheid om een
rijverbod op te leggen. Ook de tekst van art. 162 WVW 1994 wijst niet in deze

richting.
Door het rijverbod (gedeeltelijk) te zien als een strafvorderlijke bevoegdheid

die strekt tot het beeindigen van het plegen van een strafbaar feit, wordt bovendien
het doel van het rijverbod miskend. Wanneer de rijbevoegdheid wordt ontnomen
voor de periode dat er een gebrek in de rijvaardigheid is, wordt de bestuurder ervan
weerhouden een nieuw stratbaar feit te plegen. Het rijden onder invloed dat wellicht
de aanleiding vormde om hem een rijverbod op te leggen is echter reeds door het
voldoen aan het stopbevel beeindigd. Daarom wordt het rijverbod hier gezien als

17        Barel*  1989, p. 259.
18        Barels  1989, p. 45.
19 Hof 's-Hertogenbosch 7 april 1988. VR 1989, 148, zie ook H R 20 december 1960. NJ 1961,

21 I m.nt. BVAR en HR 6 juni 1961, NJ 1962. 17 m.nt. BVAR.
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een bestuursrechtelijke sanctie.20 De uitzonderingsregel van art. 1:6 Awb is hier

overigens niet van toepassing. omdat er noch sprake is van een in kader van de

opsporing van strafbare feiten uitgevoerde handeling. noch van de tenuitvoerlegging

van een strafrechtelijke beslissing.
Betekent dit dat er sprake is van bestuursdwang? In het voornoemde citaat

trok Barels een vergelijking tussen het rijverbod en bestuursdwang, die ze mede

baseert op uitlatingen van Hennekens over dit onderwerp.2' De betiteling als
bestuursdwangbevoegdheid zou een specifieke invulling geven aan het toetsings-

kader. maar lijkt me om twee redenen niet juist. Ten eerste heeft de beschikking

die voorafgaat aan de bestuursdwang het karakter van een waarschuwing. Wie deze

'aanzegging bestuursdwang' krijgt. heeft de gelegenheid eerst zelf te proberen de
onrechtmatige situatie weg te nemen. Bij het rijverbod is dit niet zo (en kan het
ook nooit zo zijn). De tweede reden is dat bestuursdwang een sanctie is van

feitelijke aard (zie art. 5:21 Awb: onder bestuursdwang wordt verstaan: het door
..

feitelijk handelen door of vanwege een bestuursorgaan optreden etc.).-- Het
rijverbod is dit niet. Pas wanneer het rijverbod niet wordt nageleefd, kan de politie
de naleving feitelijk afdwingen door bijvoorbeeld de autosleutels af te pakken.

Deze bevoegdheid heeft meer een bestuursdwangkarakter dan het rijverbod zelf.
.3

Het rijverbod kan wel worden gezien als een ambtelijk bevel,-  maar voor
het in dit hoofdstuk te hanteren toetsingskader is het niet nodig nog dieper op het

karakter van het rijverbod in te gaan. De typering van het rijverbod als be-

stuurrsrechtelijke sanctie impliceert dat de algemene bestuursrechtelijke beginselen

van toepassing zijn, evenals de specifiekere regeling van de Awb. Daaraan wordt

afgemeten of de belangenafweging bij het rijverbod niet onevenredig is.
Dit toetsingskader biedt de mogelijkheid om de belangenafweging bij het

rijverbod nader te beschouwen aan de hand van het formele zorgvuldigheidsbe-

ginsel, het motiveringsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel.24 Dit gebeurt in

paragraaf 3.4. De voorafgaande voorwaarde is dat deze belangenafweging wei
kenbaar moet zijn. In paragraaf 3.3 wordt dit onderwerp besproken, waarbij een
onderscheid wordt gemaakt tussen de duidelijkheid van de regeling zelf en de
duidelijkheid van de motivering ervan. In paragraaf 3.5 tenslotte worden de
mogelijkheden behandeld om in beroep te gaan tegen de (vermeende) onevenredige

oplegging van een rijverbod. Eerst wordt echter in paragraaf 3.2 behandeld welke

criteria zijn ontwikkeld om het rijverbod op te leggen.

20 Vgl. Roebroeks  1973.  p.  28.  die dit ook  leek  te  bedoelen  toen  hij  sprak  van "een zuivere

politiemaatregel"
21      Hennekens 1984. p. 324. In dit artikel wordt overigens de door haar aangehaalde vergelijking

tussen het rijverbod en de bestuursdwang naar mijn mening helemaal niet gemaakt.

22 Van Buuren en Michiels 1989, p. 6 en 9-10; Oostenbrink 1967, p. 18-19.
23     HR 20 december 1960, NJ 1961, 211 m.nt. BVAR; HR 6 juni 1961. NJ 1962. 17 m.nt. BVAR.
24    Hazewindus 1994. p. 19.
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1.2 De exclusiviteit van het rijverbod

Het rijverbod is pas in de WVW 1935 ingevoerd, maar al in de MRW 1905 stonden
bepalingen die een vage, algemene aanwijzingsbevoegdheid aanreikten. De
bevoegdheid om onbekwame bestuurders uit het verkeer te halen zou hier wellicht
uit zijn af te leiden.  Het ging om art.  23  MRW  1905  (dat in grote lijnen overeenk-
wam  met  art.   29  WVW   1935   en   art.   12   WVW   1994),   art.   27   MRW   1905
(vergelijkbaar met art. 33. vijfde lid WVW 1935 en 160, zesde lid WVW 1994)
en  art.  35  MRW  1905  (zie de  artt.  43  WVW  1935  en  169  WVW  1994).  In  de
eerstgenoemde artikelen werd en wordt de bevoegdheid verleend aanwijzingen
en bevelen te geven in het kader van de verkeersveiligheid; in het laatstgenoemde
artikel werd en wordt de bevoegdheid verleend deze bevelen feitelijk te effectueren.

Barels gaf als voorbeeld van een bevoegdheid die op deze artikelen kan worden
gegrond "het bevel om niet verder te fietsen op een fiets zonder licht".25 Hoewel
het hier niet om intrekking van de dibevoegdheid gaat. lijkt deze bevelsbevoegdheid
heel sterk op die van het rijverbod. Toch is het niet mogelijk een rijverbod te geven
dat gegrond is op deze algemene artikelen. Uit de toelichting bij de invoering van
het rijverbod blijkt dat die artikelen geen grond gaven om een rijverbod op te leggen:
naast de aanscherping van de strafbaarstelling van het rijden onder invloed werd
het noodzakelijk geacht door middel van de invoering van het rijverbod het mogelijk
te maken om dronken bestuurders onmiddellijk te beletten verder te rijden.26 Hieruit
bleek dat dit tot die tijd niet kon. Barels had nog een overtuigend wetssystematisch
argument hiervoor: doordat ten aanzien van het rijverbod voor een beperktere groep
van bevoegde ambtenaren is gekozen, heeft de wetgever een specialis willen
creeren, die optreden op grond van de algemene bepaling uitsluit. 27

De keuze voor een aparte bevoegdheidstoekenning in art. 28 WVW  1935
zou met zich mee kunnen brengen dat na de invoering van deze wet de rechter in
ieder geval de mogelijkheid van soortgelijk optreden op grond van een ander artikel
uit zou sluiten. A-G 's Jacob redeneerde impliciet in deze trant door een op basis
van de algemene aanwijzingsbevoegdheid gegeven bevel om niet verder te rijden
toe te staan, omdat het tijd kostte om een beslissing te nemen over (onder andere)
het rijverbod en het in de tussentijd gevaarlijk was als de bestuurder weg zou rij-
den.28 Verdere jurisprudentie is er echter niet over dit onderwerp.

De intrekking van de rijbevoegdheid van de onbekwame bestuurder kan naar
mijn mening alleen plaatsvinden op de wijze die expliciet in de wet is genoemd.
De algemeen geformuleerde artikelen bieden geen basis voor de oplegging van
op het rijverbod gelijkende sancties, ook niet wanneer het om niet geregelde vormen

25     Barels 1989, p. 58.
26 Bijlage Handelingen II  1933-1934,484,  no. 3,  par. 4,5.
27    Barels 1989, p. 55-56.
28     HR 5 mei 1965, NJ 1965.294 m.nt. BVAR: VR 1965,84, anders: Barels !989, p. 55-56.
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van gebreken in de rijvaardigheid gaat, zoals het rijden onder invloed van andere

stoffen of het oververmoeid zijn. Alleen wanneer niet wordt beoogd de onbekwaam-

heid van de betrokkene te ondervangen, maar andere verkeersbelangen na worden
gestreefd (zoals het wachten totdat een onveilige verkeerssituatie, of een gebrek

in de weg is opgeheven, het niet gebruikmaken van een wrak van een wagen of
het ontbreken van ondeugdelijke verlichting) mag een soort rijverbod worden

opgelegd. De betrokkene blijft dan wei rijbevoegd: hij mag alleen op een bepaald

moment, op een bepaalde plaats of met een bepaald voertuig niet rijden.

2           De beoordeling van de niet-rijvaardigheid

Er was vroeger vrijwel geen kennis over alcoholgebruik, promillages en het verband

met de verkeersveiligheid. Tijdens de behandeling van de Motor- en Rijwielwet
werd er dan ook nauwelijks gesproken over het gevaar van dronken rijden. Pas
in  1924 werd artikel 22 aanhef en onder b MRW 1905 ingevoerd, waarin het rijden
onder invloed van alcohol strafbaar werd gesteld.2' Het was toen slechts een overtre-

ding, wat erop wijst dat nog niet zo heel zwaar werd getild aan het rijden onder

invloed. Dit blijkt ook uit de jurisprudentie: in  1927 viel uit een arrest van de Hoge
Raad af te leiden dat de enkele omstandigheid dat de verdachte in staat van

dronkenschap een auto had bestuurd nog niet met zich mee bracht dat deze man

de veiligheid van het verkeer in gevaar had gebracht.
30

In de jaren dertig onderkende de Minister van Verkeer en Waterstaat wel de

"groote gevaren" die onder invloed van alcohol verkerende bestuurders zouden

kunnen veroorzaken. Hij wilde daarom dat er "met voldoende strengheid" kon
worden opgetreden tegen deze potentiale gevaarzetters.  In de WVW  1935 werd

dan ook een aanmerkelijk strengere aanpak van verkeersdeelname onder invloed
van alcohol mogelijk gemaakt. Zo werd het rijden onder invloed voortaan als

misdrijf gezien, wat met zich meebracht dat er aanzienlijk zwaarder kon worden

gestraft.
De relatie tussen de strafbaarheid van het rijden onder invloed en het rijverbod

was toen vrij duidelijk. De Minister wilde het rijverbod invoeren vanwege het
belang van de bescherming van de verkeersdeelnemers tegen 'de' rijders onder
invloed.31 Iedereen die onder de wettelijke criteria van het strafbare rijden onder

invloed viel, kon dus een rijverbod krijgen. Door het ontbreken van betrouwbare
en objectieve meetmiddelen waren de criteria van het toenmalige art. 26 WVW
1935 evenwel vrij vaag.32 Degene die het rijverbod oplegde - vrijwel altijd een

29       Wet van  1 november 1924, Stb. 492.
30    HR 11 april 1927, NJ 1927,585: Leijten 1983, p. 170.
31 Bijlage Handelingen Il 1933-1934,484.3, paragraaf 5.
32    Steenhuis 1979, p. 4.
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politieagent - moest afgaan op de uiterlijke verschijning van de bestuurder. Er werd
in dit kader gesproken van de "trias alcoholica": een onzekere gang, een
belemmerde spraak en een naar drank ruikende adem.33 Hierdoor ging het om
ernstige gevallen van drankmisbruik. 34

Toen in de jaren zeventig de voorlopige ademproef (het blaaspijpje) werd
ingevoerd, kon het rijverbod worden gekoppeld aan het in het nieuwe art. 26 WVW
1935 genoemde alcoholgehalte: een halve milligram per milliliter bloed, oftewel
220 microgram per liter uitgeademde lucht. Dit komt voor een man van gemiddeld
postuur neer op ongeveer drie consumpties, binnen redelijk korte tijd gedronken.
De lichte onbekwaamheid die ook bij een tot drie glazen al wordt gesignaleerd
is dus in beginsel op de koop toe genomen. Wanneer de betrokkene ondanks een
lager promillage dan het strafbaar gestelde van 0,5 heel duidelijk onvoldoende
in staat was een voertuig te besturen, kon echter nog steeds een rijverbod worden
opgelegd

In die tijd bleek dat Minister Van Agt het rijverbod zag als een sanctie die
alleen in de lichtere gevallen van het rijden onder invloed moest worden opgelegd:
tot 1.2 promille.35 Wanneer er sprake zou zijn van een ernstiger geval, moest er
een zwaardere. met meer waarborgen omklede sanctie worden opgelegd: de
invordering van het rijbewijs. In deze jaren was het rijverbod dus alleen bedoeld
voor de lichtere gevallen.36 Dit bleek ook uit de eerste versie van een wetsontwerp
rondom het rijverbod: hierin kon alleen nog het aanstalten maken te rijden onder
invloed worden gesanctioneerd met een rijverbod en niet meer het rijden onder
invloed zelf. 37

In de jaren tachtig leek het eerst of deze beleidslijn werd gehandhaafd: het
rijverbod werd gepresenteerd als een soort waarschuwingsmiddel bij de gevallen
van het rijden onder invloed die zo licht waren dat geen proces-verbaal werd opge-
maakt.38 In hetzelfde kamerstuk werd echter door de betrokken ministers (Korthals
Altes en Smit-Kroes) afstand gedaan van deze benaderwijze: door de maximumduur
van het rijverbod te verlengen werd het mogelijk de duur van het rijverbod aan
te laten sluiten bij de zeer ernstige gevallen van het rijden onder invloed.39 Barels
leidde hieruit af dat het rijverbod vanaf deze tijd voor alle vormen van rijden onder
invloed was bedoeld,40 hetgeen ook bleek uit de politietabellen, waarin ook

33     Dijkstra en Van der Neut 1994, p. 190.
34          De eind jaren tachtig door de toenmalige Minister geopperde mening (Kamerstukken H  1986-1987,

19285, nr.  12, p.  11) dat het rijbewijs oorspronkelijk was bedoeld voor de lichtere gevallen van
het rijden onder invloed waarin geen proces-verbaal werd opgemaakt, sneed dan ook geen hout.

35       Handelingen II  1971 -1972, p. 3489-3490.
36      Barels 1989. p. 52; Zie ook de politierichtlijnen in het APB nr. 23 van 1973, besproken door

Cremers 1975, p. 49-51, het SWOV  1977, p. 7.
37     Roebroeks 1973, p. 29.
38    Kamerstukken Il 1986-1987,19285, nr. 12, p. 11.
39     Kamerstukken Il 1986-1987, 19285, nr. 12, p. 11.
40    Barels 1989, p. 53
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richtlijnen werden gegeven ten aanzien van mensen die een b.a.g. van maar liefst
vier promille hadden.4' Er zijn geen redenen om aan te nemen dat deze benaderwijze

van het rijverbod is veranderd.
In de literatuur werd de vraag wanneer een rijverbod mocht worden opgelegd,

toegespitst op de lichtste gevallen van het rijden onder invloed. Moest hierbij alleen

naar het gemeten alcoholgehalte worden gekeken, of alleen naar de mate waarin
de betrokkene onder invloed was? Volgens Besier, Durieux en Niemeijer moest

alleen naar de feitelijke situatie worden gekeken, waarbij de bevoegde ambtenaar

van geval tot geval moest beoordelen of een rijverbod geboden was, onafhankelijk
van het gemeten alcoholpromillage.42 Bosch en Herstel hanteerden een formeler
criterium, maar alleen omdat naar hun mening een bestuurder met een b.a.g. van
meer dan 0,5 promille altijd niet-rijvaardig was.43 Barels ging het verste: zij pleitte
voor een strikte binding aan de promillagegrenzen bij het strafbare rijden onder

invloed, met daarnaast nog een materieel criterium voor de gevallen waarbij geen

b.a.g. hoger dan 0,5 promille werd gemeten. "Voor de oplegging van een rijverbod
is het niet vereist dat er sprake is van verdenking ter zake van overtreding van artikel

26 lidl WVW.(...) Omgekeerd is het echter wel zo dat Als iemand wordt verdacht
van overtreding van artikel 26 lid 1 WVW, hij tevens valt in de categorie gevallen

waarin het rijverbod kan worden opgelegd.
„44

In de enige gepubliceerde rechterlijke uitspraak op dit gebied die mij bekend

is, werd een zuiver materieel criterium aangehouden. Het ging hier om een verdachte

waarbij een b.a.g. van 0,5 promille was gemeten en er verder geen enkel verschijnsel
van intoxicatie door alcohol of een andere stof die de rijvaardigheid kan vermin-
deren viel waar te nemen. Het Hof oordeelde dat ten onrechte een rijverbod was
opgelegd.43

Het is twijfelachtig of de rechter ook nu nog zo zou oordelen, omdat de kennis

over de invloed van drank op de rijvaardigheid is toegenomen. Een tot drie glazen

bier, wijn of een andere alcoholische consumptie46 maken al een verschil uit tussen

de drinkende en de nuchtere bestuurder: het waarnemingsvermogen voor bewegende
lichtbronnen en het vermogen om afstanden te schatten zijn dan al verslechterd.

De opvatting dat een dergelijke geringe hoeveelheid alcohol geen noemenswaardige
invloed heeft op de bekwaamheden van de bestuurder 7 is niet goed houdbaar meer,

41     APB 1985, p. 104.
42     Antwoord op rechtsvragen VR 1958. p. 155-156; Durieux 1989, p. 53; Niemeijer 1979. p.304-

305.

43    Bosch 1974, p. 169; Herstel 1975, p.51.
44    Barels 1989, p. 48.
45 Hof 's-Hertogenbosch 7 april 1988, VR 1989,148.
46     In elk standaardglas zit ongeveer evenveel alcohol. ongeacht het soort drankje.
47     Cremers 1975, p. 50, Steenhuis 1979. p. 4: Niemeijer 1979, p. 304-305,
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met name ten aanzien van jonge bestuurders:8 Door deze toegenomen kennis over
de invloed van alcohol op de rijvaardigheid is het haast niet meer denkbaar dat
in de gevallen waarin iemand boven de 0,5 promillegrens zit er geen sprake is van
onvoldoende rijvaardigheid.

Dit betekent echter niet dat het rijverbod hiermee alleen een reactie is op het
(dreigen te) overtreden van de norm van art.  8 WVW  1994.  Naar mijn mening staat
het materiele rijvaardigheidscriterium voorop: het rijverbod wordt opgelegd om
de bestuurder zijn rijbevoegdheid af te nemen voor de duur van de tijd dat hij niet-
rijvaardig is en niet om hem te straffen voor zijn intentie om onder invloed te rijden
of om hem ervan te weerhouden een strafbaar feit te plegen.

2.1 Aanstalten maken te besturen als criterium

In 1973 werden de mogelijkheden om een rijverbod op te leggen uitgebreid met
het aanstalten maken een voertuig te besturen.49 In eerste instantie werd alleen het
aanstalten maken te besturen nog sanctionabel met een rijverbod: in het eerste
ontwerp werd beoogd het strafbare rijden onder invloed buiten het bereik van het
rijverbod te laten vallen. Dit werd echter niet aanvaard vanwege de sterk vermin-

50derde bescherming van de verkeersveiligheid.

Wat aanstalten maken inhoudt, is niet zo duidelijk Gedacht kan worden aan
een intentie tot besturen, die zich openbaart in een begin van uitvoering. "Het
aanstalten maken en de poging tot rijden liggen dicht bij elkaar."51 Over de poging
tot rijden is echter maar een uitspraak bekend.52 In deze zaak had de verdachte
zich naar zijn auto begeven en probeerde hij het linkerportier te openen. Hieruit
"kon en mocht de agent redelijkerwijs atleiden dat verd. van plan was te gaan
rijden."

De vraag is of dit nog verder kan worden opgerekt. Barels gaf als voorbeeld
van een persoon die aanstalten maakt iemand die naar een auto loopt en de autosleu-
tels te voorschijn haalt.53 Dit komt overeen met de Belgische praktijk, waar Roe-
broeks  (in  1973) naar verwees.54 Naar mijn mening is  hier geen sprake  van een
poging tot rijden, omdat de intentie van de verdachte niet duidelijk is: hij kan ook
alleen even iets uit de auto halen. Deze redenering past ook in de lijn van de Hoge

48         Mathijssen  1997, p. 293: zie ook het diverse onderzoek op het terrein van de vliegvaardigheid,
waaruit blijktdat een alcoholpromillage van 0,2 albekwaamheidsproblemen oplevert: bijv. Modell
en Mountz 1990, Rose 1982.

49       Wet van 23 mei  1973. Stb. 282.
50    Roebroeks 1973, p. 29-30.
51 Handleiding alcoholwetgeving/ademanalyse  1988, p.  26-27.
52      Rb. 's-Gravenhage 28 maart 1969, NJ 1970, 13.
53     Barels 1994, p. 308.
54       Roebroeks  1973, p. 29.
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Raad.55 Zo mocht in een zaak waarin de verdachte een geladen wapen op iemand
had gericht geen poging tot doodslag worden aangenomen. omdat het voornemen
van de verdachte slechts bedreiging had kunnen zijn.56 Ook het 's nachts op straat

lopen met een draadknijptang (of ander 'inbrekerstuig') werd niet gezien als poging
tot inbraak.57

Bij de uitvoering van het rijverbod lijkt de politie de pogingsleer te volgen.

"Aanstalten maken is datgene, waaraan een ander kan zien, dat men een bestuur-

dershandeling wil beginnen. zoals bijvoorbeeld plaatsnemen achter het stuur van
een auto en de sleutel in het contactslot steken."51 Verder mag het aanstaltenbegrip

naar mijn mening niet worden opgerekt, omdat anders het risico bestaat dat er een

rijverbod wordt geregistreerd van iemand die helemaal niet van plan was om onder
invloed te rijden. De politie mag naar mijn mening dan ook geen rijverbod opleggen
aan een willekeurige dronkaard die met autosleutels in zijn hand naar een parkeer-
plaats loopt, maar moet wachten totdat er meer vermoedens zijn dat de betrokkene

een voertuig gaat besturen.

2.2 De maximumduur van het rijverbod

Hoe lang het rijverbod zou (mogen) duren, was vroeger niet duidelijk: in eerste

instantie gaf art. 28 WVW  1935 geen maximumduur. Dit werd terecht ervaren als
een gebrek in de rechtszekerheid.59 In  1973 werd daarom een voorziening hiervoor
gegeven. Tengevolge van een compromis tussen de regering (acht uur) en enkele
leden van de Tweede Kamer (twaalf uur) werden twee maximumduren voorgeschre-
ven: acht uur ten aanzien van de bestuurder en twaalf uur ten aanzien van degene
die aanstalten maakt een voertuig te besturen.60 Dit verschil vloeide voort uit de
wens om alleen in niet strafrechtelijk aan te pakken gevallen een rijverbod op te

leggen: omdat dit bij degenen die aanstalten maakten nooit was geindiceerd, kon
het alcoholgehalte waarbij een rijverbod werd opgelegd wat hoger liggen en dus
een langere ontnuchteringsduur noodzakelijk zijn.

6I

Deze maximumtermijnen betekenden niet dat de betrokkene geen eigen verant-

woordelijkheid had. Wanneer de duur van het rijverbod was verlopen en hij in

55     Noot 't Hart bij HR 8 september 1987, NJ 1988,612.
56         HR  1  juli  1996, NJ 1997,427 (anders: A-G Meijers, die op grond van de bewuste aanvaarding

van de mogelijkheid dat de ander om het leven zou komen. tot een bewezenverklaarde poging
concludeerde).

57             HR 7 juni 1977. NJ 1978, 483.
58 Handleiding alcoholwetgeving/ademanalyse 1988, p. 26-27.
59      Kamerstukken 11 1970-1971.10038, nr. 6. p. 3.
60       Kamerstukken  11  1970-1971,  10 038,  nr. 7, Kamerstukken  II  1971-1972,  10 038,  nr.  12,

Handelingen II  1972, p. 3490. 3495, 3509.
61        Kamerstukken II,  1971-1972,10038. nrs.  li  en 20.
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redelijkheid rekening moest houden met de mogelijkheid dat er nog een alcohol-
residu in zijn lichaam was overgebleven, gold het voorbij zijn van het rijverbod
niet als excuus voor het rijden onder invloed. zo bepaalde de Hoge Raad.62 De zaak
die in dit arrest centraal stond. was een voorbeeld van het probleem dat de maximu-
mduren niet voldeden om ook degenen te ontnuchteren die erg zwaar onder invloed
waren. Daarom werd deze termijn eind jaren '80 verhoogd naar vierentwintig uur. 63

Dit betekende een verbetering van de bescherming van de verkeersveiligheid.

3           De zorgvuldigheid van de beoordeling van de rijvaardigheid

In de jaren '50 uitten Weersma en Polak bezwaren tegen de ruime kring van
ambtenaren die bevoegd was om een rijverbod op te leggen. De bepaling van de
maximumduur van het rijverbod zou een deskundigheid vergen die niet bij ieder
politiebeambte aanwezig was.64 Tegenwoordig geldt dit bezwaar niet meer. omdat
door de verschillende technische hulpmiddelen in de meeste gevallen het
drankgebruik vrij nauwkeurig is te meten en er tevens onderzoek is gedaan naar
de relatie tussen het alcoholgehalte en de ontnuchteringstijd.65 Door de invoering
van de ademanalyse kan "in de meeste gevallen met grotere nauwkeurigheid dan
voorheen (...) worden geschat hoe lang men nog onder invloed van alcohol zal

•,66
Zun.     Bovendien is er nu een maximumtijd gesteld op de duur van het rijverbod.
Het rijverbod komt dus zorgvuldiger tot stand. waardoor de belangen van de betrok-
kene tegenwoordig beter worden gewaarborgd dan vroeger.

Door de toenemende kennis over alcoholgehaltes en rijvaardigheid kon de
raming van de ontnuchteringsduuraan concrete alcoholcriteria worden gekoppeld.
Het werd bekend dat bijvoorbeeld een ademalcoholgehalte (a.a.g.) van 676-740
microgram perliteruitgeademde lucht ongeveeracht uurontnuchteringstijd vergde
en een a.a.g. van 936-1000 microgram twaalf uur. De maximumduur van
vierentwintig uur werd nodig geacht om iemand met een a.a.g. van 1716-1780
microgram tot een niveau van aanvaardbare rijvaardigheid te laten komen.67 Of
dit in het laatste geval nog mogelijk is. valt te betwijfelen, daar deze persoon er

62        HR 26 januari  1988.  VR  1988.71.
63    Kamerstukken 11 1986-1987. 19 285, nr. 12, p. 11. Wet van 1 juli 1987, Stb. 315.
64      Weersma en Polak  1950. p.  154.
65       Zie de tabellen gepubliceerd in het APB van  1985. p.  104, de Handleiding alcoholwetgeving/ade-

manalyse 1988, p. 38, zie verder Durieux 1989, p. 5()-53. Het meer deskundigheid vereisende
opleggen van een rijverbod ter zake van het rijden onder invloed van andere stoffen komt
overigens zelden voor.

66     Conclusie A-G Fokkens bij HR 18 september 1989, VR 1990,39, de Hoge Raad verwijst naar
deze overweging.

67    Ontleend aan Durieux 1989, p. 53.
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volgens de medische wetenschap niet al te best aan toe is Chet bloedalcoholgehalte
is ongeveer vier promille).

In de loop der tijd zijn die cijfers niet gewijzigd. Dat ze een goede indicatie

geven van de mate waarin iemand onder invloed is, kan niet met zekerheid worden
gezegd. Breimer stelde in 1985 dat er geen ondubbelzinnige relatie is tussen de

hoogte van de concentratie van een bepaald (genees)middel in het bloed en de mate
waarin het reactievermogen is verminderd.6' Bovendien is het effect van dit soort
stoffen ook afhankelijk van de frequentie van het gebruik ervan.69 De aan het
rijverbod verbonden maximumduur is toch bindend. Degene die zich volkomen
nuchter voelt, mag niet rijden.m Uit medisch oogpunt is dit aanvaardbaar, zo blijkt
uit een verhandeling over het effect van (op dit punt met alcohol vergelijkbare)
geneesmiddelen op de rijvaardigheid. "Het is ongewenst aan de patient zelf over
te laten zijn eigen prestaties te beoordelen. Het blijkt dat hij juist tengevolge van
het geneesmiddelengebruik daar minder goed toe in staat is. Ook kunnen de

veranderingen dermate klein in omvang zijn dat ze op subjectief niveau niet zijn
waar te nemen. Deze geringe veranderingen kunnen echter wel relevant zijn vanuit

het oogpunt van verkeersveiligheid.
„71

Een ander beginsel waardoor een evenredige belangenafweging wordt gewaar-
borgd is de verplichting tot motivering van de beschikking. In de regeling van het

rijverbod zelf is hier nooit aandacht aan besteed, maar het algemene bestuursrecht
kent wel een motiveringsbeginsel.

Van Wijk/KonijnenbelUVan Male stelt dat een draagkrachtige motivering
moet bestaan uit drie elementen: de maior, de minor en de conclusie. "De maior
ziet op de toegepaste regel en de interpretatie ervan. (...) De minor ziet op de feiten
waarop de regel wordt toegepast: ze moeten reeel bestaan, volledig zijn en juist
zijn geYnterpreteerd en gekwalificeerd in het licht van de wettelijke regels. De
conclusie kan alleen juist zijn wanneer aan de 'maior' en aan de 'minor' niets man-
keert. Maar bovendien moet de redenering die tot de conclusie leidt, correct en
overtuigend zijn.',72 Sinds de invoering van de Awb is de motivering van beschikkin-

gen  voorgeschreven.  Art.  4: 17  Awb eist dat de motivering wordt vermeld bij  de
bekendmaking van de beschikking, tenzij er redelijkerwijs kan worden aangenomen
dat er geen behoefte aan bestaat en de belanghebbende verder ook niet verzoekt
om een motivering (art. 4:18 Awb). Gezien de gevolgen van het rijverbod, lijkt
de uitzondering van art. 4:18 niet aan de orde. De beschikking moet dus gepaard
gaan met een motivering: de redenen die tot de oplegging van het rijverbod hebben

geleid moeten worden vermeld.

68     Breimer 1985: idem: Twisk 1989, p. 37.
69     Van der Klein 1987.
70 Vgl. conclusie A-G 's-Jacob bij HR 20 december 1960, VR 1961. 3.
71     Twisk 1989, p. 18.
72 Van Wijk/Konijnenbelt/Van  Male  1997, p 336-337.
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Deze motivering moet tevens deugdelijk zijn (art. 4:16 Awb). Deze deugde-

lijkheidseis, gekoppeld aan Konijnenbelts criteria leidt tot de volgende motive-
ringsvoorschriften bij de oplegging van het rijverbod: er moet worden vermeld
dat de betrokkene onder invloed is, dat hij hierdoor onvoldoende in staat is een
voertuig te besturen en dat deze toestand een x aantal uur zal voortduren. Hierbij
moeten ook de gegevens die geleid hebben tot deze constateringen worden
opgenomen en de koppeling van deze twee onderdelen in de conclusie. De in dit
kader te gebruiken standaardformulieren lijken hieraan te voldoen.

4           De evenredigheid van een opgelegd rijverbod

Het rijverbod kan naar mijn mening nooit in strijd zijn met het evenredigheidsbe-
ginsel. Ten eerste is de betrokkene niet-rijvaardig en dus een gevaar op de weg.
Het is niet goed voorstelbaar dat een rijverbod dan toch een te zware sanctie is.
Ten tweede kan hij in een noodsituatie altijd doorrijden en het op een vervolging
ter zake van art. 163, derde lid WVW aan laten komen. Wanneer er dan sprake
blijkt te zijn van een overmachtsituatie volgt ontslag van rechtsvervolging.

Toch kan het soms groot nadeel opleveren wanneer een rijverbod direct geldt.
Bijvoorbeeld wanneer een rijverbod wordt opgelegd aan een dronken fietser, die
zich nog redelijk veilig op de fiets kan verplaatsen, maar een gevaar zou opleveren
als bestuurder van een motorrijtuig. Op grond van het evenredigheidsbeginsel zou
het denkbaar kunnen zijn dat in dit geval wordt bepaald dat de betrokkene nog
naar huis mag fietsen en daarna niet meer mag rijden. De wet verbiedt dit niet.
Behalve een voorschrift om het rijverbod schriftelijk mede te delen (dat reeds op
grond van art. 122 van het oude Wegenverkeersreglement gold) en daarbij ook
het aanvangstijdstip en de duur van het rijverbod aan te geven, werden en worden
er geen voorschriften gegeven ten aanzien van het tijdstip van ingang van het
rijverbod. Dit betekent dat de wet de mogelijkheid openlaat om bij de ingang van
het rijverbod rekening te houden met het belang van de betrokkene.

De mogelijke onevenredigheid van de directe oplegging van het rijverbod
aan de dronken fietser zou nog op een andere manier kunnen worden ondervangen:
door het rijverbod zich alleen uit te laten strekken over gemotoriseerde voertuigen.
De wet biedt niet de mogelijkheid het rijverbod zich alleen over bepaalde catego-
rieen voertuigen uit te laten strekken. Hieraan kunnen twee verschillende conclusies
worden verbonden: wie het meerdere mag, mag ook het mindere of een gedifferen-
tieerd rijverbod is in strijd met de wet.

Het gaat hier om een vrije beschikking. Volgens Van Wijk/Konijnenbelt/Van
Male geldt hierbij in elk geval dat de wijziging ervan probleemloos is, voorzover
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het een begunstigende beschikking oplevert.7, Maar ik denk toch dat het de bedoe-
ling is, gezien de tekst van art. 162, derde lid WVW  1994, dat een rijverbod voor
alle voertuigcategorieen geldt. Er is dan geen bevoegdheid om het fietsen toe te
staan.

5             Rechtsmiddelen

Het lik op stuk karakter van het rijverbod heeft als gevolg dat degene die het niet
eens is met een rijverbod geen mogelijkheden heeft zich hiertegen te verweren
voordat het rijverbod van kracht is. Wanneer door de concrete inperking van de
rijbevoegdheid zijn belangen niet onherstelbaar worden geschaad, levert dit geen
problemen op. Hij kan achteraf nog naar de administratieve rechter om te verzoeken
om de schade die hem is aangedaan te laten herstellen, door bijvoorbeeld de taxinota
voor te leggen. De bestuursrechter kan toetsen of de wet is nageleefd bij de beschik-
king tot oplegging van het rijverbod en of daarbij de algemene beginselen van

behoorlijk bestuur in acht zijn genomen. De onrechtmatige oplegging van het
rijverbod kan worden gesanctioneerd door de beschikking waarmee het is opgelegd
te vernietigen.

In het kader van de toetsing van de evenredigheid van de belangenafweging
bij de beschikking tot oplegging van het rijverbod speelt met name het evenre-

digheidsbeginsel een rol. De Moor-van Vugt geeft de factoren die een rol spelen
bij de bepaling van de evenredigheid van een situatieve (zij noemt het reparatoire)
sanctie.74 Als eerste noemt ze de aard en de ernst van de overtreding in verhouding
tot de noodzaak om hiertegen op te treden. De tweede toetsingsmaatstaf die De
Moor-van Vugt inbouwt is of er een minder ingrijpend alternatief bestaat: de wijze
waarop de sanctie de belangen van de betrokkene aantast wordt afgewogen tegen
de effectiviteit en de kosten van de uitvoering van de sanctie. Ook de houding van
de overheid (bijvoorbeeld af te lezen uit het feit of rijden terwijl men niet-rijvaardig
is over het algemeen wordt gedoogd) en de houding van de betrokkene (valt hem
een verwijt te maken) moeten hierbij worden afgewogen.

De bestuursrechter heeft een marginale toetsingsbevoegdheid, maar zelfs als
deze toetsing volledig zou zijn, kan ik me niet voorstellen dat er ooit sprake is van
een onevenredige schending van het belang van het behoud van de rijbevoegdheid.
Dit is anders wanneer de registratie ervan als neveneffect wordt meegewogen bij
de beoordeling van de zwaarte van het rijverbod. Omdat in theorie het 'aanstalten-

begrip' (zie paragraaf 3.2.1) heel ver kan worden opgerekt, kan een rijverbod
worden opgelegd aan iemand die alleen maar even iets uit de auto (van een ander)

73 Van Wijk/Konijnenbelt/Van Male 1997, p. 422.
74    De Moor-van Vugt 1994. p. 207-208.
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ging halen. In dit geval zou vanwege dit neveneffect de aard en de ernst van de
overtreding niet in verhouding staan tot de schade die de betrokkene wordt berok-
kend. De bestuursrechter zou hier de beschikking tot het opleggen van een rijverbod
moeten kunnen vernietigen.

Wanneer de betrokkene toch denkt zelf te kunnen en moeten rijden, kan hij
besluiten om te rijden tijdens het rijverbod. Dit levert voor hem alleen een probleem
op als hij hiervoor wordt vervolgd, tegenwoordig op grond van art. 162, derde lid
WVW  1994.  In het kader van die vet'volging zijn er twee rechtsvragen. De eerste
is of degene die toch besluit te rijden ook een administratiefrechtelijke procedure
moet aanspannen, omdat anders de formele rechtskracht van de rijverbod-
beschikking met zich meebrengt dat hij altijd strafbaar is.

Er is een arrest van het Hof 's-Hertogenbosch waarin wordt bepaald dat een
rijverbod onbevoegdelijk is gegeven en dus niet gold.75 De strafrechter kende dus

geen formele rechtskracht toe aan dit rijverbod. Dit is niet in strijd met de jurispru-
dentie van de Hoge Raad, die zich over deze materie in enkele gevallen ten gunste
van de toetsingsbevoegdheid door de strafrechter heeft uitgelaten76 en in andere
gevallen ten ongunste.77 De laatste jaren wordt hier vooral een feitelijke afweging
gezien, die aan de lagere rechters wordt overgelaten.78 Ook in de literatuur is over
deze kwestie nog geen overeenstemming bereikt. Er wordt betoogd dat de taakstel-

ling van de strafrechter en de publieke aard van het strafrecht met zich mee brengen
dat de strafrechter bevoegd is vanuit bestuursrechtelijke invalshoek als onaantast-
baar te beschouwen bestuurlijke besluiten op hun rechtsgeldigheid te toetsen. 79

Wel wordt dit gerelativeerd door voor te stellen dat deze toetsing niet meer dan
marginaal zou mogen zijn.80 Maar er wordt ook de nadruk gelegd op de formele
rechtskracht van de bestuurlijke beschikking.81

Naar mijn mening kan het de verdachte niet verweten worden dat hij doorgere-
den is voordat hij een bestuursrechtelijke procedure heeft aangespannen: wie op
de weg een rijverbod krijgt opgelegd, kan onmogelijk een bezwaarschrift indienen
voordat hij wegrijdt.82 Wel kan hem worden verweten dat hij geen bezwaarschrift
heeft ingediend, nadat hij is geverbaliseerd wegens overtreding van art. 162, derde

75 Hof 's-Hertogenbosch 7 april 1988, VR 1989, 148.
76     HR 20 februari 1995, NJ 1956,209; conclusie bij HR 1 1 februari 1986, NJ 1986,673; HR 10

februari  1987, NJ  1987, 662.
77      HR 2 maart 1965, NJ 1965,273; HR 23 november 1965, NJ 1966, 331; HR 28 november 1967,

NJ 1968, 143. Zie ook: Van Angeren 1967, p. 223-225: Remmelink, aant. 8 op art. 40 Sr in
Noyon/Langemeijer/Remmelink.

78       Zie bijv. HR 1 I januari 1994, Milieu en Recht 1994,85. m.nt. Hendriks. HR 27 juni  1995. Milieu
en Recht 1996, nr. 6, Koopmans 1996, p. 128.

79      Buruma en Daalder 1994, p. 334; Cluysenaer 1970, p. 1002-1007: Demeersseman 1985. p. 610
e.v.

80     Cluysenaer, a.w.. p. 1005; Duk en NicolaY 1993, p. 9.
81        Koopmans  1996, p. 146; Hendriks en Woretshofer 1995, p. 70.
82 Vgl. Rogier 1994, p. 430.
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lid  WVW  1994.  Het is echter niet reeel  om  van de gemiddelde bestuurder te

verwachten dat hij weet dat een rijverbod een bestuursrechtelijke beschikking is,
waartegen een administratieve rechtsgang openstaat. Bovendien behoort op grond
van art. 3:45 Awb in de beschikking te worden vermeld welke rechtsgang openstaat,
hetgeen bij het rijverbod niet gebeurt. De strafrechter houdt dus toetsingsbevoegd-
heid. In navolging van Duk en NicolaY denk ik dat deze zich moet beperken tot
een marginale toetsing en een toetsing op de door de verdachte aangevoerde gron-
den.

Een andere vraag is of er noodsituaties denkbaar zijn waarin iemand mag
rijden tijdens een rijverbod. In NJ 1973, 110 werd iemand aan wie een ontzegging
van de rijbevoegdheid was opgelegd, geconfronteerd werd met een midden op de
weg stilstaande vrachtauto. Dit leverde een gevaar op voor de verkeersveiligheid.
Hij verplaatste de vrachtwagen. De overwegingen van de rechter: "Verdachte heeft.
wetende dat hem de rijbevoegdheid was ontzegd, niettemin het grote en directe

belang van de verkeersveiligheid doen voorgaan boven het op dat ogenblik minder

urgente belang van nakoming van het verbod van art. 32, lid  1. WVW, terwijl op
het tijdstip van zijn handelen geen ander afdoend middel dan het door verdachte

83

gekozene voorhanden was (...)." Het beroep op noodtoestand werd aanvaard.
Wat de einduitspraak precies was, valt uit het gepubliceerde arrest niet op te maken.

Waarschijnlijk werd er ontslagen van alle rechtsvervolging.
Het ging hier niet om een geval waarin het persoonlijke belang bij het behoud

van de rijbevoegdheid mocht prevaleren. Naar mijn mening is het evenwel denkbaar
dat in sommige gevallen iemand zoveel belang heeft bij het mogen (auto)rijden,
dat er een overmachtssituatie kan zijn. Het zal dan om heel extreme gevallen gaan.
zoals een ernstig ziekte en de onmogelijkheid gebruik te maken van alternatieven.
In dit soort gevallen blijft het rijverbod zelf geldig, evenals de registratie van de
betrokkene, maar kan de rechter ontslaan van rechtsvervolging.

6            Conclusie

Voor de invoering van de maximumduur van het rijverbod was art. 28 WVW  1935
te vaag, waardoor niet duidelijk was hoe het belang van de verkeersveiligheid tegen
dat van het behoud van de rijbevoegdheid werd afgewogen. De belangenafweging
bij de huidige regeling van het rijverbod is duidelijk, door de aan het strafbare rijden
onder invloed gekoppelde criteria. Dat ook een rijverbod kan worden opgelegd
wanneer aanstalten tot besturen wordt gemaakt is het resultaat van een minder

duidelijke afweging. Hoewel begrijpelijk is dat het in het kader van de bescherming
van de verkeersveiligheid noodzakelijk is om een rijverbod op te leggen wanneer

83 Hof 's-Gravenhage 23 juni  1972.
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mensen op het punt staan om in de auto te stappen, is de invulling van het begrip
'aanstalten maken' zo vaag, dat niet duidelijk is tot hoe ver het strekt. Dit kan bij
een te verre oprekking van dit begrip tot onevenredig zware sancties leiden, omdat
het rijverbod wordt geregistreerd en dit gevolgen heeft voor de betrokkene. De
administratieve rechtsgang biedt evenwel de betrokkene de mogelijkheid om in
deze gevallen de oplegging van het rijverbod en daarmee de registratie ongedaan
te maken.

Het karakter van het rijverbod is in de loop der tijd veranderd: eerst was het
een sanctie die alleen in zware gevallen van het rijden onder invloed werd opgelegd,
daarna werd het een soort waarschuwingsmiddel voor de lichtere gevallen.
Tegenwoordig vallen zowel de lichte als de zware gevallen onder het bereik van
het rijverbod. Parallel aan deze ontwikkeling veranderde de maximumduur van
de oplegging van het verbod van onbepaalde duur in acht tot twaalf uur en
uiteindelijk in vierentwintig uur. Deze ontwikkeling komt doordat dat in het begin
van deze eeuw alleen zware gevallen van het rijden onder invloed konden worden
ontdekt, zodat sanctionering van de lichtere gevallen feitelijk onmogelijk was. Toen
ook lichtere gevallen voor strafrechtelijke vervolging in aanmerking kwamen, werd
het rijverbod gezien als een soort mildere variant van de strafrechtelijke invordering
van het rijbewijs Cart.  27 WVW  1935/art.  164 WVW 1994). Later werd hiervan
afgezien: het rijverbod werd op zichzelf beschouwd. Dit lijkt me ook juist, omdat

het rijverbod op een heel andere groep onbekwame bestuurders is gericht dan de
invordering.

Het rijverbod ziet toe op de gehele rijbevoegdheid van de betrokkene, maar
is wei van redelijk korte duur. Bol presenteerde een vuistregel bij de beoordeling
of er sprake moet zijn van een concrete of een abstracte belangenafweging: "hoe
lager het strafmaximum. des te minder reden om aan persoonlijke omstandigheden

.,#4een zwaar gewicht toe te kennen. De korte duur van het rijverbod brengt een
heellaag 'straf maximum met zich mee, waardoor er haast nooit kan worden gespro-
ken van een onevenredige inbreuk op de belangen van de betrokkene. Wie zich
in de vierentwintig uur dat het rijverbod maximaal duurt toch per voertuig wil of
moet verplaatsen, heeft in de regel genoeg alternatieven tot zijn beschikking

(openbaar vervoer. vervoer door particuliere derden). Wanneer hij hiervoor kosten
maakt en achteraf blijkt dat het rijverbod ten onrechte is opgelegd, heeft hij in het
kader van de administratieve rechtsgang tevens de mogelijkheid deze kosten te
verhalen.

Een minstens net zo belangrijke reden om geen rekening te houden met
individuele belangen is het situatieve karakter van het rijverbod. Er zijn daarom
niet veel gevallen te bedenken waarin de concrete beperking van de rijbevoegdheid
wel onevenredige nadelen oplevert. Als dat toch zo is. kan de politie het tijdstip

84    Bol 1995. p. 128.
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van ingang van het rijverbod uitstellen. Een differentiatie naar voertuigcategorieen
is niet mogelijk, maar zou vanuit de invalshoek van de verkeersveiligheid niet op
bezwaren stuiten: hoewel fietsen onder invloed net zo strafbaar is als autorijden
met drank op zijn de rijvaardigheidseisen die aan een fietser kunnen worden gesteld
minder zwaar.

Onherstelbare schade zal door de oplegging van een rijverbod niet snel worden

aangericht. In de gevallen waarin dit wel zo is, kan de betrokkene altijd nog het
rijverbod overtreden en de oplegging ervan door de strafrechter laten toetsen.

Daarnaast kan de betrokkene proberen de registratie van het rijverbod ongedaan
te maken door een bezwaar- en beroepschriftprocedure te volgen en hiermee het
rijverbod te laten vernietigen.

Wanneer het rijverbod wordt beschouwd in het licht van de rechtszekerheid
en de rechtsgelijkheid, lijkt het de toets der kritiek te doorstaan. Er wordt steeds
naar de mate van het onder invloed zijn van het individu gekeken, waarbij de duur
van de ontnuchtering van deze persoon aan de hand van individuele factoren als
mate van alcoholgebruik, gewicht, geslacht etc. kan worden afgemeten. De
betrokkene mag verwachten dat wanneer blijkt dat hij niet meer voldoende in staat

is tot behoorlijk besturen, een sanctie wordt opgelegd die aansluit bij de mate van

zijn onbekwaamheid en bij de sancties die aan anderen in dezelfde situatie worden

opgelegd. Degene die de sanctie oplegt is weliswaar geen onafhankelijke, afwegende
rechter en een beroep op de rechter komt vaak te laat, maar dit wordt goedgemaakt
door het situatieve karakter van de regeling, de relatieve mildheid van de sanctie,
de mogelijkheid de registratie terug te draaien en de ervaring en de kennis van het

rijden onder invloed die bij de betreffende (politie)ambtenaar aanwezig mag worden
verondersteld.
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De invordering en de inhouding van het rijbewijs

"Een ergerlijk gebrek van otis huidige verkeersrecht is. dat de politie niet bevoegd

is, het rijbewijs van een verkeerswoesteling. die op heterdaad wordt betrapt, dadelijk
na de bekeuring in te houden in afwachting van de rechterlijke uitspraak".
verzuchtte Leerink in zijn omvangrijke proefschrift over de verkeersveiligheid.'
Toen in 1952 de Motor- en Rijwielwet 1905 werd vervangen door de WVW 1935
werd dit probleem opgelost: in artikel 27 werd de bevoegdheid verleend de overgifte
van het rijbewijs van bepaalde van deze 'verkeerswoestelingen' te eisen, waarna
het tijdelijk kon worden ingenomen. Die procedure, tegenwoordig te vinden in
art.  164 WVW  1994, werd in de literatuur en de jurisprudentie omgedoopt tot  'de

invordering en de inhouding van het rijbewijs'.
De wetgever heeft hierin verkeerswoestelingen gedefinieerd als bestuurders

van motorrijtuigen die zich vermoedelijk schuldig hebben gemaakt aan een ernstig
verkeersdelict. In eerste instantie werd hieronder alleen het rijden onder invloed
verstaan. De koppeling tussen de verdenking van dit delict en de bevoegdheid het
rijbewijs op te eisen was niet toevallig: de invoering van art. 27 WVW 1935 sloot

(net als die van het rijverbod van art. 28)2 aan bij de wens om alcoholgebruik in
het verkeer harder aan te pakken.'

De regeling van de invordering en de inhouding was in de oudste regeling
vrij summier, hetgeen leidde tot een kritische benadering in de jurisprudentie. De
uitvoering van art. 27 berustte daarom vooral op de door de rechter gestelde voor-
schriften. Dit veranderde begin jaren '90, toen art. 27 fors werd gewijzigd.4 De
invoering van de WVW 1994 leidde tot verdere veranderingen in de regeling van

de invordering en de inhouding. een volgende wijziging wordt ingeluid door wets-
voorstel 24  112, dat op het moment dat dit onderzoek werd afgesloten ( 1  april  1998)
bij de Eerste Kamer lag.

1 Leerink 1938. p. 689.
2      Zie hocifdstuk 3.
3 Bijlage Handelingen Il 1933-1934.484.3. par. 4-5, Handelingen 11 1935-1935.80.1. art. 27.

p. 23.

4         Wet van 15 mei 1991, Stb. 1991.291.op I fehruari  1992 in werking getreden. waar verder over
de wetswijziging van 1991 wordt gesproken. wordt op deze wetswijziging gedoeld.
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1            Het strafvorderlijke toetsingskader

Het karakter van de invordering en de inhouding is in de eerste plaats strafrechtelijk,
hetgeen bevestigd is door de Hoge Raad.' De overwegingen hierbij waren dat de
sanctieoplegging wordt gekoppeld aan het opmaken van een proces-verbaal tegen
de verdachte (zie paragraaf 4.3.1) en aan de latere oplegging van de bijkomende
straf van de ontzegging van de rijbevoegdheid (artt. 164, zesde lid en 179. zesde

lid WVW 1994).6 In het liGht van art.  1 :6 Awb kan hieraan nog worden toegevoegd
dat de inbedding in de strafprocedure (er is bijvoorbeeld een eigen strafrechtelijke
rechtsmiddelenregeling) een bestuursrechtelijke inkadering uitsluit.7

In dezelfde beschikking werd ook bepaald dat er geen sprake is van een straf
in de zin van art. 6 EVRM, omdat er bij de invordering en de inhouding geen sprake
is van 'the determination' van de strafvervolging. Het karakter van deze sancties
is dat van "een voorlopige, in het belang van de verkeersveiligheid te nemen maatre-
gel."' Dit lijkt me juist. tenzij hierna blijkt dat er helemaal geen sprake is van een
in het belang van de verkeersveiligheid te nemen maatregel

Overigens is dit veiligheidskarakter miskend bij de totstandkoming van de
WVW  1994, door aan de art.  164-procedure de mogelijkheid toe te voegen om
de inhouding van het rijbewijs te schorsen wanneer een andere de rijbevoegdheid

beperkende maatregel was opgelegd. Door de gebruikmaking van deze schor-
singsbevoegdheid zou moeten worden voorkomen dat ook de periode waarin andere
sancties zijn opgelegd: meetelt bij verrekening met de duur van de op te leggen

ontzegging van de rijbevoegdheid."' Dit argument doet afbreuk aan het karakter
van de inhouding ten opzichte van de ontzegging: de tijd dat werd ingehouden betrof
de periode dat men geen enkel risico wilde nemen vanwege het gevaar voor de
verkeersveiligheid dat de verdachte zou opleveren. Er is geen enkele reden om
deze periode niet af te trekken van de periode van de ontzegging van de rijbevoegd-
heid wanneer hetzelfde gevaar ook werd bezworen door een andersoortige sanctie
op te leggen. Het zou juister zijn of helemaal niet te verrekenen of de perioden
dat het rijbewijs op grond van gebruikmaking van andere instrumenten ongeldig
was ook af te trekken van de duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid. Daarom
is de toevoeging van de schorsingsmogelijkheid een indicatie van een punitieve.
niet beschermende component die men toe wilde voegen aan de inhouding.

5          HR 26 oktober  1993. VR  1994.142: zie ook Hard+  1989, p 258-259.
6       Vergelijkin deze ook de Duitse vorlautige Entziehung der Fahrerlaubnis (zie paragraai 6.21.

die is opgenomen in §  I l l a St,·af/,t'(i/fe.50,·d,tung.
7 Vergelijk Kamerstukken II  1988-1989.2 1  221. nr. 3. p. 43.
8      Vgl. Den Hart<)81992, p 324-327.
9          Met name de schorsing op grond van de art.  130-procedure (zie de paragraten 2.2.3 en 2.3.5).

de tenuitvoerlegging van een eerder opgelegde ontzegging en de inname van het ri.ibewijs
ingevolge de Wet Mulder.

10    TK 1992-1993.22030. nr. 15, p. 14
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In de literatuur is nooit een bevredigende inkadering van de invordering en
de inhouding gevonden. Barels sprak van quasi-strafprocessuele bevoegdheden:
bevoegdheden die niet dienen om de waarheid aan het licht te brengen of de tenuit-

voerlegging van een eventuele sanctie veilig te stellen, maar om de herhaling van
strafbare feiten te voorkomen." Hoewel dit niet onjuist is, bracht dit niet veel
helderheid met zich mee. Andere schrijvers spraken van strafvorderlijke dwang-
middelen.12 Ditis onjuist, omdat het niet mogen besturen van bepaalde motorrijtui-
gen niet feitelijk kan worden afgedwongen.

Er kan wei worden gesproken van een ambtelijk bevel in de zin van art. 184
Sr, naar analogie van een arrest van de Hoge Raad waarin werd bepaald dat iemand
die reed tijdens een rijverbod kon worden veroordeeld op grond van art.  184 Sr. I 3

Verder is karakteristiek voor de betreffende bevoegdheden dat er sprake is van
een concrete verdenking van een strafbaar feit. Dit geeft enkele handvatten om
op evenredigheid te toetsen. Aler presenteerde in dit kader de beginselen van een

behoorlijke belangenafweging, met een onderscheid naar een abstracte

bevoegdheidstoedeling door de wetgever en een concrete belangenafweging door
de bevoegde ambtenaar. 14 Dit vulde hij in aan de hand van het systeem van Strafvor-

dering. Hoewel Aler expliciet aangaf dat bevoegdheidsuitoefening op basis van

bijzondere wetten positiefrechtelijk gezien aan minder strikte voorwaarden is
verbonden." bieden zijn verfijnde criteria bruikbare aanknopingspunten, met name
wat betreft de 'verborgen belangenafweging' bij de beoordeling van het verkeersge-
vaar. Daarom worden ze in dit hoofdstuk aangehouden.

De criteria betreffen:
"-    de persoon, tegen wie de bevoegdheid kan worden uitgeoefend. Tegen de

vermoedelijke dader worden inbreuken op zijn rechten eerder gerechtvaardigd

geacht dan tegen de 'willekeurige' burger die op enigerlei wijze bij de
opsporing betrokken raakt:

-      de waarschijnlijkheid dat degene die men voor de dader houdt, het strafbare
feit ook werkelijk heeft begaan. Hoe geringer de kans op vergissingen daarbij
is. des te beter valt een inbreuk op de rechten van de vermoedelijke dader

te rechtvaardigen:

-       de ernst van het vermoedelijk gepleegde strafbare feit. Hoe ernstiger dat feit
is, des te zwaarder wegen de belangen die bij de opheldering zijn betrokken:

-     de persoon, door wie de bevoegdheid wordt uitgeoefend. Naarmate deze
autoriteit hogeris. wordt van hem verwacht dat hij tot een betere afweging

11    Barels 1989. p. 241-242.
12    Van Eck inzijn nc,ot bij NJ 1967.295. Bleichrcidt 1991, p. 310.
13      Rb.  A-Gravenhage 28 Inaart 1969.  NJ   1970.13.
14    Aler 1982. p. 8.
15 Aler 1982, p. 10-11.
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van belangen in staat zal zijn, zodat aan hem meer ingrijpende bevoegdheden
kunnen worden toevertrouwd. „16

Het derde criterium is hier minder goed op zijn plaats en wordt daarom in een
aangepaste versie toegepast: "hoe ernstiger het feit, des te zwaarder weegt het belang
van de verkeersveiligheid." Een kanttekening daarbij is dat het verband tussen de
ernst van het feit en de toekomstige bedreiging in abstracto moet zijn aangetoond.
Daarnaast mag het in het concrete geval niet zijn te verwerpen. Dit betekent dat
de wetgever aan moet geven dat er sprake is van een zodanige onbekwaamheid
dat de verkeersveiligheid moet worden beschermd, maar ook dat de betrokkene
aan moet kunnen voeren dat hij minder tot geen gevaar oplevert en dus zijn rijbewijs
zou moeten behouden.

Naast de zorgvuldigheid waarmee het gevaar voor de verkeersveiligheid wordt
beoordeeld. moet ook de afweging tussen dit gevaar en de belangen van de
verdachte worden getoetst. Corstens' beginsel van redelijke en billijke belangenaf-
weging wordt hierbij als uitgangspunt genomen." Proportionaliteiten subsidiariteit
maken deel uit van dit beginsel: de sanctie-oplegging moet worden gerechtvaardigd
door de na te streven doelen en die doelen kunnen niet op een andere (minder ver-
strekkende) manier worden bereikt.

2           De opzet van het hoofdstuk

De ontwikkeling van de belangenafweging bij de art. 164-procedure wordt gesplitst
in de verschillende elementen van deze procedure: de vordering tot overgifte van
het rijbewijs, de invordering van het rijbewijs en de inhouding ervan. Eerst wordt
de belangenafweging bij de beoordeling van het gevaar voor de verkeersveiligheid
getoetst en daarna de invulling van de belangenafweging bij de keuze om de sancties

op te leggen.
De beschrijving van de wijze waarop de beoordeling van het gevaar voor de

verkeersveiligheid plaatsvindt, wordt gegeven aan de hand van de elementen van
Aler. Hoe wordt bepaald welke personen verkeersgevaarlijk zijn. wat is de
koppeling aan de strafrechtelijke verdenking tegen deze persoon. hoe wordt het
gevaar voor de verkeersveiligheid gekoppeld aan de ernst van het feit en in hoeverre
is de tot beoordeling bevoegde persoon in staat het gevaar voor de verkeersvei-
ligheid te bepalen? Dit wordt in een strafrechtelijk kader getoetst aan de formele
zorgvuldigheidsnormen die het strafrecht kent. Tenslotte wordt de oplegging van
de sanctie zelf getoetst aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.

16    Aler 1982. p. 9.
17     Corstenh 1995. p. 67.
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Overigens is de eerste belangenafweging die is gemaakt bij de invoering van
de invordering en de inhouding van het rijbewijs dat de sancties alleen het rijbewijs
betreffen. Wat die belangenafweging betreft kan worden verwezen naar paragraaf
2.1 van het tweede hoofdstuk. Dit betekent trouwens niet dat alleen het rijbewijs
van bestuurders van rijbewijsplichtige voertuigen kan worden ingevorderd: de
bevoegdheden gelden ten aanzien van alle motorrijtuigen.IM Barels meende dat

hierdoor het doel dat de wetgever voor ogen had bij het toekennen van de invorde-
ringsbevoegdheid Chet tegengaan van het toekomstige rijden onder invloed in een

rijbewijsplichtig voertuig) niet zou worden bereikt." Als zij gelijk had, zou er bij
de vordering tot overgifte van het rijbewijs van bijvoorbeeld een bromfietser sprake

zijn van misbruik van bevoegdheid en dus een onevenredige schending van de
belangen van de betrokken.

Maar er is geen reden om aan te nemen dat de bromfietser niet zou mogen
worden onderworpen aan een vordering tot overgifte van zijn rijbewijs, zo hij dat
al heeft. De intrekking van de rijbevoegdheid om de bescherming van de (mede)
weggebruikers te waarborgen wordt gevormd door een stelsel van regels,20 waarbij

de verschillende sanctiemogelijkheden in samenhang moeten worden beschouwd.

Zo kan een dronken bestuurder van een voertuig ingevolge artikel 28 WVW  1935
en later art. 162 WVW 1994 een rijverbod opgelegd krijgen. Wanneer het in de

ogen van de verbalisant niet verantwoord is deze persoon na het verlopen van het
rijverbod in zijn auto te laten stappen, kan de vordering tot overgifte van het

rijbewijs aanvullende bescherming bieden. Degene die dronken op een fiets is

gestapt zou nog zeer wei het gezonde verstand kunnen hebben om niet achter het

stuur van zijn auto te gaan zitten. Voor de beschonken brommerrijder of
traktorbestuurder gaat dit veel minder op. Dat deze persoon al heeft besloten tot

verkeersdeelname met een motorrijtuig getuigt immers van een nog slechtere
inschatting van de eigen bekwaamheid tot het besturen." Wellicht heeft dit argument

geleid tot het koppelen van de vorderingsbevoegdheid aan de hoedanigheid van

bestuurder van een motorrijtuig en niet aan die van bestuurder van een voertuig,
zoals bij de regeling van het rijverbod het geval was, of die van bestuurder van
een rijbewijsplichtig motorrijtuig. Een ander argument kan worden ontleend aan
de art. 130-procedure: ook hierin hoeft de aanleiding om het rijbewils ongeldig
te verklaren of te schorsen niet gelegen te zijn in een incident met een rijbewijs-

plichtig motorrijtuig (zie paragraaf 2.3.1.2).
In wetsvoorste! 24 112 werd overigens voorgesteld de vorderingsmogelijkheid

ten aanzien van bromfietsers te schrappen, omdat de gevaarzetting minder groot

18    Rb. 's-Hertogenbosch 70kk,ber 1966. VR 1967,31, HR 17 januari 1967, NJ 1967.294.
19        Barels  1989, p. 7.
20        Kamerstukken 111989-1990,20591. nr. 6,  p. 8; Zie <,ok conclusie A-G Berger bij HR  17 jan

1967.

21      Zie c,ok Kamerstukken 11 1989-1990. 20591, nr. 6. p. 6.

131



Hoofdswk 1

.,

zou zijn.-- Gezien het feit dat de vordering nog wel zou kunnen plaatsvinden bij
andere rijbewijsplichtige motorrijtuigen, zoals tractoren en gemotoriseerde
invalidenwagens. is dit een zwak argument.

3     De vordering tot overgifte

Art. 164. eerste. tweede en derde lid WVW 1994 luiden:

1. Op de eerste vordering van de in artikel 159. onderdelen a en b. bedoelde
personen is de bestuurder van een motorrijtuig. tegen wie door een van die
personen proces-verbaal wordt opgemaakt ter zake van overtreding van een
hij of krachtens deze wet vastgesteld voorschrift. verplicht tot overgifte van
het hem afgegeven rijbewijs dan weI het hem door het daartoe bevoegde gezag
in de Nederlandse Antillen. in Aruba of in het buitenland afgegeven rijbewijs
en. indien hem daar een internationaal rijbewijs is afgegeven. dat bewijs
2. De in het eerste lid bedoelde vordering wordt gedaan in geval van overtreding
van:

a. artikel 8. indien bij een onderzoek als bedoeld in artikel tweede
lid, onderdeel a. van die bepaling blijkt of. bij ontbreken van een
dergelijk onderzoek, een ernstig vermoeden bestaat dat het alcoholge-
halte van de adem van de bestuurder hoger is dan vij fhonderdzeventig

microgram alcohol per liter uitgeademde lucht
b. artikel 163 tweede. zesde. achtste of negende lid.

3. De in het eerste lid bedoelde vordering kan worden gedaan indien door de
overtreding de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht.

De procedure begon en begint altijd met een vordering tot overgifte van het
rijbewijs. Nadat de overgifte van het rijbewijs is gevorderd, mag de verdachte niet
meer rijden in de voertuigen waarvoor men het rijbewijs nodig heeft (art. 9. zesde
lid WVW 1994). Dit rechtsgevolg is pas sinds 1991 aan de vordering verbonden.
Daarvoor was het alleen strafbaar wanneer werd gereden nadat het rijbewijs
daadwerkelijk was overgegeven. Het ontbreken van een verbodsbepaling leverde
echter het probleem op dat men zich eenvoudig aan de procedure kon onttrekken
door het rijbewijs niet af te geven. Vellinga had daarom voorgesteld de regeling
van de vordering tot overgifte en de inhouding van het rijbewijs te vervangen door
een rijverbod van langere duur op te leggen: de uitvoering van de regeling zou dan

,/niet meer afhankelijk zou zijn van het de overgifte van het rijbewijs.- Het voorstel
van Vellinga kreeg geen navolging, omdat volgens de Minister dan het karakter
van de regeling te zeer zou veranderen. Daarnaast vond hij het praktisch gezien

22 Kamerstukken 11 1995-1996. 24 112, nr. 6. p. 8.
23     Vellinga 1988. p. 1345.
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beter om bij art. 27 WVW 1935 aan te sluiten.24 Zodoende werd het rijden met
een rijbewijs waarvan de overgifte was gevorderd strafbaar gesteld. Zie voor een
bespreking van dit en andere voorstellen en de beoordeling ervan paragraaf 6.3.

3.1 De gevorderde: bestiturder c,f kentekenhouder?

Verkeersovertredingen worden veelal op kenteken geverbaliseerd. Dit lijkt niet
relevant te zijn voor de bevoegdheid de overgifte van het rijbewijs te vorderen,
omdat die gekoppeld is aan het vereiste dat tegen de bestuurder van een motorrijtuig
proces-verbaa! wordt opgemaakt. Dit levert twee obstakels op: de vordering moet

.5

direct bij het opmaken van het proces-verbaal worden gedaan- en de vordering
moet tegen de bestuurder zijn gericht.

Het eerstgenoemde bezwaar is eenvoudig te onizeilen door het opmaken van
het proces-verbaal uit te stellen. In een zaak uit 1995 werd het feit (in casu het
weigeren van het ademonderzoek) op 23 oktober geconstateerd, op 26 oktober
werd de overgifte van het rijbewijs gevorderd en op de 30e werd het proces-verbaal
opgemaakt. De Rechtbank 's-Hertogenbosch achtte de politie bevoegd in de
tussentijd de overgifte van het rijbewijs te vorderen. "De rechtbank vindt een

bevestiging voor het oordeel dat ook na afwikkeling van het onderzoek aan het

politiebureau het rijbewijs nog gevorderd kan worden in het feit dat ook de verkeers-
schout nadrukkelijk bevoegd is verklaard bedoelde invordering26 te doen. De
verkeersschout is een ambtenaar die doorgaans niet feitelijk als opsporingsambte-
naar bij een aanhouding van een bestuuider van een motorrijtuig betrokken zal
zijn."27 Deze overweging doet overigens wat merkwaardig aan. als men bedenkt
dat de vorderingsbevoegdheid juist aan de verkeersschout is gegeven, omdat hij
veelal aanwezig pleegde te zijn bij de grote verkeerscontroles. Het ambt verkeers-
schout is overigens inmiddels afgeschaft.18

Het bestuurderscriterium. dat nu in art. 164, eerste lid WVW 1994 is te vinden.

lijkt ondubbelzinning. Naar mijn mening heeft het echter betrekking op de
hoedanigheid waarin het feit is gepleegd en niet op de hoedanigheid waarvoor
proces-verbaal wordt opgeniaakt: iemand kan als bestuurder te hard rijden, maar
een proces-verbaal krijgen als eigenaar/kentekenhouder, wanneer niet kan worden

aangetoond dat hij de bestuurder was. In dit geval zou in beginsel gevorderd kunnen
worden. Een aanwijzing hiervoor is te vinden in wetsvoorstel 24 112. Hierin wordt

2.4     Kamerstukken Il 1989-1990.2() 591. nr. 7. p. 5.
25    En niet erna: HR 21 oktober 1958, NJ 1959.5. m.nt. BVAR.
26     Bedoeld wordt de vordering ti,t overgifte.
27    Rb. 3-Hertogenbi)+ch. VR 1996.230. ook: HR 31 januari 1961, VR 1961,37.
28       Wet van 26 tebruari  1996. Sth.  155. in werking getreden c,p 1 oktober 1996 (Wer van 3 juli  1996.

Stb. 371).
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uitdrukkelijk de vordering ten aanzien van snelheidsdelicten alleen toegestaan
wanneer er staande is gehouden. Deze uitdrukkelijke afwijzing van de sanctionering
van de kentekenhouder werd kennelijk nodig geacht.

Dit betekent naar mijn mening dat in de gevallen waarin niet wordt gevorderd
op grond van een snelheidsdelict de vordering in beginsel gericht mag zijn op de
kentekenhouder, waarbij het bestuurdersbegrip in het eerste lid van art. 164 WVW
1994 zo moet worden verstaan dat wanneer er enige vermoedens zijn dat de later
opgespoorde kentekenhouder bestuurder was er sprake is van een verdachte waarvan
de overgifte van het rijbewijs mag worden gevorderd. Het verschil met de vordering
aan de bestuurder als verdachte is dan dat deze vermoedens niet sterk genoeg
hoeven te zijn om de betrokkene voor het betreffende delict ats bestuurder le
kunnen vervolgen. Wel geldt er een aanvullende motiveringsverplichting bij de
vordering. waarbij bijvoorbeeld kan worden opgegeven dat de gesignaleerde
bestuurder aan dezelfde uiterlijke kenmerken voldeed als de eigenaar/kenteken-
houder of dat bekend is dat de plaats en tijd van het delict samenvalt met de route
die de eigenaar/kentekenhouder pleegt af te leggen (bijvoorbeeld in het kader van
zijn werkzaamheden).

De mogelijkheid tot de vordering tot overgifte van het rijbewijs van de
eigenaar/kentekenhouder is naar mijn mening een goede zaak. Hoewel er in beginsel
geen relatie is tussen de bekwaamheid van de rijbewijshouder en de gedragingen
die met zijn motorrijtuig zijn begaan zonder dat bekend is of hij de bestuurder was.
zijn er zijn gevallen waarin ook de op kenteken geverbaliseerde verdachte
verkeersgevaarlijk kan zijn. Bijvoorbeeld wanneer een bestuurder in een drukke
straat in razende vaart door rood licht rijdt en later thuis wordt aangehouden, omdat

zijn kenteken is genoteerd.

3.2 Het rijden onder inrloed als beoordelings maats taf

Daar het terugdringen van het rijden onder invloed de reden was om de vordering
en de inhouding van het rijbewijs in te voeren. is dit een van de delicten waaraan

de vordering is gekoppeld. De wijze waarop dat is geschied, is in de loop der tijd
behoorlijk veranderd. Tot de wetswijziging van  1991 was voldoende dat er sprake
was van zodanige verdenking van het rijden onder invloed dat een proces-verbaal
werd opgemaakt hiervoor, aanvullende gronden werden niet gegeven.29 In de
voornoemde wetswijziging gebeurde dit weI. Ten aanzien van de alcoholdelicten
gold voortaan dat er een ernstig vermoeden moest zijn van een alcoholgehalte van
meer dan 570 microgram. Daarnaast werd het weigeren van een adem- of bloedon-
derzoek een vorderingsgrond.

29 Zie hierna voor de rei,trictieve interpretatie hien'an door de Hoge Raad.
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De vraag is of met deze wijzigingen de beoordelingsvrijheid van de vorderaar
van karakter is veranderd. Wat betreft de verdenkingsgraad is dit in de praktijk
meestal niet zo: wanneer een ademonderzoek wordt gedaan, zijn de resultaten
meteen beschikbaar en kan dus van niet alleen van een redelijk, maar ook van een
ernstig vermoeden worden gesproken. Alleen wanneer een bloedproef is gedaan.
geldt dit niet. in deze gevallen is er weI een redelijk vermoeden, maar is het ernstig
vermoeden alleen niet per definitie aanwezig. Het is hoogstens af te leiden uit het
(minder betrouwbare) voorlopig ademonderzoek en de verklaringen en het gedrag

- 10   ··van de bestuurder zelt.   Bil ae weigering medewerking te verlenen of bij de
voltooide medewerking aan de ademanalyse valt het redelijk en het ernstig
vermoeden wel samen. 3I

De beoordeling van het feit zelf heeft een grotere ontwikkeling ondergaan.
In eerste instantie kende art. 27 WVW  1 935 alleen het criterium dat er sprake moest
zijn van een proces-verbaal van het rijden onder invloed van alcohol. In  1958 werd
dit uitgebreid: doordat onder het rijden onder invloed ook het misbruik van andere

39de rijvaardigheid verminderende stoffen werd geschaard, - werd dit ook een vorde-

ringsgrond. Van Agt vond de enorme beoordelingsvrijheid die dit in zijn ogen
overliet aan de vorderaar te groot. Mede gezien de naar zijn mening gebrekkige

rechtsbescherming verlokte hem dit in  1970 tot de uitspraak dat de regeling van
art. 27 WVW 1935 niet deugde.

Deze kritiek was onterecht. Hoewel in de eerste versie van art. 27 WVW  1935
niet meer eisen werden gesteld aan de bevoegdheid tot het vorderen van overgifte
dan dat er vermoedelijk onder invloed was gereden. was er bij de totstandkoming
van dit artikel wel uitgebreid gediscussieerd over de toepassingscriteria. De
Commissie van de Tweede Kamer stelde aan de Minister vragen over het al dan
niet scheppen van voldoende rechtszekerheid voor de aan de sancties onderworpen
personen. Het antwoord van de Minister was dat het moest gaan om zeer ernstige
gevallen, waarbij de verkeersveiligheid in hoge mate in het geding was.34 Verder
werd gezegd dat bestuurders die onder invloed zijn groot gevaar veroorzaken, met
name wanneer men naar de verkeersintensiteit keek (1933/1934!). en dat ze derhalve

1S

op de weg niet thuishoorden. Het argument dat er gezien de verkeersdrukte in
die tijd altijd sprake was van groot gevaar wees erop dat de Minister alle gevallen
van het rijden onder invloed als gevaarlijk en dus in aanmerking komend voor een

30     Kamerstukken 111989-1990,20 591, nr. 6, p. 17.
31       Dit is echter geen reden om ervanuit te gaan dat de verdachte ook schuldig is, zoals bijvoorbeeld

in HR 25 april 1989, VR 1990.5.
32     Wet van 29 oktober 1958, Stb. 1958.505.
33    Van Agt 1970, p. 97.
34    Handelingen Il 1935-1935.80.1. art. 27, p. 23.
35 Bijlage Handelingen 11 1933-1934.484.3. par. 4.5.
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vordering tot overgifte beschouwde,36 hetgeen overeenstemde met de tekst van
art.  27 WVW  1935. De beoordelingsvrijheid waar Van Agt over sprak was er dus
niet: in alle gevallen van het rijden onder invloed werd er door de wetgever van
uitgegaan dat er sprake was van zodanige verkeersonveiligheid dat het rijbewijs
moest worden opgedist.

Inmiddels had de Hoge Raad zich echter een eigen beoordelingsvrijheid
toegeeigend. Het ministerieel argument dat het moest gaan om "zeer ernstige
gevallen, waarbij de veiligheid van het verkeer in hoge mate is betrokken" werd
in de jurisprudentie tot criterium gemaakt om de overgifte te vorderen.37 Omdat
de Hoge Raad, gezien de hiervoor weergegeven tekst van de memorie van
toelichting bij het eerste wetsontwerp. deze opmerking uit zijn verband trok, waren
de toepassingsgronden een stuk onduidelijker: het verschilde nogal of een vordering
mocht worden gedaan in ieder geval van het rijden onder invloed of in de
zogenaamde 'zeer ernstige gevallen.' Bovendien was er, gezien de gegroeide
verkeersintensiteit. meer reden om het rijden onder invloed van alcohol als ernstig
te beschouwen dan bij de invoering van art. 27 WVW 1935. Bleichrodt en van
Gendt spraken in dit kader van "een op zijn minst dubieuze wetshistorische interpre-
tatie."38 In het licht van de technische ontwikkelingen is het ernstig gevalscriterium
overigens wei goed te verdedigen: doordat ten tijde van de totstandkoming van
art. 27 WVW  1935 er geen mogelijkheden waren het concrete alcoholgehalte van
de verdachte te meten. ging het toen ook alleen om de ernstige gevallen: de politie
moest op uiterlijke kenmerken afgaan, die veelal pas optreden bij de forsere inname
van alcohol.

Hoe dan ook. het minder duidelijke zeer ernstig gevalscriterium werd gehand-
39haafd   en de vorderaar kreeg daardoor een eigen beoordelingsvrijheid. Dit werd

in de toen geldende richtlijn nog eens onderstreept: "De politie zal aan de hand
van de gegevens van het concrete geval (...) dienen te beoordelen of invordering
dient plaats te vinden." Bedoeld werd hier uiteraard of de vordering tot overgifte
dient plaats te vinden.

Dit veranderde in  1991. toen er wettelijke criteria werden geformuleerd met
betrekking tot de vordering.  In art. 27, eerste  lid WVW  1935  werd de vorde-
ringsbevoegdheid gekoppeld aan vaste alcoholgehaltes. Deze nieuwe criteria waren
het gevolg van de invoering van de ademanalyse. Toen alleen de bloedproef werd
gebruikt als meetinstrument. leverde deze kennis nog geen concrete bijdrage aan
het gebruik van het vorderingsinstrument: de uitslag van de bloedproef was te laat

36       In dezelfde zin: Bleichrodt  1985, p 309-31 O. zie ook de conclusie van A-G 's-Jacob bij HR
22 juli  1958, NJ  1959.  12.

37     Bijvoorbeeld: HR 22 juli 1958. NJ I 959,12. HR 27 sept 1966. NJ 1967, 295:HR 28 sept 1982.
NJ  1983.256: HR 27 maart  1990, VR  1990.20.

38 BleichrodUVan Gendt 1985. p. 310.
39    Bijvoorbeeld: HR 28 sept 1982. NJ 1983.256. HR 27 maart 1990. VR 1990.20.
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bekend,4' Door de invoering van de ademanalyse4' werd het echter mogelijk het
alcoholgehalte op relatief snelle wijze te bepalen.

Dat het bij de wettelijke alcoholgehaltes om ernstige gevallen ging, werd
afgeleid uit onderzoeken over het verband tussen de hoeveelheid genuttigde alcohol
en de kans op een verkeersongeval.42 Wanneer het a.a.g. van de bestuurder meer

zou zijn dan 570 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, zou die kans
aanzienlijk toenemen:3 Daarom werd een ondergrens van 570 Fg/1 als uitgangspunt

genomen. Vanuit de hoek van de politie was eerder al kritiek geleverd op deze
grens: "De alcoholconcentratiegrenzen die (...) worden genoemd zijn arbitrair.
Vooralsnog lijkt het niet zinvol de discussie toe te spitsen op deze waarden. •,44

Deze kritiek lijkt niet volledig terecht, daar ook in het Duitsland, naar aanleiding

van wetenschappelijk onderzoek, de grens tussen een eenmalig slippertje en een

vermoedelijk probleemgeval wordt getrokken bij 1,3 promille.
45

Dit was overigens niet de enige reden voor de opname van dit vaste criterium
in de wet: men wilde ook aansluiten bij de requireerrichtlijnen van het OM.46 Hierin

gold voor een b.a.g. van 1,31-1,80 promille een ontzeggingseis van zes maanden
onvoorwaardelijk, tussen de  1.81  en 2,50 promille een van negen maanden en
daarboven een jaar.47 Deze zes-maanden duur is ook terug te vinden in het voor-
schrift dat het rijbewijs moet worden teruggegeven wanneer de zaak na zes maanden

nog niet is voorgekomen.
Niet alleen bij de specifiek aangeduide alcoholgehaltes werd een gevaar voor

de verkeersveiligheid gezien dat met de vordering van het rijbewijs zou moeten
worden gesanctioneerd. In het tweede lid van art. 27 werd een ook algemeen vorde-

ringscriterium opgenomen: "Zij kan voorts worden gedaan, indien door het in het
eerste lid bedoelde feit+R de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht."

De opname van deze variant van het eerder in de jurisprudentie geformuleerde
ernstig gevalscriterium was bedoeld om de beoordelingsvrijheid ten aanzien van
de overige gevallen van het rijden onder invloed te vergroten: de ministers meenden

met de nieuwe formulering een ruimere omschrijving te hebben gegeven dan de

hiervoor in de jurisprudentie geldende eis.49 Het verschil in formulering lijkt op
een minder streng criterium te wijzen. maar praktisch gezien kan er niet worden

40     Kamerstukken 11 1987-1988,20 591, nr. 3, p. 5.
41     Wet van 1 juli 1987, Stb. 315.
42        Zie voor een technische uitleg en een overzicht van verschillende onderzoeken Froentjes 1985.

p. 159-201.

43         Kamerstukken  II  1987-1988,20 591, no.  3, p. 5 en 6. Kamerstukken  11  1989-1990.20591.  nr.
6, p.  1 6. Verwezen wordt naar Borkenstein  1964; Zie verder Bleichrodt  1985, p.3 1 1.

44    Kuijten 1987, p, 5.
45       LinB 1991. p. 69.
46       Kamerstukken Il  1987-1988.20 591. nr. 3. p. 5.
47     Stcrt. 1983.82, zie ook de paragrafen 5.4.2 en 5.5.1.
48     Dus een delict gerelateerd aan het rijden onder invloed.
49     Kamer,tukken 11 1987-1988.20591. nr. 3. p. 5.

137



Hoofdstuk 4

gezegd dat hierdoor de toepassing van de bevoegdheden duidelijk kon wijzigen:
wanneer bij het rijden onder invloed de veiligheid in het verkeer in concreto ernstig
in gevaar is gebracht, impliceerde dit toch dat het om een zeer ernstig geval gaat.

Een aanknopingspunt voor een andere mening is niet te vinden: uit de jurisprudentie
of literatuur bleek niet dat het karakter van de vorderingszaken wat dit betrof,
wijzigde.

3.3 Het weigeren van een onderzoek als beoordelingsmaatstaf

Gerelateerd aan het rijden onder invioed is het weigeren om het alcoholgehalte
te laten meten. Deze meting vindt tegenwoordig plaats door middel van een adem-,
bloed- of urineonderzoek.  Dit  is niet altijd zo geweest.  Pas  in  1973  werd de
verplichte bloedproef ingevoerd.5(' Het weigeren van de bloedproef werd strafbaar
gesteld en uit het oogpunt van rechtsgelijkheid werd de vordering tot overgifte
van het rijbewijs ook mogelijk gemaakt wanneer de verdachte weigerde de
bloedproef te ondergaan. Later gebeurde hetzelfde bij de weigeraars van de
ademanalyse en het urineonderzoek.

Niemeijer leidde uit de opname van de weigering van de bloedproef bij de
vorderingscriteria af dat de wetgever het toepassingsbereik van de vordering wilde
verruimen: met het weigeren was niet direct de verkeersveiligheid ernstig in gevaar
gebracht volgens hem.,1 Hierdoor waren de beschikkingen van de Hoge Raad waarin
het ernstig-gevalscriterium werd gehandhaafd zijns inziens contra legem.

52

De keuze van de wetgever voor deze nieuwe categorie vorderingswaardige
delicten lijkt echter wei degelijk op verkeersveiligheidsgronden te berusten. Wie
weigert zijn alcoholgehalte te laten meten, zal veelal in behoorlijke mate onder
invloed zijn.53 De bescherming van de verkeersveiligheid eist dat ook deze personen
van de weg kunnen worden gehaald. Het risico dat er misschien een kleine categorie
verdachten overblijft die niet in ernstige mate onder invloed is, is onvermijdelijk,
maar gezien het grote belang van de verkeersveiligheid wei aanvaardbaar.
Bovendien is uit onderzoek gebleken dat weigeraars significant vaak bestuurders
blijken te zien die zich vaker schuldig maken aan het rijden onder invloed,54 hetgeen
ook tot uitdrukking is gekomen in de jurisprudentie van de Hoge Raad waarin werd
bepaald dat eerdere veroordelingen van het weigeren van een onderzoek een

50    Wet van 23 mei 1973. Stb. 1973,282.
51 Ook: Bleichrodt 1985, p. 310.
52    Niemeijer 1977, p. 460.
53       Wanneer dit niet zo is, komen de negatieve gevolgen van het zonder goede gronden weigeren

van medewerking aan het alcoholonderzoek naar mijn mening overigens zonder meer voor

rekening van de weigeraar.
54    Kuijten 1987, p. 6.
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S5

indicatie kunnen zijn van een gevaar voor herhaling voor het rijden onder invloed.

Van een veranderd karakter van de vorderingsbevoegdheid en contra legem-jurispru-
dentie was dus geen sprake.56 WeI van een verminderde beoordelingsvrijheid: waar

de vorderaar eerst bij elke weigeraar kon overwegen of er sprake was van een

ernstig geval, was dit voortaan een gegeven.

3.4 Het veroorzaken van gevaar als algemeen criterium

Het ernstig geval-criterium gold eerst alleen ten aanzien van alcoholgerelateerde

delicten, maar per  1 januari  1994 werd het mogelijk de overgifte van het rijbewijs
te vorderen wanneer er sprake was van een overtreding van een bij of krachtens

de WVW 1994 vastgesteld voorschrift "indien door de overtreding de veiligheid
op de weg ernstig in gevaar is gebracht." De motivering voor de uitbreiding tot

alle verkeersdelicten kwam erop neer dat ook in de gevallen waarin de bestuurder

niet onder invloed verkeert een onmiddellijk ingrijpen gerechtvaardigd kan zijn
in het kader van de verkeersveiligheid.

57

Het was de bedoeling het algemene gevaarscriterium van artikel 164 WVW
1994 van toepassing te laten zijn bij extreme situaties waarin de fysieke of geestelij-

ke toestand van de bestuurder het vermoeden deed rijzen dat (verdere) verkeersdeel-

name gevaar op zou leveren. Dit viel mede af te leiden uit de opmerkingen dat
het karakter van de regeling hetzelfde zou blijven58 en dat niet viel te vrezen dat

het beroep op de produktiecapaciteit van justitie zal toenemen, omdat er naar ver-

wachting buiten de alcoholsfeer geen structurele vordering en inhouding plaats
zou vinden.-" De memorie van toelichting bij de WVW  1994 gaf als voorbeelden

van gevallen waarin de vordering tot overgifte van het rijbewijs plaats zou kunnen

vinden gevallen van dood of zwaar lichamelijk letsel door schuld en ernstige snel-
heidsovertredingen op plaatsen waar dit tot bijzondere gevaarzetting leidde, zoals

binnen de bebouwde kom.60

De beoordelingsvrijheid hierbij is zeer ruim. Hoewel hierover geen jurispru-
dentie is verschenen, lijkt het mij voldoende als er een proces-verbaal wordt

opgemaakt voor een verkeersmisdrijf als dood door schuld of voor overtreding
van art. 5 WVW  1994. Ook als er sprake is van verbalisering op kenteken is dit

voldoende. Dit is feitelijk mogelijk. omdat de vordering tot overgifte niet direct

plaats hoeft te vinden, maar ook nog na enkele dagen (zie paragraaf 4.3.1). Juridisch

55     HR 22 mei 1979, NJ 1979,460: VR 1981,13.
56 Vgl. Poell 1978. p. 155.
57        Kamerstukken Il  l 990- 1991. 22 030. nr. 3. p. 50 en  145. ook: De Haas  1967. p. 74-75.
58        Kamerstukken II 1987-1988,20 591, nr. 2.  Kamerstukken Il  l 990-1991.22 030. nr. 3. p.  50.
59     Kamerstukken Il 1991-1992,22 030. nr. 6, p. 125.
60    Kamerstukken 11 1990-1991.22 030, nr. 3, p. 145.
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is het mogelijk, nu de vorderingsbevoegdheid alleen is gekoppeld aan het
vermoedelijke bestuurderschap van de betrokkene tijdens het delict, en niet aan
het feit of hij wordt geverbaliseerd in de hoedanigheid van bestuurder voor dit
delict. Wei geldt hierbij een aanvullende motiveringsverplichting (zie paragraaf
4.3.1).

3.5 Het oversclirijden van de maximumsnelheid als maatstaf

De vordering tot overgifte van het rijbewijs is in het geldende recht bij forse
snelheidsovertredingen mogelijk op grond van art. 164, derde lid WVW  1994:
wanneer de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht, kan de overgifte
van het rijbewi.is worden gevorderd. Op grond van het voorstel dat nu bij de Eerste
Kamer ligt. moet echter voortaan het rijbewijs van de betrokkene worden gevorderd
bij een -overschrijding van een krachtens deze wet vastgestelde maximumsnelheid
met vijftig kilometer of meer. in geval van staandehouding van de bestuurder."
In eerste instantie werd overigens voorgesteld de vorderingsplicht op te leggen
"indien het proces-verbaal direct na de overtreding wordt opgemaakt."61 Vanwege
onze verregaande kentekenaansprakelijkheid verdient de nieuwe redactie de
voorkeur.

De motivering van de nieuwe verplichte vorderingsgrond is dat overtredingen
van de maximumsnelheid met vijftig kilometer per uur of meer "een dermate
ernstige inbreuk op de verkeersveiligheid (vormen, K.v.T.) dat altijd tot invordering

.,62moet worden overgegaan. Dit wordt niet verder uitgewerkt. Er wordt niet
verwezen naar onderzoek dat de relatie tussen snelheidsdelicten en de verkeersvei-
ligheid behandelt  (zoals dat bij de opname van de alcoholgronden wei gebeurde)<"
en de vijftig-kilometergrens lijkt vrij willekeurig te zijn getrokken. Bovendien wordt
er geen onderscheid gemaakt naar concrete verkeerssituaties, zoals de verkeersin-
tensiteit en het soort weg waarop de overtreding plaatsvindt. Wie bijvoorbeeld
s nachts op een verlaten autosnelweg honderdzeventig kilometer per uur rijdt.

zal even hard aan worden gepakt als degene die met honderd kilometer per uur
door een drukke vad scheurt. Dit is heel vreemd, omdat naar aanleiding van het
eerste ontwerp van 24  1 1 2 veel kritiek werd geleverd op de absolute vijftig-kilome-
tergrensb' en de Ministers deze toen gewijzigd hebben in een relatieve grens van

61    Art. 164. tweede lid sub c WVW 1994 in Kamerstukken Il 1994-1995. 24 112. nr. 2.
62       Kamerstukken 11  1994-1995.24  112. nr. 3. p.  1 -2. bedoeld wordt natuurlijk  'v<,rdering tot

overgifte van het rijbewijs'.
63       Er zijn ook geen overtuigende onderioeksre+ultaten over dit onderwerp bleek uit een interview

met D. Twisk van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.
64     Kamerstukken Il 1987-1988, 20 591. no. 3, p. 5-6: Kamerstukken il 1989-1990.2() 591.nr.

6, p. 16,
65    Kamerstukken Il 1994-1995.24 112, nr. 4. p. 1-5.
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overschrijding van de ter plaatse geldende maximumsnelheid met meer dan vijftig
66          ·              ·           ·

procent, met een minimum van dertig kilometer per uur.  Dit criterium werd
gekoppeld aan de administratieve inhouding van het rijbewijs. Toen deze
rechtsfiguur werd afgewezen. verdween echter - zonder enige toelichting -  ook
het percentuele vorderingscriterium.

Hoewel het om een tot specifieke delicten beperkte wijziging gaat, zal de

feitelijke invloed groot zijn. De schatting van de Ministers was dat het na wetswijzi-
ging om zestienduizend zaken per jaar zou gaan. Dit zou meer dan twee keer zoveel

zijn dan het aantal alcoholgerelateerde zaken waarbij het rijbewijs werd ingevorderd
op grond van art.  164 WVW 1994.67

De combinatie van een slecht onderbouwd verkeersveiligheidscriterium en
het ontbreken van een beoordelingsvrijheid bij de vorderaar leiden tot een negatief
oordeel over het snelheidscriterium: het gevaar voor de verkeersveiligheid wordt

op onvoldoende gronden beoordeeld. Naast wetswijziging is een uitweg wellicht
te vinden in de mogelijkheid om van een vordering af te zien. Er is dan geen
verplichting is tot vordering. maar een bevoegdheid. waarbij het Openbaar
Ministerie in richtlijnen kan aangeven dat er sprake moet zijn van een concreter

gevaar dan de kale snelheidsovertreding. Het is dus afhankelijk van de beleids-

vrijheid in deze of er gesproken dient te worden van een onevenredig zware sanctie.

Dit wordt in paragraaf 4.5.2 besproken.

3.6 Het beroegde ambt

Tot de vordering bevoegd, meestal zelfs verplicht. zijn ingevolge artikel 164. eerste
lid WVW  1994 de in artikel 159, onderdelen a en b WVW 1994 bedoelde personen.

In praktijk zal het, net als voor de invoering van de WVW 1994, om de politie gaan.
De strafrechter heeft ook een vinger in de pap bij de beoordeling van de

vorderingsbevoegdheid. Hoewel de verplichting de bedreiging van de verkeersveilig-
heid te beoordelen en de sanctie-oplegging op evenredigheid te toetsen in de eerste

plaats bij de vorderaar ligt. wordt dit volledig getoetst door de strafrechter. Dit
wordt in de volgende paragraaf behandeld.

3.7 De rechterlijke toetsing rein de beoordeling

De ontwerp-versie van art. 27 WVW 1935 kende geen rechtsmiddelenregeling.
Bij amendement is alsnog een klaagschriftprocedure ingevoerd. Het ontvankelijk-

66    Kamerstukken 11 1995-1996,24 112. nr. 5.
67    Kamerstukken 11 1994-1995. 24 112. nr. 3. p. 2.
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heidscriterium hierbij is steeds hetzelfde gebleven: iedere belanghebbende kon
en kan een klaagschrift indienen tegen de vordering tot overgifte, de invordering
en tegen de (verdere) inhouding.68 Dit is af te leiden uit de wettekst, waarin steeds
werd gesteld dat tegen de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in het eerste
of tweede lid (later eerste of derde respectievelijk eerste of vierde lid) de
klaagschriftprocedure openstond, omdat in die artikelleden de voornoemde
bevoegdheden stonden opgesomd. Onder elke belanghebbende in de zin van deze
klaagschriftprocedure wordt verstaan een ieder die door toepassing van de procedure
wordt getroffen in een belang dat hem bepaaldelijk aangaat.6' In  de zaak uit  1977
ging het om een werkgever. Daarnaast kan naar mijn mening ook worden gedacht
aan een partner of gezinslid. In een geval werd ook de eigenares van de bij de

71aanhouding van de verdachte inbewaringestelde auto'C) ontvankelijk verklaard.
Dit leek echter een uitzonderingsgeval.

De rechterlijke toetsing van de beoordelingsvrijheid is van begin af aan heel
ruim genomen: de raadkamer moest ex nunc dezelfde toetsingsgronden toepassen
als op grond van de wet voor de vorderaar (en de inhouder) golden.72 Maar de
rechter ging verder: al voordat het vorderingscriterium van art. 27 WVW 1935
werd vertaald in de ernst van het feit werd aangegeven dat de concrete omstan-
digheden van het feit een rol moesten spelen. De Hoge Raad overwoog dat de
wetgever had gewild "dat de rechter de wenselijkheid van den (...) maatregel ook
aan de omstandigheden waaronder het misdrijf van art. 26 van de wet zou zijn ge-
pleegd" zou toetsen.73 Zoals eerder bleek werd hier later de eis aan verbonden dat
het ging om "zeer ernstige gevallen, waarbij de veiligheid van het verkeer in hoge
mate is betrokken. De toetsing aan de omstandigheden van het feit moest dus

„74

heel concreet zijn.
Door deze zeer ruime en ingrijpende toetsingsbevoegdheid vertoont deze

klaagschriftprocedure trekken die doen denken aan een administratief beroep:
toetsing ex nunc en volledige recht- en doelmatigheidstoetsing. De zittende
magistratuur bevindt zich evenwel niet in dezelfde bestuurskolom als de politie
(en het Openbaar Ministerie). Deze toetsing gaat daarom te ver. Het is ook niet
bedoeling van de wetgever geweest: beoogd werd een zuivere rechtmatigheids-
toetsing toe te staan (zie paragraaf 4.3.8). Bovendien is de strafrechter niet de

68        idem: Rb. Utrecht  I  maart  1994. NJ 1994,384. Barels  1994, p. 313. Anders: Rb. 's-Hertogen-
bosch 23 maart  1992. NJ  1992. 469, waarin werd overwogen dat de bezwaarschriftprocedure
alleen tegen de invordering en inhouding is gericht.

69    HR l februari 1977. NJ 1978,3.
70       In paragraaf 4.6 wordt de inbewaringstelling behandeld.
71        Rb. Utrecht  I  maart  1994, NJ  1994,384.
72     HR 23 februari 1954, NJ 1954.362, AB 1954.566. VR 1954,80.
73     HR 23 februari 1954, NJ 1954.362. m.nt. B.V.A.R.
74 Bijvoorbeeld: HR 22 juli 1958. NJ 1959, 12: HR 27 sept 1966. NJ 1967, 295:HR 28 sept 1982.

NJ 1983.256: HR 27 maart 1990. VR 1990.20: zie paragraaf 4.3.4.
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bevoegdheid verleend de vordering te vemietigen, hetgeen ook kenmerkend is voor
administratief beroepsachtige procedures. De raadkamer kan alleen de teruggave

van het rijbewijs gelasten.

3.8 De keuze om het rijbewijs te vorderen

Tot de wetswijziging van 1991 was in de wet opgenomen dat in de daarvoor
bestemde gevallen de vordering tot overgifte "kon" plaatsvinden. Er was dus

beleidsvrijheid. Uit de kritiek op het vorderingsbeleid - en het inhoudingsbeleid -
in de literatuur kan worden afgeleid dat er zeker tot laat in de jaren '80 geen sprake
was van een eenduidige invulling ervan.75 Toch waren er sinds  1984 wel gepubli-

ceerde uitvoeringsrichtlijnen. De aard van de door die richtlijn gegeven criteria
leende zich echter vooral voor een beoordeling per geval. Bovendien achtte de

politie zich in de praktijk niet zo sterk gebonden aan de richtlijnen: er werd in de
praktijk te terughoudend gebruik gemaakt van de vorderingsbevoegdheid. In de
Memorie van Toelichting bij wetsvoorstel 20 591 werd dit vooral geweten aan
het feit dat door het ontbreken van het in de rechtspraak geeiste recidivecriterium
ingevorderde rijbewijzen in veel gevallen vrijwel meteen werden teruggegeven. 76

En hoewel dit in theorie door een striktere gezagshandhaving door het OM kon
worden ondervangen, werd hierin niet geloofd door de Ministers. "Naar onze
mening is alleen de wetgever in staat een dergelijke regeling in het leven te roepen

 , •,77 Daarom werd aan de opname van de vaste alcoholcriteria in de wet een

verplichte bevoegdheidsuitoefening gekoppeld, evenals aan het vermoeden van

een weigeringsdelict. De richtlijn werd toen ook aangepast. De wetswijziging heeft

sterk sturend gewerkt: het aantal gevallen waarin werd ingevorderd steeg tussen

1992 en 1994 van duizend naar zevenduizend.79 Er bleef alleen een beleidsvrijheid

over ten aanzien van de zaken die onder de algemene gevaarsgrond vielen. Hoe
deze is ingevuld, is onbekend.

Ruimte voor de rechter om hier iets aan te doen was er niet: het doel van de

klaagschriftprocedure is een volledige rechtmatigheidstoetsing en niet een
evenredigheidstoetsing. Een evenredigheidstoetsing was aanvankelijk weI voorge-
steld: het kamerlid Duys had problemen met het ontbreken van een rechtsmidde-

lenregeling in het oorspronkelijk voorstel van art. 27 WVW 1935, omdat hij zich
kon voorstellen dat een beroepschauffeur die een eenmalig slippertje had gemaakt
in zijn vrije tijd onevenredig zwaar zou kunnen worden getroffen door het verlies

van het rijbewijs. Daarom diende hij een amendement in waarin de raadkamer-

75     Kuijten 1987. p. 4-6, Salomon 1987, p. 35.
76    Kamerstukken II 1987-1988, 20591,nr. 3, p. 3-4: Van Zijl 1991.p. 19.
77       Kamerstukken II 1989-1990.20 591, nr. 6. p. 5-7.
79    Kamerstukken iI 1994-1995,24 112. nr. 3, p. 2.
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procedure werd voorgesteld.8' Zijn beweegredenen werden niet door iedereen ge-
deeld. Een ander kamerlid, Bongaerts, stelde dat in deze situaties er geen redenen
waren om de sanctieoplegging te verzachten. Maar hij vond weI dat er een grotere
rechtszekerheid moest zijn, waardoor een rechtsmiddelenregeling toch zou moeten
worden ingevoerd. Als voorbeeld noemde hij het geval waarin de opsporings-
ambtenaar zich vergiste dn de situatie waarin er bijzondere omstandigheden aan
de orde waren:' Bij dit laatste doelde hij op omstandigheden die niet verzachtend
werkten, maar een veroordeling voor het gronddelict niet haalbaar maakten
(bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een strafuitsluitingsgrond of door
bijzondere bewijsproblemen). Hoewel de Minister het eigenlijk niet nodig vond
om toch een rechtsmiddelenregeling op te nemen, omdat hij erop vertrouwde dat
er geen misbruik van de toegekende bevoegdheden zou worden gemaakt, nam hij
het amendement Duys toch over. Zijn beweegredenen daarbij waren echter de
argumenten van Bongaerts.

82

De klaagschriftprocedure is dus oorspronkelijk ingevoerd om rekening te
houden met beoordelingsfouten. Het andere onderdeel van de individuele belangen-
afweging, de zwaarte van de sanctie, afgemeten aan de persoonlijke omstandigheden
van de verdachte, mocht in beginsel geen rol spelen.

Over de toetsing van de uitoefening van de vorderingsbevoegdheid aan de
belangen van de verdachte is dan ook geen jurisprudentie. Dit is ook om een andere
reden niet verwonderlijk: de verdachte kan meestal pas zijn zaak aan de rechter
voorleggen wanneer de inhouding al plaatsvindt: zijn bezwaren zullen zich dan
richten tegen de voortduring van de inhouding en niet tegen de onevenredig zware
uitoefening van de vorderingsbevoegdheid. Bovendien valt een (contra legem)
evenredigheidstoets waarschijnlijk veel gunstiger uit voor de verdachte wanneer
zijn belangen worden afgewogen tegen het moeilijk te bepalen gevaar voor recidive
dat vereist wordt bij de inhouding, dan bij het in de meeste gevallen wel duidelijke
ernstige, gevaarlijke geval.

3.9 Conclusie

Het belang bij het behoud van het rijbewijs heeft bij de bepaling van het voor de
vordering benodigde gevaar voor de verkeersveiligheid nooit een rol gespeeld,
niet op wetgevingsniveau, niet bij de vorderaar en ook niet bij de rechter. Dit is
logisch, gezien de koppeling tussen de verdenking van een strafbaar feit en het
gevaar voor de verkeersveiligheid. De vordering is immers bedoeld als een reactie
op een vermoedelijk gepleegd verkeersdelict, waarvan de constatering niet afhanke-

80 Bijlage Handelingen II 1934-1935, no. 80, p. 1.
81      Handelingen II 1934-1935, p. 2075 t/In 2077.
82 Bijlage Handelingen II 1934-1935, no. 80.1, p. 23.
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lijk is van een persoonlijke beoordeling van de omstandigheden van de betrokkene,

zoals bij een reactie op een geschiktheids- of rijvaardigheidsgebrek.
Dit betekent overigens dat er in ons stelsel een derde vorm van onbekwaam-

heid wordt onderscheiden naast de in de vorige twee hoofdstukken besproken niet-
rijvaardigheid en de ongeschiktheid: de (grove) schending van een verkeersnorm.

Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt naar zware alcoholgerelateerde
verkeersdelicten en algemeen gevaarzettende delicten. In de toekomst komen hier

ernstige snelheidsovertredingen bij. Of het vermoelijk plegen van deze delicten
werkelijk een indicatie van onbekwaamheid van de bestuurder oplevert, is te
betwijfelen, met name bij snelheidsdelicten. WeI zou het plegen van een ernstig
verkeersdelict een aanwijzing kunnen geven dat de verdachte in de toekomst hier
ook niet voor terugdeinst. Het levert dan bewijs op voor geschiktheids- of
rijvaardigheidsgebreken. Als voorlopige maatregel heeft de vordering tot overgifte
daarom alleen bestaansrecht voor zover zij dient om mogelijk recidivegevaarlijke
verdachten de rijbevoegdheid te ontnemen. Deze mogelijkheid is evenwel ook al
aanwezig in het kader van de art. 130-procedure.

Bij de keuze om at dan niet de overgifte van het rijbewijs te vorderen in de

gevallen waar de bevoegdheid er wei is, kan het belang bij het behoud van het rijbe-
wijs in beginsel wel een rol spelen. Tot  1991  werd van de beleidsvrijheid in deze
ruimschoots gebruik gemaakt, bleek uit de kritiek op het te kleine aantal vorderin-
gen. Het is echter twijfelachtig of het belang van de verdachte hierbij de reden
was om het rijbewijs niet op te eisen; het lijkt erop dat de eigenlijke reden was
dat de politie dacht dat het een onnodige inspanning was, omdat de rijbewijzen
vaak door het OM werden teruggegeven.

Hoe dan ook, na de wetswijziging van  1991  werd de vordering in de meeste
gevallen verplicht. Er was dus geen ruimte meer om rekening te houden met de
betrokkene en het aantal vorderingen steeg fors. Bij de formulering van de verplichte
vordering bleek ook niet dat de wetgever rekening wilde houden met zijn belangen
en ook de rechter heeft geen pogingen gedaan om ruimte te creeren voor een

belangenafweging.

4          De invordering

De wet verduidelijkt(e) niet wanneer er sprake is van invordering. In art. 164, vierde

lid (dat wat dit betreft identiek is aan zijn voorgangers) wordt alleen gesproken
over 'het ingevorderde rijbewijs' dat wordt toegestuurd aan het Openbaar Ministe-
rie.

Buiten de wetstekst zijn er wel eisen verbonden aan de invordering. Zowel
de wetgever als de rechter hebben expliciet bepaald dat er pas sprake kan zijn van
invordering wanneer het rijbewijs in handen van de vorderaar is gekomen.
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Invordering vindt plaats wanneer de overgifte van het rijbewijs is gevorderd
ingevolge artikel 164, eerste lid WVW  1994 dn vervolgens aan deze vordering
wordt voldaan.83 Bij het ontbreken van de feitelijke overgifte van het rijbewijs is
er geen sprake van invordering.84 Feitelijke overgifte impliceert dat er een bewust
wederzijds contact is geweest tussen bestuurder en invorderaar. 85

De plaats van de vordering in de procedure heeft voor onduidelijkheid gezorgd:
de vordering en de invordering worden regelmatig door elkaar gehaald.86 Bij de
in de tweede versie van wetsvoorstel 24112 voorgestelde administratieve inhouding
leverde dit praktische problemen op: de Ministers hadden hierin verondersteld
dat inhouding van het rijbewijs ook mogelijk is als de overgifte van het rijbewijs
is gevorderd. maar het rijbewijs niet is afgegeven en verbonden hieraan allerlei
gevolgen.

De periode waarin het rijbewijs is ingevorderd kan ingevolge art. 164, zesde
lid  WVW 1994 nooit langer dan tien dagen duren. Deze termijn is bedoeld om
het OM de tijd te geven om aan de hand van de inhoudingscriteria te bepalen wat
er verder met het rijbewijs moet gebeuren.87 Als duidelijk is dat het rijbewijs niet
mag worden ingehouden, moet het rijbewijs aanstonds worden teruggegeven.
Wanneer dit niet gebeurt, is er sprake van datournement de procedure. De vordering
tot overgifte heeft dus ten opzichte van de inhouding de functie om het mogelijk
te maken de rijbevoegdheid alvast in te trekken wanneer er sprake is van een geval
dat aanleiding geeft voor een nader onderzoek naar het recidivegevaar. De in
paragrafen 4.3.2 tot en met 4.3.4 genoemde vorderingsgronden geven vanwege
hun ernst hier in het algemeen wel een aanleiding toe, zodat terecht van is bepaald
dat de belangen van de verdachte hier moesten wijken voor dat van de
verkeersveiligheid. Een uitzondering vormt hier het nog in te voeren snelheidscrite-
rium, omdat de gevallen die hieronder vallen vaak ook vrij onschuldig kunnen zijn.

Bij de bepaling van de beslistermijn voor de officier gingen de Ministers ervan
uit dat de tien dagen die hij heeft om over de inhouding van het rijbewijs te oordelen
in de regel worden opgemaakt. Dit werd als een positief gegeven ervaren: "Wij
achten dit juist, omdat hij door onder invloed aan het verkeer deel te nemen zelf
het risico in het leven heeft geroepen dat zijn rijbewijs wordt ingevorderd en
eventueel voor lange tijd wordt ingehouden. Anderzijds is deze termijn niet zo
lang, dat de bestuurder ten aanzien van wie niet tot inhouding wordt besloten,
daardoor onevenredig zou worden benadeeld. Overigens kan deze regeling op

83      Kamerstukken H 1987-1988,20 591, no. 3, p. 9.
84    Rb. 's-Hertogenbosch, 23 maart 1992, NJ 1992,469. VR 1993,57.
85       HR 13 november 1962, NJ  1963, 26.
86 Zie bijvoorbeeld de overweging van de Hoge Raad, die zonder twijfel over de vordering tot

overgifte ging: "dat met een zodanige regeling niet valt te rijmen een rechtmatige invordering
van het rijbewijs of de rijbewijzen op een tijdstip vallende nadat het opmaken van het proces-
verbaal heeft plaatsgevonden (...)." HR 21 oktober 1958, NJ 1959, 5, m.nt. B.V.A.R.

87     Kamerstukken II 1987-1988,20 591, nr. 3, p. 7.
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zichzelf bijdragen aan een versterking van het beoogde preventieve effect van de
invordering.

•,88
Dit laatste werd later steeds aangeduid als het «lik op stuk» effect.

Het punitieve accent dat hierdoor op de invordering werd gelegd. werd niet overal
even enthousiast ontvangen. Zowel vanuit het parlement (VVD, PvdA, D66)89 als
in de literatuur werd kritiek geuit op het strafkarakter van de herziene maatregel.
Omdat naar mijn mening de tien-dagen termijn alleen gebruikt mag worden om
het recidivegevaar te bepalen en niet om het rijbewijs van een niet gevaarlijke
verdachte extra lang te kunnen houden, is er echter geen sprake van een strafka-
rakter. Het probleem is echter dat het nauwelijks valt te controleren wanneer het
rijbewijs bij wijze van straf voor de volle termijn wordt vastgehouden.

Een verdere toetsing van de invordering aan evenredigheidscriteria is niet
nodig, omdat de gronden en ambten die eraan verbonden zijn dezelfde zijn als die
bij de vordering tot overgifte. Wat dit betreft wordt dus verwezen naar paragraaf
4.3. Wel is er een lacune die de moeite van het bespreken waard is: in de regeling
van de vordering ontbreekt een maximumduur van het verbod om te rijden in de
periode tussen de vordering tot overgifte van het rijbewijs en de invordering ervan.

Als het rijbewijs niet wordt afgegeven, geldt het verbod om te rijden totdat
dit op grond van de wet weer is toegestaan. De wet heeft echter nooit voorzien
in een maximumduur van de periode waarin het verbod geldt en er zijn ook geen
uitvoeringsregels over gegeven. In de literatuur is er derhalve voor gepleit een
maximum te stellen aan het verbod te rijden wanneer het rijbewijs nog niet is
ingevorderd.wi Het zou nog beter zijn om, net als bij de schorsing in het kader van
de art. 130-procedure, de mogelijkheid tot inhouding niet meer afhankelijkte laten
zijn van het feit of het rijbewijs weI of niet is overgegeven. Dan zou een niet
ingevorderd rijbewijs ook kunnen worden ingehouden en zou hiervoor dezelfde
maximumtermijn gelden.

5           De inhouding

Artikel 164, vierde lid

De ingevorderde bewijzen worden tegelijk met het proces-verbaal onverwijld opgezonden
aan de betrokken ambtenaar van het openbaar ministerie. Indien bij het in het tweede lid,
onderdeel a, bedoelde onderzoek is gebleken of, bij ontbreken van een dergelijk onderzoek,
een ernstig vermoeden bestaat dat het alcoholgehalte van de adem van de bestuurder hoger
was dan zevenhonderdvijfentachtig microgram alcohol per liter uitgeademde lucht. dan
wel indien op grond van andere feiten en omstandigheden ernstig rekening moet worden

88     Kamerstukken II 1987-1988,20591, nr. 3, p. 7.
89     Kamerstukken II 1988-1989.20 591, nr. 5. p. 4-5.8.
90    Barels 1992, p. 298.
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gehouden met de mogelijkheid dat de bestuurder opnieuw een feit als bedoeld in het tweede
of derde lid zal begaan. is de ambtenaar van het openbaar ministerie bevoegd het rijbewijs
of de rijbewijzen onder zich te houden. totdat de rechterlijke uitspraak in kracht van
gewijsde is gegaan of, indien bij die uitspraak den bestuurder de bevoegdheid motorrijtuigen
te besturen onvoorwaardelijk is ontzegd, tot het tijdstip waarop de ontzegging ingaat.

De basisvoorwaarde voor de inhouding vloeit voort uit het systeem van de regeling:
alleen een ingevorderd rijbewijs kan worden ingehouden. Het moet dus om een
geval gaan dat voor een vordering tot overgifte in aanmerking kwam. De persoon
van wie het rijbewijs wordt ingehouden en de verdenkingsgraad tegen hem ver-
schillen verder niet van die voor de vordering tot overgifte. Wel anders zijn de
beoordeling van de bedreiging voor de verkeersveiligheid en het ambt dat dit doet.

Het bevoegde ambt is de betrokken ambtenaar van het openbaar ministerie.
Hij is bevoegd (maar nooit verplicht) tot inhouding en kan dit niet mandateren
aan bijvoorbeeld een parketsecretaris: een mandaatsconstructie is in strijd met het
wettelijke systeem:' In een recent arrest van de Hoge Raad is evenwel de
mandateringsbevoegdheid van het OM fors opgerekt.92 Dagvaarding door een aan
het parket verbonden secretaris is toegestaan wanneer er sprake is van een
schriftelijk mandaat dat gericht is op specifieke bevoegdheden en gevallen. Het
is echter niet duidelijk of dit, mijns inziens principieel onjuiste93, arrest ook
betrekking heeft op mandatering van de inhoudingsbevoegdheid. Het OM stelde
in zijn cassatiemiddel dat mandatering ten alle tijde geoorloofd is, tenzij de wet
het verbiedt of de aard van de bevoegdheden zich daartegen verzet zoals
bijvoorbeeld bij het toepassen van dwang,niddelen. Wellicht is de inhouding op
dit punt te vergelijken met het toepassen van dwangmiddelen.

5.1 De beoordeling van de bedreiging voor de verkeersveiligheid

Dat het verkeersveiligheidsgevaar bij de inhouding anders moet worden ingeschat
dan bij de vordering tot overgifte komt doordat de inhouding wezenlijk anders
van karakter is. De vordering tot overgifte is een bevel om het rijbewijs af te geven,
waarbij om verkeersveiligheidsredenen meteen een verbod geldt om een
rijbewijsplichtig voertuig te besturen. Pas bij de inhoudingsbeslissing wordt bepaald
wat er 'definitief' met het rijbewijs gaat gebeuren: door de inhouding wordt
aangegeven dat het rijbewijs om verkeersveiligheidsredenen ingetrokken moet
worden, totdat de rechter een uitspraak over de zaak heeft gedaan.

91     Rb. Almelo 5 augustus 1992, NJ 1993.41, VR 1993,147.
92    HR 1 juli 1997, NJ 1998,49 m.nt. Sch.
93   Zie voor een staatsrechtelijke beschouwing over mandatering van bevoegdheden aan de

parketsecretaris Van Tuijn 1995, p. 207-210.
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De duur van de inhouding werd vroeger dan ook alleen gekoppeld aan de
tijd die verstreek totdat de rechterlijke uitspraak over de zaak waarvoor is ingevor-
derd in kracht van gewijsde is gegaan en later tot het tijdstip waarop de onvoor-

waardelijke ontzegging inging die in deze zaak is opgelegd (vierde lid). Dit kon,
vooral wanneer er hoger beroep werd ingesteld, heel lang duren. In het verleden
is er daarom door de rechter beslist dat het instrument inhouding maar voor een
beperkte duur mocht worden ingezet. Waar de grens lag van deze beperkte duur
werd niet duidelijk, maar in deze zaak moest een rijbewijs dat een jaar was ingehou-
den om die reden worden teruggegeven. Andere redenen voor de teruggave werden

hierbij niet gegeven.
94

In de huidige regeling zal een dergelijke lange inhoudingsperiode echter niet
snel kunnen voorkomen. De inhouding kan in beginsel wel duren totdat de rechter
onherroepelijk heeft beslist over de hoofdzaak,95 maar er zijn verschillende

beperkingen. De eerste is in de wet opgenomen als waarborg om de zaken van de
verdachten die onderworpen werden "aan een zo belastende maatregel als de inhou-
ding van het rijbewijs" binnen een vooraf bepaalde termijn te behandelen.96 De
Minister wilde hiertoe alleen aan het OM opleggen dat het onderzoek ter terechtzit-

ting in eerste aanleg op zijn laatst zou moeten plaatsvinden direct na de gebruikelijke
inhoudingstermijn,97 maar de Tweede Kamer vond dit wat vaag en vroeg om
concretere criteria. Sindsdien staat in de wet dat het rijbewijs terug moet worden

gegeven als het onderzoek ter terechtzitting niet binnen een termijn van zes maanden

plaatsvindt. Het hoe en waarom van de zes maanden-termijn bij het eerstgenoemde
vereiste was niet zo duidelijk. Waarschijnlijk was dit de gebruikelijke inhoudingster-
mijn. Dit is af te leiden uit het tegelijk ingevoerde voorschrift dat de periode waarin
de verdachte het rijbewijs kwijt is niet langer mag duren dan de te verwachten

onvoorwaardelijke ontzeggingsduur. Deze bedroeg ingevolge de richtlijnen voor
veel alcoholzaken zes maanden. Gevallen waarin de officier het rijbewijs mag
inhouden in afwachting van de zaak in hoger beroep, terwijl de termijn is verlopen
van de in eerste instantie opgelegde ontzegging van de rijbevoegdheid,98 konden
na 1991 dus alleen bij grote uitzondering voorkomen. De Minister heeft de mogelijk-
heid dat het gebeurt echter niet uitgesloten.

99

94         Rb.  's-Gravenhage 8 augustus  1968, NJ  1970,  19, een uitspraak van dezel fde strekking is ook
ten aanzien van de Duitse variant van de inhouding gegeven: LG Hildesheim, NJW  1989,  1174,
het ging hier om een periode van elf maanden.

95       Wanneer de rechter een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid heeft opgelegd,
mag het rijbewijs worden ingehouden totdat deze ontzegging voor tenuitvoerlegging vatbaar

is geworden.
96     Kamerstukken 11 1989-1990,20 591, nr. 6, p. 23
97     Kamerstukken Il 1987-1988,20 591, nr. 3, p. 8.
98     Rb. Utrecht 8 september 1980, VR 1981,24.
99     Kamerstukken II 1989-1990,20 591, nr. 6, p. 22.
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De inhouding is dus een sanctie die een bepaalde periode voortduurt, terwijl
de vordering alleen de vraag van de politie naar het rijbewijs betreft. Dit betekent
dat de inhouding niet alleen de ernst van het feit mag betreffen, maar ook het gevaar
voor de toekomst: anders zou het een door het openbaar ministerie opgelegde op

1 ()0de ontzegging van de rijbevoegdheid gelijkende straf zijn. Vanwege de
strafrechtelijke inbedding van de inhouding behelst dit gevaar voor de toekomst,
anders dan bij de art. 130-procedure, niet de gevaren die aan de betrokkene als
persoon kleven. maar het gevaar dat hij recidiveert. Hoewel dit formeel een iets
ander criterium is, is er toch geen verschil met het schorsingscriterium van de art.
130-procedure (zie paragraaf 2.2.3). Dit is immers gericht op het gevaar dat de
betrokkene als rijbewijsplichtige bestuurder zal opleveren, een gevaar dat alleen
is af te lezen uit de verkeersdelicten die hij wordt geacht te begaan. De inhouding
lijkt dus niet veel toe te voegen aan de schorsing. Dit geldt des te meer nu is
gebleken dat het bij beide procedures vooral om vermoedelijk misbruik van alcohol
gaat.

5.1.1 1952-1991: het recidivecriterium

In de wet werden in eerste instantie geen verdere eisen verbonden aan de inhouding
dan aan de vordering tot overgifte. Naar aanleiding van de beschikking van de Hoge
Raad over de vordering waarin het ernstig gevalscriterium werd geformuleerd (zie
paragraaf 4.3.2) vroeg Van Eck zich af of dit criterium voldoende was om het
rijbewijs ook verder onder zich te houden. "' In  1968 werd deze vraag beantwoord
door de Hoge Raad:'02 om na invordering tot inhouding over te kunnen gaan moest
voortaan een aanvullende buitenwettelijke grond aanwezig zijn in de vorm van
een kans op herhaling. Uit eerdere jurisprudentie bleek dat de rechtbanken het

1(B

herhalingscriterium al eerder gebruikten.    maar de reden hiervoor werd voor het
eerst expliciet behandeld in deze beschikking. De Hoge Raad verwees bij de motive-
ring van zijn beslissing naar het cassatiemiddel, waarin werd gesteld dat afschrik-
king en generale preventie niet de doelen mochten zijn van de inhouding van het
rijbewijs. Het belang van de verkeersveiligheid moest de inhouding rechtvaardigen.
Hieruit concludeerde de requirant dat dit belang alleen in gevaar zou worden

100     Noot Van Eck onder HR 27 september  1966. NJ  1967.295: HR 23 jan  1968. NJ  1969.167
m. nt. CB. zie ook HR 12 okt 1976. NJ 1977,60: HR 18 dec 1984, VR 1985, 71. HR 27 maart
1990, VR 1991,20 en Kamerstukken Il 1994-1995, 24 112, nr. 3. p. 2.

101      Noot bij HR 27 september  1966, NJ  1967,  295.
102   HR 23 jan 1968, NJ 1969, 167 m.nt. CB.
103 Zie bijvoorbeeld HR 23 februari  1954. NJ  1954,362, m.nt. B.V.A.R, anders bijvoorbeeld Hof

Amsterdam 4 december 1959, NJ  1961. 24.
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gebracht wanneer gevaar voor recidive aanwezig kon worden geacht, hetgeen door
de Hoge Raad werd overgenomen.

104

De toetsing van het recidivegevaar diende ex nunc te gebeuren: iedere keer
dat werd besloten tot (verdere) inhouding over te gaan. Dus ook wanneer tildens
de klaagschriftprocedure over de rechtmatigheid van de inhouding werd geoor-
deeld:'05 de rechtbank moest zel fstandig vaststellen  -dat  van de zijde  van  de

verdachte indien hij de beschikking over zijn rijbewijs zou herkrijgen. ook thans

(curs. K.v.T.) nog een zodanige bedreiging van de veiligheid op de weg zou zijn
te duchten (...)." Het sinds deze beschikking gehanteerde criterium is dat "nog een
zodanige bedreiging van de veiligheid op de weg zou zijn te duchten, dat daardoor
de verdere inhouding van het ingevorderde rijbewijs zou kunnen worden gerecht-
vaardigd."'06

Deze opvatting over het verkeersveiligheidskarakter van de regeling werd
ruim gedeeld. Van Eck had in zijn noot bij het beschikking van 27 september 1966
al een betoog van gelijke strekking gehouden. Wanneer de grond inzake het gevaar
voor herhaling zou wegvallen, was de enige grond die over zou blijven de afschrik-
wekkende werking van de sanctie. "Doch deze rechtsgrond lijkt ons ontoelaatbaar
voor de toepassing van een processueel dwangmiddel."")7 In later verschenen
literatuur veranderde de opvatting hierover niet. In de woorden van Barels: "Zou

deze grond niet vereist zijn, dan zou de inhouding haar rechtvaardiging enkel
moeten vinden in het feit dat de bestuurder de verkeersveiligheid in hoge mate
in gevaar heeft gebracht. Maar daarvoor zal de verdachte zich nog bij de rechter
moeten verantwoorden !" 108

De A-G bij de in 1968 gewezen beschikking, Berger, dacht er echter anders

over. De bedreiging voor de verkeersveiligheid die door de inhouding zou worden

gesanctioneerd, kon naar zijn mening worden gemotiveerd door de vermelding
van de feiten en de omstandigheden die tot de invordering hebben geleid. De rechter
hoefde niet expliciet op het gevaar voor herhaling in te gaan. "De vaststelling dat
de invordering terecht is geschied impliceert in verband met hetgeen in de beschik-
king is overwogen en de afwijzende beslissing op het verzoek tot teruggave een

gelijk oordeel over de continuatie der inhouding van het rijbewijs.
- 1{)9

104    In de noot werd terecht een vergelijking gemaakt met de gronden voor voorlopige hechtenis.
Zie ook Hof Arnhem 25 september  1972, NJ 1973.189. waarin generale preventie als grond
hiervoor uitdrukkelijk werd afgewezen.

105     HR 23 februari  1954. NJ  1954,362. AB  1954,566, VR  1954,80; HR 18 april 1989. VR  199(),
4.

106 Zie ook HR 12 okt 1976. NJ 1977. 60, HR 18 dec 1984, VR 1985, 71. HR 27 maart 1990, VR

1991.20.

107   Noot bij HR 27 september 1966. NJ 1967, 295.
108    Barels 1989. p. 20 en 22.
109     Conclusie bij NJ  1969,167.
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Naar mijn mening verdient de benadering van de Hoge Raad de voorkeur
boven die van de A-G. De bescherming van de verkeersveiligheid vindt alleen plaats
wanneer de verdachte nog een gevaar oplevert. En in een strafrechtelijk kader geeft
alleen de kans op recidive aan in hoeverre dit gevaar er is."0 Daarnaast past dit
beter in de verhouding tussen door de strafrechter opgelegde sancties, waarbij
generale preventie en vergelding een rol mogen spelen en voorlopige maatregelen,
die moeten worden opgelegd in het kader van speciale preventie, beveiliging etc.

Het recidivecriterium is sinds de beschikking uit 1968 steeds gehandhaafd.
Als het recidivecriterium helemaal niet was toegepast, werd de teruggave van het
rijbewijs gelast. Dit werd streng getoetst, bijvoorbeeld in een zaak waarin de
verdachte vermoedelijk een b.a.g. van 2,05 promille had en daarmee tegen de mast
van een verkeerslicht was opgereden. Daarnaast had hij weinig belang bij het
behoud van zijn rijbewijs. Tevens zou de strafzaak al heel snel na de raadkamer-
procedure dienen. Al deze overwegingen waren niet voldoende, nu het recidive-
criterium niet expliciet was toegepast.

lll

Maar ook wanneer het wel was toegepast, werd de teruggave door de rechter
vrij snel gelast. Josephus Jitta stelde dat dit kwam doordat de rechter bij de
beoordeling van het recidivecriterium geneigd was de gegrondheid van de bezwaren
van de verdachte aan te nemen, tenzij het tegendeel bleek.' 12 Uit de gepubliceerde
jurisprudentie valt deze conclusie echter niet te trekken, hetgeen waarschijnlijk
voortkomt uit het feit dat het OM zeer zelden cassatieberoep instelde tegen voor
de verdachte gunstige beschikkingen.'13 Wel  laat een greep uit de gepubliceerde
jurisprudentie uit deze periode zien dat de rechter niet geneigd was alleen op het
geconstateerde alcoholgehalte af te gaan. Met name wanneer de verdachte114

beweerde dat er sprake was van een nadronk, dus dat hij in de tijd tussen het plegen
van het delict en het alcoholonderzoek nog had gedronken, moest het OM zijn
beschikking motiveren met andere overwegingen. zoals de aard en de toedracht
van de eventuele aanrijding en het recidiveverleden. 1 15

Overigens bleek uit een in 1984 gewezen beschikking dat het niet altijd gunstig
hoeft te zijn voor de verdachte wanneer rekening wordt gehouden met alle
omstandigheden: in deze zaak mocht de rechtbank het oordeel dat er nog steeds

recidivegevaar was mede laten berusten op het feit dat de verdachte geen enkele
poging had gedaan zijn alcoholprobleem op te lossen. 116

110    Dit wil echter niet zeggen dat deze kans niet (mede) valt af te leiden uit de ernst van het feit.
111    HR 18 april 1989, VR 1990,4.
112 Josephus Jitta 1987, p. 142.
113 Noot Vellinga bij HR 21 juni  1991, VR  1992,84.
114   Bijvoorbeeld HR 27 maart 1990, VR 1991.20.
115   HR 28 september 1982, NJ 1983,256; HR 18 december 1984, VR 1985, 71.
116      HR 18 december  1984, VR  1985,71; in dezelfde lijn HR  15 juni  1976. NJ  1976, 513, hier speelde

een rol dat de verdachte bekend stond als een regelmatige cafd-bezoeker en een stevige drinker.
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5.1.2 1991-1994: wettelijke inhoudingscriteria

De wijziging van art. 27 WVW 1935 in 1991 leidde (onder meer) tot de codificatie

van het algemene recidivecriterium. Bij deze codificatie werd het echter iets

gewijzigd. -Voldoende is dat op grond van bepaalde feiten of onistandigheden

ernstig rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de bestuurder

opnieuw een feit als bedoeld in het eerste lid zal begaan."'17 Waarom het recidive-

criterium werd veranderd. is niet duidelijk. In de toelichting hierbij werd alleen
118

gesteld met de nieuwe terminologie een neutralere bewoording te hebben gekozen.

Misschien paste het niet om woorden aix bedreiging en duchten in een wetstekst

op te nemen.
In de Memorie van Toelichting valt te lezen dat het gevaar voor herhaling

afgelezen zou kunnen worden uit bijvoorbeeld eerdere processen-verbaal of

veroordelingen wegens alcoholdelicten,"' eerder opgelegde rijverboden en het
bekend staan van de bestuurder als drinker of druggebruiker.1" Voor de informatie-

garing hierover werd een termijn van tien dagen gereserveerd: de periode tussen

de invordering van het rijbewijs en de inhoudingsbeslissing mocht voortaan zo

lang duren. "Deze periode is redelijkerwijs nodig om in die gevallen waarin de

hoogte van het AAG niet aanstonds tot inhouding kan leiden, een onderzoek in

te stellen naar het bestaan van een recidivegevaar, mede aan de hand van de

justitiele documentatie en andere beschikbare gegevensbronnen."121

Vaste alcoholgehaltes

Of de nieuwe redactie van het recidivecriterium invloed heeft gehad op de praktijk
is moeilijk te bepalen. omdat in vrijwel alle gevallen een nieuw. op het a.a.g.

gebaseerde. wettelijke recidivecriterium werd gehanteerd. De invoering van dit
criterium was niet vanzelfsprekend: tot de wetswijziging van 1991 werd er door

veel leden van het OM niet zo veel waarde gehecht aan de bepaling van de
recidivekans aan de hand van het alcoholgehalte van de bestuurder. Een van de

hoofdofficieren van justitie zei hierover: "Uit de kriminologie is evenwel bekend,

dat het toekomstig gedrag van verdachten nauwelijks voorspelbaar is. Dit brengt

OM en rechter op glad ijs: uitspraken over een grote kans op een herhaald

verkeersmisdrijf zijn met even weinig of net zo veel objectieve argumenten te
.,122

onderbouwen als die over een kleine kans. De richtlijn die in die tijd gold

117     Kamerstukken 11 1987-1988.20 591, nr.  3, p. 7.
118      Kamerstukken  111987-1988,20591,  nr.  3. p.  7.
119      Hieronder vallen ook de weigeringsdelicten van artikel 33a WVW: HR 22  mei  1979,  N J  1979,

460.

120   Kamerstukken II 1987-1988,20 591, nr. 3, p. 7.
121    Kamerstukken Il 1987-1988,20 591, nr. 3, p. 7.
122 Josephus Jitta 1987, p. 141.
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ondersteunde deze zienswijze: het resultaat van de bloedproef speelde hierin geen
rol bij de bepaling van het recidivegevaar.

123

Maar niet iedereen binnen het OM was deze mening toegedaan. Bleichrodt
en Van Gend brachten in 1987 een kritisch artikel over art. 27 WVW 1935 uit,
dat, gezien de wijze waarop er gebruik van is gemaakt bij de vormgeving van
wetsvoorstel 20 591, een grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de
regelgeving.124 Hierin stelden zij dat er goede argumenten zijn om het alcoholgehalte
als criterium te gebruiken bij de bepaling van de recidivekans. Zij baseerden dit
op praktijkervaringen en de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, 125 waarin
was gebleken dat een b.a.g. van 1,5 promille en hoger een sterke indicatie gaf van
een drankprobleem bij de bestuurder. 126 Recidive gericht op excessief alcohol-
gebruik bracht volgens de wetenschap ook recidive gericht op dronken rijden met
zich mee. 127 Daarnaast was er ook directe relatie gevonden tussen de hoogte  van
het b.a.g. en de recidivekans:2* Tevens verwezen de schrijvers naar de in de proce-
dure van art.  18 WVW 1935 gehanteerde criteria. 129 Concluderend stelden ze voor
tot vordering over te gaan bij een b.a.g. van 1,3 promille of een a.a.g. van 560 pg/1
en tot inhouding bij een b.a.g. van 1,8 promille dan wei een a.a.g. van 780 pg/l

Ondanks de kritiek van de politie op deze grenzen 110 (zie paragraaf 4.3.2)
volgden de Ministers het door Bleichrodt en Van Gendt voorgestelde. Daarom
werd naast de codificatie van de door de Hoge Raad geformuleerde algemene
criteria ook het recidivegevaar gekoppeld aan het bij de verdachte gemeten
alcoholgehalte van meer dan 785 lig/1. In deze gevallen kon volgens de wet ervan
uit worden gegaan dat de sanctie-oplegging was geoorloofd. Daarom gaf de wet
het openbaar ministerie (onvoorwaardelijk) de bevoegdheid om in te houden bij
een a.a.g. van 785 microgram per liter uitgeademde lucht. In de praktijk werd dit
overigens niet onverkort nageleefd: een aantal parketten bleek eigen recidivecriteria

123 Richtlijn openbaar ministerie voor beleid bij invordering en inhouding rijbewijzen, Stcrt.  1984.
171.

124   Bleichrodt/Van Gend 1985, p 309-312.
125   Bleichrodt/Van Gend 1985, p. 311.
126    Niemeijer 1977, p. 455, Kuijten 1987. p. 5; zie hierover ook par. 3.2.
127   Kamerstukken II 1990-1991,20591, nr. 10, p. 6,7, Van Ooijen 1979, p. 49-59.
128   Buikhuizen 1968, p. 137.
129 Dit criterium lag echter een stuk hoger: bij 870 pg/1 was er sprake van een vermoeden dat nog

dooreen medisch-psychiatrisch onderzoek moest worden bevestigd. Hierbij gold dat dit criterium
door de Afdeling Rechtspraak als juist werd aanvaard, tenzij er door de betrokkene omstandig-
heden waren aangevoerd die aanleiding hadden moeten geven ten gunste van de betrokkene af
te wijken van de geldende regels ('t Hoen  1992, p.  2).  Wat de reden was om twee verschillende
'gevaarlijkheidscriteria' aan te houden is nooit duidelijk gemaakt. Het onderzoek naar de ge-
schiktheid wordt tegenwoordig overigens pas gevorderd bij een a.a.g. van 915 pg/l (zie paragraaf
2.3.2.4).

130   Kuijten 1987, p. 5.
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erop na te houden, varierend van aanvullende eisen ten aanzien van reeds

geregistreerde delicten tot een aanzienlijk hoger alcoholgehalte. 132

Naast de bekend geworden resultaten van wetenschappelijk onderzoek was

het volgen van de requireerpraktijk van het OM een argument."' Bij deze a.a.g.'s

werd minstens schijf V toegepast, hetgeen onder meer betekende dat er minimaal

een onvoorwaardelijke ontzegging van negen maanden werd gevorderd.

De beoordelingsruimte bij de inhouding en de rechterlijke toetsing ervan leek

te zijn verdwenen. De ministers waren dan ook van mening dat het bij de rechterlijke
••134

toetsing zou gaan "om betrekkelijk eenvoudige zaken met een feitelijk karakter.

Dit lijkt mij enerzijds niet onjuist: de wettelijke criteria waren vrij duidelijk.
Anderzijds is de beslissing over de mate waarin het belang van de verdachte bij
het behoud van zijn rijbewijs mag worden geschonden bepaald niet eenvoudig.

135

Dit bleek wel uit het feit dat de opname van absolute criteria de rechter er niet van

weerhield de omstandigheden van het feit mee te nemen. Op een gegeven moment

bepaalde de Hoge Raad zelfs dat die criteria niet onweerlegbaar waren. De zaak

waarin dit werd beschikt betrof een rijder onder invloed die was doorgereden na
een aanrijding met een verkeersgeleider. Na het ongeval was hij naar een vriendin

gegaan, waar hij naar eigen zeggen nog meer had gedronken. Toen hij daarna

wegreed, werd hij aangehouden, waarbij hij een a.a.g. van maar liefst 945 Fig/1
bleek te hebben. Ook bleek dat hij geen first offender was. Inhouding leek daarom

zonder meer mogelijk te zijn. De verdachte wilde zijn rijbewijs terug en diende

een klaagschrift in. De raadkamer wees het af en dacht daarbij te kunnen volstaan

met een verwijzing naar het hoge a.a.g., hiervoor was immers proces-verbaal

opgemaakt. en het oordeel van de wetgever dat hierbij het recidivegevaar vaststaat.

De Hoge Raad vond de motivering van de door de raadkamer genomen beschikking
niet toereikend: omdat de verdachte bijzondere omstandigheden had aangevoerd
(met name het feit dat het gemeten alcoholgehalte niet klopte, omdat hij na het
rijden onder invloed nog had gedronken) was de rechtbank gehouden nader te

motiveren. Op grond van de wetsgeschiedenis (met name de met onderzoeks-

resultaten onderbouwde motiveringen) overwoog de Hoge Raad dat de gegeven

promillages weliswaar een wettelijk vermoeden van recidivegevaar opleveren, maar
"dat er steeds ruimte zal bestaan voor afweging of de inhouding van het rijbewijs,
alle omstandigheden in aanmerking genomen, in concreto gerechtvaardigd is."
De Hoge Raad gaf daarnaast een aanwijzing aan het OM: art. 27 WVW "dient aldus

te worden verstaan dat de ambtenaar van het Openbaar Ministerie bevoegd is om

het rijbewijs onder zich te houden, onder meer indien blijkt of een ernstig vermoe-

den bestaat dat het alcoholgehalte van de adem van de bestuurder hoger was dan

132 Van Marwijk en Van Weeghel 1994, p. 37-38 en bijlage 3.
133   Kamerstukken II 1987-1988, 20 591, nr. 3, p. 7.
134   Kamerstukken iI 1987-1988.20 591, A, p. 1.
135 Vgl. Vellinga  1987, p. 643, die hetzelfde zei over de oplegging van de ontzegging.
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785 microgram per liter uitgeademde lucht. tenzij dan. gelet op bijzondere omstan-
digheden, toch niet gezegd kan worden dat ernstig rekening moet worden gehouden
met de mogelijkheid van herhaling, en behoudens het bestaan van klemmende

„136redenen om van die maatregel af te zien.
In een recentere zaak was er sprake van een first offender, maar het alcohol-

gehalte was ook zeer hoog: 845 Bg/1. De omstandigheden van deze zaak waren
merkwaardig. Het was luilaknacht en de verdachte was bang dat zijn auto en de
daarin liggende gereedschappen zouden worden beschadigd doorde ' feestvierders'
op straat. Ondanks het feit dat hij flink had gedronken, nam hij plaats achter het
stuur van zijn auto, om deze op een veiliger plaats te parkeren. Daarbij werd hij
aangehouden. De rechtbank besloot mede op basis van deze feiten dat er geen sprake
was van een voor de (verdere) inhouding vereiste recidivekans. De Hoge Raad
achtte de motivering van de rechtbank voldoende.

Uit de beschikking van de Hoge Raad blijkt dat de verwijzing door de
rechtbank naar de persoonlijke omstandigheden van de verdachte die de sanctieop-
legging zo zwaar maakten, werd gehonoreerd, omdat deze omstandigheden een
indicatie waren voor de conclusie dat de verdachte niet zou recidiveren. Er werd
namelijk gesteld dat de door de rechtbank opgesomde omstandigheden voldoende
zijn om de conclusie dat er geen gevaar voor recidive is te dragen. De bijzondere
omstandigheden werden hier dus niet gezien als een zelfstandige grond voor de
teruggave van het rijbewijs. De A-G Leijten concludeerde overeenkomstig en
overwoog hierbij dat de redenen die iemand ertoe bewogen om onder invloed te
rijden "aannemelijk kunnen maken dat het aan het ademalcoholgehalte ontleende
gevaar voor recidive in dit geval niet bestaat." Hiermee gaf hij precies aan waar
de 'verborgen' belangenafweging bij de inhouding ligt: de omstandigheden van
het feit en van de betrokkene (waartoe ook het belang bij het behoud van het
rijbewijs behoort). Het alcoholgehalte schept dus een vermoeden inzake het bewijs
van het gevaar voor recidive, dat eventueel wijkt op grond van een gemotiveerd
verweer.

Deze lijn is voortgezet in VR 1998. 82.137 In deze zaak was er sprake van

een b.a.g. van maar liefst 2,87 promille. De betrokkene was bewust tegen een boom
opgereden. omdat hij niet meer wilde leven na de dood van zijn moeder. Na het
ongeval had hij actie ondernomen om iets te doen aan zijn alcoholprobleem. De
rechtbank nam geen recidivegevaar aan en gelastte ongemotiveerd het rijbewijs
terug te geven, hetgeen volgens de Hoge Raad door de beugel kon. De AG Fokkens
vond evenwel dat deze beschikking moest worden vernietigd. vanwege motiverings-
gebreken. De visie van Fokkens lijkt me juist, omdat het helemaal niet evident
is dat de door de verdachte aangegeven omstandigheden zo bijzonder waren dat

136   HR 22 juni 1993, NJ 1994.71: VR 1994,29.
137  HR 3 juni 1997.
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het rijbewijs moest worden teruggegeven: de door de verdachte ondernomen actie

bestond uit het volgen van een Alcohol Verkeer Cursus (AVC. zie de paragrafen
5.4.2 en 5.5.4), hetgeen veel vaker gebeurt zonder dat dit als een bijzondere
omstandigheid wordt gezien. Tegenwoordig wordt er zelfs vrijwel altijd een EMA
gevolgd, die veel meer een therapeutisch karakter heeft dan de AVC. Het voert

zeker te ver alle gevallen waarin de verdachte aanvoert dat hij een EMA volgde/zal
volgen als bijzonder te beschouwen. Ook vanuit de invalshoek van de verkeersvei-
ligheid zijn ernstige bezwaren aan te tekenen bij deze uitspraak. Uit de bespreking

van de art. 130-procedure bleek dat naar medisch inzicht een zelfmoordpoging
met een motorrijtuig een bijzondere omstandigheid is die juist bijdraagt aan de
versterking van het vermoeden van recivegevaar. Deze bijzondere omstandigheid
had de rechtbank er dus in beginsel toe moeten nopen het rijbewijs niet terug te

geven.

5.1.3 1994-ntt: niet alcoholgerelateerde delicten en 24 112

In navolging van de uitbreiding van de vorderingscriteria werden in de WVW 1994
ook de inhoudingsgronden uitgebreid met het gevaar voor herhaling van andere

verkeersdelicten dan het rijden onder invloed of het weigeren van een alcoholproef.
De Memorie van Toelichting gaf hierbij het voorbeeld van een ernstige snelheids-
overtreding binnen de bebouwde kom:38 maar er werd verder niet duidelijk gemaakt

waarom dit een recidivegevaar indiceert. Dit lijkt overigens ook niet mogelijk,
gezien de problemen om op grond van snelheids- (en andere mentaliteitsdelicten)
een gevaar voor de toekomst af te leiden (zie paragraaf 2.2.1.2). Het feit dat er
voor dit soort gevallen nog geen "richtlijn vordering tot overgifte en inhouding
van rijbewijzen" is. bevestigt dit vermoeden. 139

Toch wordt een poging gedaan om het inhoudingscriterium in de wet te
concretiseren. In wetsvoorstel 24 112, zoals dat nu bij de Eerste Kamer ligt, wordt

recidivegevaar aangenomen bij snelheidsovertredingen als "de maximumsnelheid
met zeventig kilometer of meer is overschreden (...)." Tegen dit criterium kunnen
dezelfde bezwaren worden gemaakt als tegen de grond voor de vordering tot
overgifte: de kilometergrens is te absoluut en volstrekt arbitrair. 1*i Er wordt kortweg

medegedeeld "dat van gevaar voor recidive in ieder geval sprake is bij een overtre-
ding van de maximumsnelheid met 70 km of meer."14'  Door de gebrekkige motive-

ring van het recidivecriterium lijkt de inhouding bij excessieve snelheidsovertreding-
en minder onafwendbaar te zijn dan in het voorgestelde wetsartikel wordt gesugge-
reerd, nu uit de reeds eerder besproken beschikking van de Hoge Raad uit 1993

138   Kamerstukken Il 1990-1991,22 030, nr. 3, p. 145-146.
139 Vgl. Barels 1994, p. 312.
140    Zie ook: Barels 1995. p. 18-20.
141 Kamerstukken II 1994-1995,24 112, nr. 3, p. 1,2.
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valt af te leiden dat de rechter niet geneigd is de onweerlegbaarheid van het wettelij-
ke recidivegevaar zonder meer aan te nemen. Hieruit kunnen twee conclusies
worden getrokken. Inhouding is bij forse snelheidsovertredingen waarschijnlijk
niet zonder meer mogelijk, vanwege de gebrekkige motivering bij het wetsvoorstel
24  112. Maar mocht de motivering in het algemeen toch voldoende worden geacht.
dan biedt de ruimte die de beschikking uit 1993 heeft gecreeerd voor een concrete
afweging waarschijnlijk voldoende mogelijkheid om rekening te houden met de
omstandigheden van de overtreding en de overtreder.

4.5.2 De keuze om in te houden

Als het gevaar voor herhaling is bepaald, is er mijns inziens geen ruimte om verder
rekening te houden met de belangen van de verdachte bij het behoud van zijn
rijbewijs. Dit zou in strijd zijn met het speciaal-preventieve karakter van de sanctie.
Uit een empirisch onderzoek bleek evenwel dat rechters op grote schaal rijbewijzen
teruggaven op grond van het persoonlijk belang van de betrokkene:41 Helaas werd
in dit onderzoek niet aangegeven of hier sprake was van een evenredigheidstoets
in het kader van de beoordeling van het recidivegevaar of in het kader van een
beleidsafweging.

Het eerste gepubliceerde geval in deze betrof een beschikking uit  1954. In
deze zaak ging het om een first offender, die een gunstig getuigschrift van zijn
werkgeefster mee had gebracht. De Hoge Raad overwoog dat de wetgever had
gewild "dat de rechter de wenselijkheid van den door het OM genomen maatregel
ook aan de omstandigheden waaronder het misdrij f van art. 26 van de wet zou zijn
gepleegd en de persoonlijke omstandigheden van den geverbaliseerde (curs. K.v.T.)
zou hebben te toetsen." Tevens werd de overweging van de rechtbank in stand
gelaten "dat de ernst van de gevolgen van een dergelijke hoogst onwaarschijnlijk,
of zelfs uitgesloten, te achten herhaling. niet zd groot is, dat zelfs niet het kleinste

'9 143risico van herhaling zou mogen genomen worden.
Pas in  1990 werd er over dit onderwerp weer jurisprudentie gepubliceerd

waar een algemene lijn uit viel af te leiden.144 Het ging om twee zaken, waarin de
verzoekers in hun klaagschrift (onder meer) de aandacht hadden gevestigd op hun
belang bij het behoud van het rijbewijs, hetgeen gezien hun beroepssfeer (kandidaat
rij-instructeur en monteur-APK-keurmeester) heel aannemelijk was. In beide
gevallen werd door de Rechtbank Alkmaar geen last tot teruggave van het rijbewijs
gegeven. met dezelfde door de Hoge Raad aangegeven standaardmotivering ten
aanzien van het recidivegevaar. Toch werd het cassatieberoep in de ene zaak wel
gehonoreerd en in de andere zaak niet.

142     Met name in het ressort 's-Gravenhage: Van Marwuk en Van Weeghel 1994, bijlage 3.
143 HR 23 februari 1954. NJ 1954. 362, m.nt. B.V.A.R.
144   HR 21 februari 1989. VR 1990,3: HR 25 april 1989, VR 1990,5, m.nt. V.
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De annotator Vellinga verklaarde dit door erop te wijzen dat in het eerste

geval op uitvoerige wijze de motivering van de beschikking van de rechtbank werd
bekritiseerd en in het tweede geval in het geheel niet. Dit lijkt mij ook de door-
slaggevende reden te zijn voor de Hoge Raad om twee verschillende beschikkingen

te wijzen. Vellinga plaatste deze uitspraak in de tijdsgeest: "een uiting van de

tendens in de rechtspraak van de Hoge Raad. dat van een rechter een uitgebreider

antwoord op een verweer wordt verwacht naarmate het verweer zelf gedetailleerder
is."

Dit lijkt mij wat betreft de belangenafweging bij de intrekking van het rijbewijs
een goede ontwikkeling. Het gaat hier om een sanctie waarvan de gevolgen zo
duidelijk zijn voor de verdachte (de sanctie is zelfs al opgelegd voordat hij naar
de rechter stapt. hij heeft de gevolgen dus al aan den lijve ondervonden) dat van
hem verwacht moet worden dat wanneer hij onevenredig nadeel ondervindt door
het verlies van het rijbewijs. daar zelf mededeling van doet. Als hij dit niet doet
(door bijvoorbeeld. zoals in dit geval, er niet over te klagen bij de cassatierechter)

lijdt hij dit nadeel kennelijk niet.
Daarnaast kan uit de beschikkingen van de Hoge Raad worden afgeleid dat

de verdachte met succes kan klagen over magere motiveringen als deze. Een beroep

op de zwaarte van de sanctie gezien de persoonlijke belangen moet dus gemotiveerd
worden verworpen. Deze uitspraken zeggen echter niets over de gevallen waarin

het belang van de betrokkene zo groot werd geacht dat het rijbewijs moest worden
teruggegeven. Dat die gevallen er in theorie zouden moeten zijn, werd vroeger
onderkend door expliciet een afweging te maken tussen het belang van de

verkeersveiligheid enerzijds en het belang bij het behoud van het rijbewijs ander-
zijds.145 Deze afweging was echter zeer feitelijk van karakter. waardoor het moeilijk
is hier een algemene lijn in te vinden.

Het is de vraag of met de in paragraaf 4.5.1.2 besproken beschikking in de
luilak-zaak de eerder opengelaten mogelijkheid tot rechterlijke vernietiging van

de sanctie-oplegging wanneer er wel sprake is van recidivegevaar, maar het verlies
van het rijbewijs tevens hele zware gevolgen heeft voor de betrokkene, is
afgewezen. Dit is op zich toe te juichen, maar niet zonder meer te concluderen.
De latere uitspraak is vooral toegespitst op het concrete geval. Er wordt alleen in

gezegd dat klemmende omstandigheden de verdachte kunnen weerhouden van
recidive. niet dat de rechter de sanctieoplegging niet mag toetsen aan het belang

van de verdachte bij het behoud van zijn rijbewijs.

145   Bijv. HR 15 juni 1976. NJ 1976,513.
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53 De teruggave van het rijbewijs

Zoals eerder bleek, oefent de strafrechter veel invloed uit op de inhouding. In een
aantal gevallen zal hij de teruggave van het rijbewijs gelasten. Het is dan afhankelijk
van het OM of het rijbewijs ook daadwerkelijk wordt teruggegeven. Het OM kan
de teruggave frustreren door cassatie in te stellen, omdat dit een schorsende werking
heeft ten aanzien van de beschikking van de rechtbank.

Dit leverde het geval op waarin de verdachte zijn rijbewijs terug moest krijgen
van de rechtbank (het recidivegevaar werd niet aanwezig geacht), maar deze
uitspraak geen rechtskracht kreeg doordat het OM in cassatie ging. De verdachte
besloot toen zijn heil te zoeken bij de civiele rechter. Die oordeelde dat het zo
waarschijnlijk zou zijn dat de Hoge Raad de uitspraak van de raadkamer in stand
zou laten dat het niet redelijk zou zijn de verdachte langer op de teruggave van
zijn rijbewijs te laten wachten. Na een formeel gelijkluidende. maar inhoudelijk
iets afwijkende beslissing van het Hof, stelde de Hoge Raad de President in het
gelijk. Hij las in de motivering van de uitspraak van de President "dat de President
van oordeel was dat het Openbaar Ministerie gelet op de bijzondere omstandigheden
van het geval niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot de uitoefening van zijn
bevoegdheid.

„146

De annotator Vellinga leidde hier terecht uit af dat het OM in de meeste
gevallen ertoe is gehouden direct de beschikking tot teruggave van het rijbewijs
uit te voeren. Alleen wanneer er een duidelijke kans is dat de Hoge Raad het OM
in het gelijk zal stellen heeft het instellen van cassatie dus een feitelijke schorsende
werking. Wanneer het OM in de andere gevallen het rijbewijs onder zich blijft
houden en de belanghebbende toch direct de beschikking wil krijgen over zijn
rijbewij s biedt een civielrechtelijk kort geding uitkomst.

5.4 Conclusie

Een ernstig verkeersdelict kan in het drukke verkeer hele zware gevolgen hebben.
Naar mijn mening is het daarom niet mogelijk om de belangenafweging bij de
inhouding van het rijbewijs los te zien van de beoordeling van het recidivegevaar.
Als het verlies van het rijbewijs voor de verdachte onaanvaardbare gevolgen zou
hebben, kan dit een zodanige matigende invioed op het concrete gevaar voor
herhaling hebben dat de teruggave van het rijbewijs hierop kan worden gegrond.
Wanneer de verdachte desondanks nog steeds de indruk maakt dat hij zal recidiveren
(bijvoorbeeld door zijn uitiatingen, doordat hij zich binnen zeer korte tijd zonder

begrijpelijke reden vele malen aan hetzelfde ernstige verkeersdelict schuldig heeft

146   HR 21 juni 1991. NJ 1991.648: VR 1992. 84. m,nt. V.
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gemaakt of door onder invloed bij de rechter te verschijnen), moet echter altijd
worden overwogen dat het gevaar dat deze persoon oplevert voor de verkeersvei-

ligheid zo groot is dat het nadeel dat hem wordt berokkend door tijdelijk zijn
rijbewijs in te houden niet opweegt tegen het belang van de bescherming van de

verkeersveiligheid. Dit is ook in overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling
van de wetgever. Een formeel vereiste hierbij is wei dat deze overweging expliciet
wordt vermeld.

De rechter in raadkamer heeft twee keuzemogelijkheden: teruggave van het

rijbewijs of het laten voortduren van de sanctieoplegging. Er is geen tussenmo-

daliteit, zoals de particle ontzegging. Dit betekent dat er in twijfelgevallen minder

mogelijkheden zijn om met het individu rekening te houden. Door Bleichrodt en

Van Gend werd derhalve voorgesteld de mogelijkheid te openen bijzondere

voorwaarden te verbinden aan de teruggave van het rijbewijs.147 Dit is er echter

nooit van gekomen.
Ik vind dit een slechte zaak. In sommige gevallen kan het gevaar voor recidive

alleen aanwezig zijn ten aanzien van de ene voertuigcategorie, terwijl de verdachte

in zijn broodwinning afhankelijk is van zijn rijbewijs wat betreft de andere

categorie. Een goed (praktijk)1411 voorbeeld hiervan is een jonge beroepschauffeur

die in zijn vrije tijd graag rondscheurde in een zelf verbouwde racewagen. De inhou-

ding van het groot rijbewijs zou hem heel veel leed toebrengen, terwijl het recidive-

gevaar alleen de personenauto betrof. Misschien kan wat dit betreft aangesloten

worden bij de in paragraaf 2.4.5.1 besproken mogelijkheden bij de schorsing en
de ongeldigverklaring van het rijbewijs tot het aanbrengen van beperkingen op

het rijbewijs wat betreft de voertuigcategorieen.

6           De ondertoezicht- en inbewaringstelling van het motorrijtuig

Hoewel het eerste lid van art.  164 WVW  1994 de verdachte verplicht om het
rijbewijs over te geven. is het niet afgeven van het rijbewijs is nergens strafbaar
gesteld en ook niet feitelijk af te dwingen. Wei zou kunnen worden gedacht aan

strafbaarheid op grond van art.  184 Sr. Of dit in de praktijk wordt toegepast is mij

niet duidelijk, maar deze theoretische mogelijkheid was kennelijk niet genoeg.

De wetgever heeft namelijk de afgifte van het rijbewijs willen stimuleren door
de ondertoezicht- en inbewaringstelling van het motorrijtuig mogelijk te maken.

Dat hier behoefte aan bestaat. is niet verwonderlijk. gezien het feit dat alleen een

ingevorderd rijbewijs kan worden ingehouden (zie de paragrafen 4.4 en 4.5).

147   Bleichrodt 1985, p. 311.
148 Ter kennis gekomen door middel van vraaggesprekken met deelnemers aan een EMA.
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Degene die zijn rijbewijs niet overgeeft nadat een vordering tot overgifte is
gedaan. mag echter ook dan al niet meer rijden. Daarom staan deze dwangmiddelen
eigenlijk in een te ver verwijderd verband van het onderwerp van dit onderzoek.
Toch wordt er aandacht aan besteed, omdat er een lacune zit in de regeling van
art.  164 WVW 1994, waardoor de belangen van de betrokkene onevenredig zwaar
worden geschonden: het is niet mogelijk een rechtsmiddel aan te wenden tegen
deze bevoegdheid.

De ondertoezicht- en inbewaringstellingsbevoegdheid strekken ertoe het
motorrijtuig waarin of waarop de verdachte is aangetroffen uit zijn macht te halen.
In eerste instantie ging het alleen om een veiligheidsmaatregel. Omdat de bestuurder
nadat een vordering is gedaan niet meer verder mag rijden met het motorrijtuig
was het denkbaar dat zijn motorrijtuig op een ongelukkige plaats moet worden
achtergelaten, bijvoorbeeld op de vluchtstrook van een autosnelweg of in de berm
van een drukke provinciale weg. Dit zou een gevaar voor de verkeersveiligheid
kunnen opleveren. Wanneer er geen andere bestuurder beschikbaar was. kon de
vorderaar dit motorrijtuig onder toezicht en/of in bewaring stellen. Deze bevoegdhe-
den werden reeds toegekend bij de inwerkingtreding van de WVW  1935.

Sinds de wetswijziging van 1991 mogen deze bevoegdheden ook worden
uitgeoefend wanneer de bestuurder niet aanstonds voldoet aan de vordering tot
overgifte van het rijbewijs. In dit geval kan teruggave van het motorrijtuig
achterwege blijven zolang niet aan de vordering is voldaan. In de eerste versie van
het ontwerp-WVW 1994 moest deze teruggave dan zelfs afwezig blijven. Omdat
dit wat al te streng zou uitpakken wanneer de verdachte niet in staat was zijn
rijbewijs over te geven, bijvoorbeeld omdat het kwijt of gestolen was. werd de
gebonden bevoegdheid bij Nota van Wijziging omgezet in een discretionaire. 149

Wat betreft de inbewaringneming wordt in de richtlijn gesteld dat het motorrijtuig
niet wordt teruggegeven in de gevallen dat nog niet is voldaan aan de vordering
tot overgifte. tenzij er sprake is van een bijzondere situatie.Te denken valt aan het
geval dat het rijbewijs is gestolen. De teruggave moet berusten op een beslissing
van de officier van justitie.

Door de toevoeging van deze toepassingsgrond is het karakter van deze
bevoegdheden wat veranderd. Eerst stond vooral de concrete bescherming van
de verkeersveiligheid tegen het gevaarlijk geplaatste voertuig voorop. De latere
wijzigingen hadden meer een dwangmiddelkarakter: het afdwingen van de overgifte
van het rijbewijs. Hiermee werd de verkeersveiligheid in beginsel niet extra
beschermd, omdat de verdachte toch al niet zou mogen rijden, ingevolge het
toenmalige art. 32. vijfde lid WVW 1935.15(  De eis dat er geen andere beguurder

1 4 9     Kamerstukken 111990-1991.20 59 1.  nr.  1 1,p.2.
150 Anders: Barels  1992, p. 297, zij beweert dat de inbewaringstellingsbevoegdheid "van meet af

aan is (...) opgenomen om het weigeren onaantrekkelijk te maken en om de invordering effectief
af te dwingen."
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beschikbaar moet zijn geldt hier niet. Dit zou ook niet bijdragen aan het doel van
de bevoegdheden: het dwingen van de verdachte zijn rijbewijs over te geven.

Waarom zou het zo belangrijk zijn dat de verdachte zijn rijbewijs feitelijk
overgeeft? Wanneer de vordering tot overgifte is gedaan mag hij immers toch al

geen gebruik meer maken van de aan het rijbewijs gekoppelde bevoegdheden. De

parlementaire geschiedenis is hier verder niet zo duidelijk over. Uit het systeem
van deze bevoegdheden kan naar mijn mening echter worden afgeleid dat het
openbaar ministerie pas de bevoegdheid tot inhouding heeft wanneer het rijbewij s

in handen van justitie is gekomen. Daarom kan worden gesteld dat de bevoegdheid
tot inbewaringstelling als dwangmiddel in dienst staat van de inhouding van het

rijbewijs. Hieruit volgt dat het voortduren van de inbewaringstelling niet mogelijk
is in de gevallen dat na de vordering tot overgifte blijkt dat er geen grond is voor

inhouding van het rijbewijs, bijvoorbeeld bij een first offender met een a.a.g. van

minder dan 785 pg/1 waarbij ook verder geen omstandigheden naar voren zijn

gekomen die een recidivegevaar indiceren.
De belanghebbende heeft op basis van de wetstekst nooit een klaagschrift

kunnen indienen tegen de uitoefening van de inbewarings- en ondertoezichtstel-

lingsbevoegdheid. Ook het indienen van een bezwaarschrift op grond van 552a
in De HogeWvSv is hier niet mogelijk, omdat het niet om inbeslagneming gaat.

Raad legde de nadruk op het geheel andere karakter van de sanctie en op het feit
dat de verdachte zijn auto terug kon krijgen tegen de betaling van de gemaakte

kosten.
Barels redeneerde in dezelfde lijn en achtte het daarom niet noodzakelijk een

rechtsmiddelenregeling open te stellen.152 Mijns inziens ging ze hiermee aan de

essentie van het probleem voorbij. Wanneer de inbewaringstellingsbevoegdheid
wordt gebruikt om afgifte van het rijbewijs te bewerkstelligen kan het motorrijtuig
immers niet op die manier worden teruggekregen. Aangezien deze grond voor

inbewaringstelling is ingevoerd in de periode tussen de beschikking van de Hoge

Raad en het proefschrift van Barels, kon niet worden volstaan met de overname

van de argumenten van de Hoge Raad.
In een geval waarbij een Mercedes maandenlang in bewaring was gesteld.

terwijl iemand anders dan de eigenares de overgifte van het rijbewijs weigerende
bestuurder was geweest, werd toch beklag gericht tegen de weigering van de officier

van justitie om de auto terug te geven.153 Door de rechter werd overwogen dat de

beslissing tot inbewaringstelling zo nauw verweven is met de toepassing van de

bevoegdheden waartegen een klaagschrift mag worden ingediend, dat het beklag
tegen de in bewaringstelling binnen het gebied valt dat door de klaagschriftpro-

cedure en de procedure tegen de inbeslagneming wordt geregeld. Het klaagschrift

151 HR 3 april 1951. NJ 1951.477.

152   Barels 1989. p. 32. Barels 1994, p. 313.
153 Rb. Utrecht 1 maart 1994. NJ 1994,384.
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werd daarom ontvankelijk verklaard. waarna de rechter besliste dat de officier van
justitie redelijkerwijs niet langer mocht eisen van de bestuurder dat hij zijn rijbewijs
moest afgeven. Tengevolge hiervan mocht de rechter gelasten dat de Mercedes
moest worden teruggegeven. Aan de andere kant werd in dezelfde uitspraak evenwel
het beklag tegen de inbewarinstelling sec niet-ontvankelijk verklaard, omdat de
regeling van de invordering en de inhouding geen beroepsmogelijkheid geeft
hiertegen.

De constructie van de Utrechtse rechtbank is onduidelijk, niet overtuigend
en ook geen vaste rechtspraak. Een klacht tegen inbewaringstelling werd nadien
door een andere rechtbank zonder meer niet-ontvankelijk verklaard.154 Een argument
ertegen is dat inmiddels de regeling van de klaagschriftprocedure twee keer is gewij-
zigd."9 zonder dat de wetgever de mogelijkheid tot klagen tegen de inbewa-
ringstelling heeft geopend.

Een wettelijke regeling van een rechtsmiddel tegen de inbewaringstelling
zou recht doen aan de belangen van betrokkenen. Er is behoefte aan in vele
gevallen, bijvoorbeeld wanneer de eigenaar niet de weigerende bestuurder is of
de in bewaringstelling disproportioneel zware gevolgen met zich meebrengt. Boven-
dien kan nu ook niet worden getoetst of het voor het voortduren van de inbewa-
ringstelling noodzakelijke gevaar voor recidive aanwezig is.

7           Samenvatting en conclusies

De 'invordering en inhouding van het rijbewijs' is de populaire benaming van een
meeromvattend sanctiepakket, dat bestaat uit de vordering tot overgifte van het
rijbewijs, de feitelijke overgifte van het rijbewijs (de invordering). de daarna
plaatsvindende inhoudingen de dwangmiddelen ondertoezicht- en inbewaringstel-
ling van het motorrijtuig.

Met dit sanctiepakket kan sinds de invoering van de WVW 1935 worden
opgetreden tegen potentieel recidivisme ten aanzien van verkeersdelicten waarbij
de verkeersveiligheid ernstig in gevaar wordt gebracht. Onder het regime van de
WVW 1935 werd hiermee vrijwel alleen op alcoholgerelateerde'56 delicten gedoeld.
zoals het rijden onder invloed en C later) het weigeren van een adem- of bloedonder-
zoek. Daar dit delicten zijn waarvan de samenhang met een sterk vergrote kans
op een verkeersongeval wetenschappelijk is bewezen. is hier terecht geoordeeld

154 Rh. Rotterdam 12 juni 1992. NJ 1992.684.
155 Naar aanleiding van de invoering van de WVW  1994 en naar aanleiding van wets,oorstel 2.4

112.

156 En daarnaast in heel Nporadische gevallen delicten die gerelateerd zijn aan het gebruik in het
verkeer van andere de rijvaardigheid beinvioedende middelen.
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dat de bescherming van het belang van de verkeersveiligheid vergt dat de

rijbevoegdheid moet worden ingetrokken.
Uit het voorgaande bleek dat tot 1968 in ieder geval van rijden onder invloed

de overgifte van het rijbewijs mocht worden gevorderd en daarna ingehouden. De

rechter perkte dit in tweeerlei opzicht in ten gunste van de verdachte: het moest

voortaan gaan om een ernstig geval van het rijden onder invloed en om in te kunnen

houden moest er gevaar voor herhaling zijn van dit delict. De invoering en de

verfijning van de nieuwe meetinstrumenten van de mate van het onder invloed

zijn, droegen ertoe bij dat de criteria meer aan een bepaald alcoholgehalte konden

worden gekoppeld. Mede hierdoor werden  in 1991 absolute criteria  in  de  wet

opgenomen, hetgeen leidde tot een op het alcoholgehalte gerichte sanctieoplegging.

Dit bracht met zich mee dat factoren als de invloed van de alcohol op de bewuste

bestuurder en de omstandigheden van het feit weinig tot geen invloed meer hadden

op de bepaling van de ernst van het feit. Deze ontwikkeling werd versterkt door

de vastlegging van deze criteria in de wet. Met name de verplichting tot het doen
van een vordering tot overgifte bij een a.a.g. van meer dan 570 Fig/1 verkleinde

de ruimte voor een individuele belangenafweging.
Met de invoering van de WVW  1994 werd de reikwijdte van de sancties verder

verruimd. Bij elk verkeersdelict waarbij de verkeersveiligheid ernstig in gevaar

was gebracht, kan sinds die tijd de overgifte van het rijbewijs worden gevorderd.

Als blijkt dat er sprake is van een recidivegevaar mag tevens worden ingehouden.

Deze uitbreiding is positief te beoordelen, hoewel er wegens de moeilijkheden

bij het bepalen van de recidivekans niet vaak gebruik van wordt gemaakt.
In de toekomst wordt dit waarschijnlijk verder uitgebreid. Bij bepaalde

snelheidsdelicten mag zonder meer worden gevorderd en ingehouden. De

verkeersveiligheidsoverwegingen hierbij zijn onduidelijk en niet erg imposant.

Daarom is te verwachten dat de strafrechter, die bevoegd is in het kader van de

klaagschriftprocedure de vordering en de inhouding de toetsen en zo nodig de

teruggave van het rijbewijs te gelasten, naar analogie van eerdere jurisprudentie

betreffende de alcoholcriterie, ruimte laat voor afwijking van de snelheidscriteria.

Hoewel de inhouding van het rijbewijs een vrij zware sanctie is, omdat de

inhoudingsduur enkele maanden kan bedragen, wordt de mogelijkheid tot inhouding

niet gekoppeld aan een veroordeling voor het feit waarop het is gebaseerd. Een

verdenking die zo sterk is dat een proces-verbaal wordt opgemaakt was tot  1991

voldoende. daarna werd dit aangescherpt met de eis dat er een ernstig vermoeden

moest zijn van een bepaald alcoholgehalte of van schuld aan een weigeringsdelict.

In de praktijk maakte dit echter niet veel verschil uit. Hoewel zware sancties als

de inhouding van het rijbewijs naar mijn mening door een rechter zouden moeten

worden opgelegd. is er toch geen sprake van een onevenredige schending van

belangen, nu het om bewijstechnisch niet al te ingewikkelde zaken gaat en de

strafrechter het optreden van het OM volledig ex nunc toetst. Dit laat overigens
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onverlet dat ik volledige toetsing ex nunc niet vindt passen bij de verhouding tussen
de rechter en het OM (en de politie): ze vallen niet in dezelfde bestuurskolom en
de rechter zou derhalve ex tune moeten toetsen, waarbij beleidsvragen slechts
marginaal aan de orde mogen komen. Het probleem dat dan niet meer het voortduren
van de inhouding wordt getoetst. zou kunnen worden ondervangen door iedere
keer als het OM een verzoek om teruggave van het rijbewijs afwijst van een nieuwe.
toetsbare beschikking tot inhouden te spreken.

LinB concludeerde in zijn proefschrift over de in vele opzichten met de
inhouding vergelijkbare Duitse maatregel van "vorlaufige Entziehung der
Fahrerlaubnis" (zie paragraaf 6.2.3.3) dat die zijn doel voorbijschiet. Hij maakte
daartoe een onderscheid in drie categorieen rijders onder invloed (van alcohol):
zij die zich schuldig hebben gemaakt aan een eenmalig slippertje, zij die rijden
onder invioed, omdat ze zich niet aan de wet willen houden en bestuurders met
een alcoholprobleem. Voor geen van die drie categorieen werkt de voorlopige
Entziehung als veiligheidsmaatregel. Niet voor de eenmalige verkeerszondaars.
omdat zij door de strafrechtelijke afdoening van het feit al voldoende worden afge-
schrikt: niet voor de bestuurders van de tweede categorie, omdat ze ook zonder
geldig rijbewijs doorrijden en niet voor de alcoholisten, omdat die door hun ziekte
niet de zelfbeheersing kunnen opbrengen om niet meer onder invloed te rijden. 157

Het beeld wat hij schetst is wellicht correct. maar deze bevindingen zijn voormij niet concreet genoeg om van een onevenredig zware sanctie te spreken wat
betreft de alcoholdelicten. De grens voor inhouding ligt hier zo hoog dat, gezien
de resultaten van sociaal-wetenschappelijk en medisch onderzoek, het recidivege-
vaar niet ondenkbeeldig is. Bovendien heeft de verdachte op grond van de geldende
jurisprudentie de mogelijkheid zijn rijbewijs terug te krijgen wanneer hij bijzondere
omstandigheden (zowel ten aanzien van het feit als ten aanzien van zichzelf) kan
aantonen dat hij geen gevaar voor de toekomst meer is.

De inhouding zal dus in het algemeen niet plaatsvinden wanneer er sprake
is van LinB eerste categorie. Wat betreft de tweede en derde categorie vind ik dat
de mogelijkheid tot handhaafbaarheid van het verbod om te rijden geen rot mag
spelen bij de beoordeling van de evenredigheid van de inhouding. Dit argument
zou met evenveel recht voor een omgekeerde redenering kunnen worden gebruikt:
de sanctieoplegging is in concreto minderzwaar, omdater feitelijke mogelijkhedenzijn om onder het bereik van de sanctie uit te komen.

Bij de vordering tot overgifte speelt het belang bij het behoud van de rijbe-
voegdheid terecht geen rol, noch bij de beoordeling van het verkeersgevaar noch
bij de invulling van de eventuele beleidsruimte. Dit is anders ten aanzien van de
bepaling van het voor de inhouding benodigde recidivegevaar. De kennis over het
behoud van het rijbewijs kan hier in theorie veel bijdragen over de bepaling van

157   LinB 1991. p. 63-68.
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dit gevaar. In de praktijk speelt het bij de beslissing van het OM nauwelijks een
rol, omdat die afgaat op de wettelijke inhoudingscriteria. Sommige parketten hebben
hier evenwel een afwijkend standpunt, maar het is onduidelijk of dit ingegeven
is door de wens om rekening te houden met de belangen van de verdachte of door
andere belangen. De verdachte die toch dringende redenen heeft om zijn rijbewi.is
te behouden, kan wel met succes een klaagschrift indienen. Hierbij werd door de
rechter vooral direct op de evenredigheid van de sanctie-oplegging getoetst, niaar
recent is er een lans gebroken voor een formelere toetsing of aan het recidivecriteri-
um is voldaan. Dit lijkt mij de enige juiste weg. Als het recidivegevaar op juiste
wijze is bepaald. is er naar mijn mening geen ruinite om het rijbewijs toch terug

te geven. De wet heeft deze mogelijkheid nooit geopend en uit de wetsgeschiedenis

blijkt dat de Minister de strafrechter ook nooit de mogelijkheid heeft willen geven
om hier op evenredigheid te toetsen.

Een gebrek in de regeling is dat er nooit een mogelijkheid is geweest tot tot
partiele vordering en inhouding. Deze is er weI in Duitsland, wat volgens LinB
niet anders kan vanwege het daar geldende evenredigheidsbeginsel. Hij geeft het

voorbeeld van een vrachtwagenchauffeur die op een vrije avond met zijn
personenauto de fout in gaat. Als de met de inhouding vergelijkbare voorlopige
Entziehung zich zou uitstrekken over beide voertuigcategorieen zou dit waar-
schijnlijk niet bijdragen aan de verkeersveiligheid en daarnaast de verdachte heel
zwaar treffen. Daarom spreekt hij van onevenredigheid.15* Het zou aanbeveling
verdienen deze invalshoek in Nederland over te nemen.

Op twee andere punten zijn er ook bezwaren tegen de regeling van de art.
164-procedure in te brengen: er is geen maximumduur gesteld aan het verbod te

rijden als de overgifte van het rijbewijs is gevorderd, maar het niet is ingevorderd
en er is geen mogelijkheid geopend om een klaagschrift in te dienen tegen de

inbewaringstelling van het motorrijtuig. Dit levert een onaanvaardbare schending
op van de belangen van de verdachte of van die van andere betrokkenen. Beide
problemen zijn met niet al te ingrijpende wetswijzigingen op te lossen.

158   LinB 1991, p. 130.
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De ontzegging van de rijbevoegdheid

Aan het begin van deze eeuw zag de Minister de administratiefrechtelijke intrekking

van het rijbewijs als het doeltreffendste middel om onbekwame bestuurders aan

te pakken.' Hij stelde daarom een intrekkingsstelsel voor, waarbij elk verkeersver-

grijp naar goeddunken van het bestuur kon worden gesanctioneerd met de ongel-

digverklaring van de voor het rijden met een motorrijtuig benodigde rijvergunning
Dit ging niet door, omdat de leden van de Tweede Kamer weinig vertrouwen hadden

in de administratie als sanctieopleggend orgaan. Vooral omdat de intrekking van
de rijvergunning voor "talrijke" personen ook het verlies van de levensvoorziening
met zich mee zou brengen, werd de intrekking als een heel zware strafsanctie be-

schouwd, die in de handen van de strafrechter moest liggen.2 Deze fundamentele

kritiek paste overigens in de tijdgeest. Na de grondwetsherziening van 1887 was
men bezig de fundering te leggen van het huidige bestuursrecht. waarbij grote

meningsverschillen bestonden over de bevoegdheden van en de rechtsbescherming
tegen het bestuur.3

Tengevolge van de kritiek van de Tweede Kamer werd de mogelijkheid tot

de intrekking van de rijbevoegdheid aan de strafrechter toebedeeld (art.  18 MRW

1905). De nieuwe sanctie, gebaseerd op het stelsel dat toen in Engeland gold,4 werd

gepresenteerd als 'de ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen.

Behalve de formele inkadering van de sanctie was ook de inhoud anders dan het

eerder voorgestelde administratiefrechtelijke systeem: niet de rijvergunning kon
worden ingetrokken. maar de gehele rijbevoegdheid ten aanzien van gemotoriseerde

voertuigen.
Er werd wel een band aangehouden met de rijvergunning: aan de ontzegging

werd de ongeldigheid van de rijvergunning verbonden (art. 20 MRW 1905). Dit
betekende dat na het verstrijken van de ontzeggingsduur pas weer mocht worden

gereden in een auto als een nieuw ri.ibewijs werd verkregen, hetgeen overigens

1 Kamerstukken Il 1902- 1903.128. M,T, p. 3.
2      Kamerstukken 11 1902-1903.128.4. p. 7.
3      Van der Hoeven 1989, p. 121-122.
4      Kamerstukken 11 1903-1904.14, MvA, p, 4, zie c,c,k p. 14.
5         Overigens was het onderscheid rijbe,·oegdheid-rijvergunning toen minder relevant dan nu. i,indat

er een rijbewijs was vereist voor alle motorrijtuigen: het rijden tijdens een ontzegging werd dan
Iwik niet apart strafbaar gesteld totdat het verfijndere rijbewijzenstelsel werd ingevoerd bij de
Wet van I november 1924, Stb. 492.
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geen problemen opleverde.6 In 1952 veranderde dit:7 het rijbewijs was voortaan
alleen ongeldig voor de duur van de ontzegging (nu: art. 180, tweede lid WVW
1994).K Een principiele waarde hoeft aan deze wetswijziging niet te worden gehecht:
waarschijnlijker is dat de toenemende moeilijkheid om aan een nieuw rijbewijs
te komen (opnieuw rijexamen doen!) door de MRW-wetgever niet was voorzien
en dat door de verscherpte rijbewijzenregeling derhalve onbedoelde gevolgen
werden verbonden aan de ontzegging.9

De ontzegging is tegenwoordig opgenomen in verschillende wegenverkeers-
wetten (de WVW 1 994 en de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen -
WAM -) en in lagere wetgeving, zoals het RVV 1990. Vergelijkbare sanctiemoge-
lijkheden zijn te vinden in de wetgeving waarin de rij- of vliegbevoegdheid van
beroepsvervoerders wordt geregeld, zoals de rijtijdenwetgeving voor vrachtwagen-
chauffeurs. de spoorwegwetgeving, de militaire wetgeving en de luchtvaartwetge-
ving. Hier worden alleen de ontzeggingen van de WVW  1994 en het RVV  1990
besproken, alsmede die van hun voorgangers.

1 Twee soorten ontzeggingen

Bii de totstandkoming van de MRW  1905 werd een vergelijking getrokken tussen
de intrekking van de rijbevoegdheid en de straffen van art. 28 Sr: de ontzetting
uit bepaalde rechten. zoals het recht om ambten te bekleden of het kiesrecht. " Die
vergelijking was gebaseerd op de ingrijpendheid van de gevolgen van de intrekking
van de rijbevoegdheid. Of de rijbevoegdheid zelf als een recht kon worden
beschouwd. werd in het midden gelaten. Hoe dan ook, in verschillende internationa-
le congressen over de ontzetting uit rechten werd aandacht besteed aan de
ontzegging als bil:ondere rorm hien,an" en ook  in deze tijd wordt de ontzegging
van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen zonder meer als zodanig be-
schouwd.12

Door de betiteling van de ontzegging als vorm van ontzetting uit rechten heeft
deze sanctie zijn basis in art. 9 Sr. het artikel waarin onder andere de bijkomende
straf van de ontzetting uit bepaalde rechten wordt genoemd als mogelijk op te leggen
straf. Maar er is nog een tweede wettelijke grondslag: de door art. 14c, tweede
lid. sub 4 Sr geopende mogelijkheid bijzondere het gedrag betreffende voorwaarden

6      Scheper 1977, p. 50.
7     Wet van 23 juni 1952. Sth. 1952.357.
8        Bii het verlopen van het rijbewij  tijdens de ontzegging ler·erde dit allerlei technisch-juridische

prciblemen op. die hier verder niet worden besproken. Zie bijv. Van Wijk 1974.
9      Schneyder 1976. p. 29-30: Scheper 1977. p. 50-51.
10    Kamerstukken 11 1902-1903.128.4, p. 7.
1 I     Besproken in Hermans 1986. p. 52-67.
12    Hermans 1986, p. 161-163.
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te verbinden aan de voorwaardelijke oplegging van een straf. Hierdoor zou aan

de voorwaardelijkheid van om het even welke straf kunnen worden verbonden
dat de veroordeelde geen motorrijtuigen bestuurt. Deze ontzegging als bijzondere
voorwaarde is bepaald geen academische constructie: vooral in het verleden heeft
de rechter er ruimschoots gebruik van gemaakt. Omdat de ontzegging als bijzondere
voorwaarde fundamenteel verschilt van de 'gewone' ontzegging wat betreft de

belangenafweging bij de beoordeling van het gevaar voor de verkeersveiligheid
en de belangenafweging bij de oplegging van de sanctie zelf, worden de twee
soorten ontzeggingen apart besproken in respectievelijk de paragrafen 5.5 en 5.6.
Het toetsingskader hierbij is wel gelijk en wordt daarom vooraf besproken in de

paragrafen 5.2 en 5.3. Daarbij wordt achtereenvolgens de aandacht gevestigd op
de toetsing van de beoordeling van het verkeersgevaar. de individuele strafrechterlij-
ke straftoemeting en de straftoemeting als beleidsbeslissing. Verder staat in
paragraaf 5.4 de invloed van het OM op de ontzeggingspraktijk centraal. De reden
hiervan is dat deze invloed feitelijk en juridisch zeer groot is. wanneer hieraan

voorbij wordt gegaan, wordt geen reeel beeld gegeven van de belangenafweging
bij de ontzegging.

2           De toetsing van de beoordeling van het verkeersgevaar

De hiervoor besproken sancties, zoals het rijverbod, de inhouding van het rijbewijs
en de ongeldigverklaring, hebben alle een overwegend situatief karakter. Er wordt

mee beoogd een (verinoedelijk) ongeschikte of niet-rijvaardige bestuurder uit het
verkeer te houden. De ontzegging heeft een fundamenteel ander karakter. Vanwege
de betiteling als (bijkomende) straf is de hoofdfunctie een reactie te geven op een
strafbare verdachte van een strafbaar feit. De ontzegging is een straf die kan worden

opgelegd voor een bewezen verklaard strafbaar feit, voor zover de verdachte
schuldig en strafbaar is Cart. 350 Sv). Bij de beoordeling van deze vragen speelt

het belang bij het behoud van het rijbewijs geen rol. Persoonlijke omstandigheden
zijn alleen relevant bij de bepaling van de stratmaat. niet bij de beoordeling van
de mogelijkheid tot strafoplegging." De rechter heeft geen aan de belangen van
de verdachte gekoppelde beoordelingsvrijheid bij de toetsing of is voldaan aan
de eerste drie vragen van art. 350 Sv.

Nu is dit wel een heel theoretisch uitgangspunt. want de belangen van de
verdachte kunnen in de huidige strafrechtspraktijk wei een rol spelen in het
voortraject van de straftoemeting. vanwege de grote invloed van het OM op de
ontzeggingspraktijk (zie paragraaf 5.4). Toch is er een principieel verschil met
de andere. situatieve sancties. De toetsing van de behoorlijkheid van de intrekking

13     Enschedd 1983, p. 85.
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van de rijbevoegdheid zal in dit hoofdstuk dan ook een heel ander accent krijgen
dan in de voorgaande.

Er kan nog wei iets worden gezegd over de zorgvuldigheid van de verzameling
van de voor de straftoemeting benodigde informatie. omdat hierbij wel de belangen
van de verdachte een rol spelen. Deze zal berusten op het onderzoek ter terechtzit-
ting: de stukken die daar worden behandeld (zoals het proces-verbaal), de
verklaringen van getuigen en de verklaringen van de verdachte zelf. In
uitzonderingsgevallen kan een reclasseringsrapport worden opgemaakt, zoals in
de oude richtlijnen betreffende de vervolging van het rijden onder invloed nog
werd voorgesteld in ernstige gevallen, maar dit zal niet snel gebeuren. De rechter
/.al af moeten gaan op zijn persoonlijke indruk van de verdachte. hetgeen 7.eker

geen onzorgvuldige gang van zaken is, maar "verreweg de eenvoudigste en de beste
in de meeste gevallen.

1,14

3          Evenredigheid: het strafrechtelijke toetsingskader

Omdat de beoordeling van het gevaar dat de verdachte oplevert voor de ver-
keersveiligheid niet goed kan worden getoetst, maar ook niet kan worden gezegd
dat de rechter in alle gevallen waarin volgens de wet een ontzegging mogelijk is.
de maximumontzegging mag worden opgelegd. is behoefte aan een aanvullend
toetsingscriterium bij de oplegging van de ontzegging. Het motiveringsbeginsel
biedt hier uitkomst. met name omdat dit het enige onderdeel van de strafoplegging
i s  dat de Hoge Raad kan toetsen.1 5 Daarom wordt in deze paragraaf aandacht besteed
aan dit beginsel. Daarnaast wordt ook gezocht naar manieren om de evenredigheid
van de oplegging van de ontzegging directer te toetsen.

5.3.1 Moli\·eritigse isen

Bij de toetsing van de motivering is het uitgangspunt art. 359. vierde lid Sv.
Wanneer de rechter een ontzegging oplegt. voldoet hierbij in beginsel de in ons
strafrecht algemeen aanvaarde standaardmotivering: de Hoge Raad accepteert
zinsneden als dat na te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de aard
van het feit en de onstandigheden waaronder het is begaan en met de persoon en
de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. zoals van een en ander ter
terechtzitting is gebleken. I 6

Een enkele keer is de rechter gehouden meer dan een standaardmotivering
te geven. Deze gevallen worden zowel in de wet als in de jurisprudentie genoemd.

14      Hoefnagels  1968. p. 205.
15    Remmelink 1996. p. 827.
16    Remmelink 1996. p. 827.
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In de jurisprudentie wordt het verwonderingscriterium gehanteerd. Dit criterium
spruit voort uit het Gold Flake-arrest. 17 Hierin werd een extreem hoge straf opgelegd

voor een relatief licht vergrijp. Kort gezegd komt dit criterium erop neer dat wanneer
de motivering "een bevreemding wekt die nadere verklaring zal behoeven"18. de

rechter gehouden is zo te motiveren dat deze verwondering wordt weggenomen.

Het verwonderingscriterium is pas sinds medio jaren zeventig gemeengoed
geworden." In die tijd was er over de hele linie een aanscherping van de strafmo-
tiveringseisen te bespeuren, een tendens die zich tot 1983 heeft doorgezet. maar
daarna is gestagneerd.  Wellicht is dit te verklaren door het feit dat in dat jaar de
Wet Vermogenssancties werd ingevoerd. Met de invoering van deze wet werd
evenwel niet beoogd de jurisprudentiele motiveringseisen terug te dringen.21 Verder

in dit hoofdstuk zal worden bestudeerd of deze algemene trend ook ten aanzien

van de ontzegging heeft gegolden.
Eigenlijk zijn alle voor de evenredigheidstoetsing belangrijke motiveringseisen

terug te voeren op het verwonderingscriterium, met uitzondering van de eisen die
gelden ten aanzien van de voor dit onderzoek minder relevante redelijke termijnver-

l.
weren.-- Meijers beweerde evenwel dat er in het huidige recht nauwelijks plaats
meer is voor het verwonderingscriterium. omdat de wettelijke voorschriften de
betreffende situaties al bestrijken.23 Waar hij hiermee bedoelde dat er wettelijke

motiveringsvoorschriften zijn die voortvloeien uit het verwonderingscriterium,
heeft hij gelijk. Zo schrijft de wet voor dat wanneer een straf wordt opgelegd die
hoger is dan de door de officier geeiste straf, de rechter gehouden is extra te motive-

ren (art. 359, zevende lid WvSv).24 Daarnaast heeft het verwonderingscriterium
echter ook nog steeds een aanvullende functie. In de eerste plaats valt te denken

aan zaken waarin de straf in appal aanmerkelijk is verzwaard: hierbij geldt een
aanvullende motiveringseis die terug is te brengen op dit criterium, zeker wanneer

men bedenkt dat de opgelegde ontzegging heel vaak de reden is om in appH te
gaani' en dat wanneer dit heel nadelig uitpakt voor de appellant het veelal verbazing

zal wekken.'6 Tenslotte is er een extra motiveringsplicht die voor dit onderzoek

17     HR 25 februari 1947, NJ 1947. 161 m.nt. W.P.: zie ix,k HR I l november 1986. NJ 1986.464.
m.nt. ThWvV. VR 1987, 39 m.nt. CJGB.

18    HR 13 februari 1951,NJ 1951,476. m.nt. B.V.A.R.
19    Remmelink 198(). p. 56. De Hullu 1995. p. 236.
20    Fri.ida 1988, p 947-957.

21       De Hullu  1995, p. 234.
22       Corsten,  1995. p 672-675: zie ook de noot van 't Hart bij NJ  1988.6(): ander3: Meijers  1989.

p.210: Van Veen 1977. p. 376: Kelk 1994. p. 60.
23    Meijers 1989, p.210.
24    Corstens 1995. p 668-669.

25    Van Veen 1985. p. 1303.
26     Corsten5 1995. p 672-673. hiiz. HR 22 oktober 1974. NJ 1975. 38 en HR 19 september 1977.

NJ 1978.5()1.
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van bijzonder belang is: in de gevallen waarin een strafmaatverweet' is gehouden.

Hierop wordt dieper ingegaan.

3.1.1 Motiveringseisen te,1 aanzien van het strafmacitverweer

Het strafmaatverweer is de enige mogelijkheid voor de verdachte om aan de rechter
duidelijk te maken dat hij zijn rijbewijs hard nodig heeft. Het enkele mededelen
dat men het rijbewijs wil behouden is hierbij niet genoeg om de motivering van
de verwerping van deze mededeling af te dwingen. De rechter hoeft namelijk alleen
aandacht te besteden aan een verweer dat enigszins aannemelijk is.

Leijten vatte de eisen die in dit kader aan het strafmaatverweer worden gesteld
aix volgt samen.'K Het verweer moet van indringende aard en stellig zijn. Tevens
moet het niet-antwoorden door de rechter op een dergelijk verweer bij "de geinteres-
seerde buitenstaander" verbazing wekken.

Aan dit laatste criterium wordt bij ernstige verkeersdelicten naar ziin mening
niet snel voldaan.19 Dit is onj,list. De plicht om op een strafmaatverweer te reageren
mag niet gerelateerd worden aan het delict waarvoor wordt veroordeeld. Fatsoens-
normen brengen met zich mee dat een serieus te nemen strafmaatverweer beant-
woord moet worden, ongeacht het delict waarvoor de verdachte terechtstaat. Wei
kan de aard van de reactie op het verweer mede bepaald worden door de ernst van
het feit. 3(}

3.2 Event·edigheidseisen

Wie het strafrecht verkent. zal verwachten dat juist in dit rechtsgebied normen
zijn neergelegd ten aanzien van de hoogte van op te leggen straffen en maatregelen.
Zo sprak Klei.is-Wijnnobel in het door haar voorgestelde model van een algemene
sanctietheorie de verwachting uit dat de evenredigheidsnormen aan het strafrecht
kunnen worden ontleend." Bij de begin jaren zeventig uitgesproken woorden van
de oud-Procureur Generaal bij de Hoge Raad G.E. Langemeijer zal haar evenwel
de moed in de schoenen zinken: "Eerst gaat de rechter za hoog, dat hij medelijden
krijgt met de delinquent. vervolgens gaat hij weer naar beneden tot hij medelijden

27         In De Hullu  1995, p. 237 werd terecht gezegd dat de term strafmaaiverweer te beperkt is. omdat
(}ok de strafsoort. de stratmodaliteit en de eventuele maatregelen onder dit verweer kunnen vallen.
Vanwege de leesbaarheid wordt deze term toch gebruikt.

28    Conclusie bij HR 31 mei 1988. VR 1988. 104.
29     Zie ook Kelk 1994. p. 61.
30     Problematisch is dat de ernst van het delict in het verkeersrecht vooral wordt afgemeten aan

het gevolg van de gemaakte fout. Een strikte koppeling tussen dit gevolg en de hoogte van de
ontzegging hoeft echter niet per se tot een niet onevenredig zware straf te leiden.

31       Kleijs-Wijnnobel  1993, p. 52.
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krijgt met de samenleving".32 Bijna twintig jaar later bleek er niet veel veranderd:
"Ondanks alle goede bedoelingen van de individuele rechter doet over het geheel

-3,beschouwd de straftoemeting aan willekeur denken.
Er zijn in de literatuur wel enige pogingen gedaan om de zwaarte van een

straf te wegen. Zo noemde Remmelink in dit kader het "gelijkheidsbeginsel, propor-
tionaliteitsbeginsel, personaliteitsbeginsel (d.w.z.. de straf zij zoveel niogelijk
afgestemd op de persoon van de verdachte, zodat niet onschuldige derden mede
worden getroffen) (...) en het subsidiariteitsbeginsel:"4 Deze eisen hangen echter
rechtstreeks samen met de motivering: zolang een straf voldoende is gemotiveerd.
zal eraan voldaan zijn.

Er is dus bepaald geen strafrechtelijke 'evenredigheidsleer'. De strafwetgeving
geeft zelfs niet eens een invalshoek om de feitelijke straftoemeting op evenredigheid
te toetsen.35 In art. 24 Sr wordt wel iets in die richting gezegd. maar dit artikel heeft
alleen betrekking op de geldboete. Overigens blijkt uit sociaal-wetenschappelijk
onderzoek dat er in de rechtspraktijk niet veel rekening lijkt te worden gehouden
met dit artikel.16

3.2.1 De mate van venvijtbaarheid

In de strafrechtelijke literatuur is een minimale mogelijkheid geopend om de
straftoemeting op evenredigheid te toetsen: het strafdoel van de vergelding zou
met zich meebrengen dat de straf nooit zwaarder zou mogen zijn dan het verwijt
dat kan worden gemaakt aan de dader.37 Hoewel dit beginsel in de rechtspraak uit-
drukkelijk niet is erkend,38 zou het een aanknopingspunt kunnen bieden bij de niet
positiefrechtelijke beginselmatige toetsing in dit onderzoek.

Dit stuit op twee bezwaren. Ten eerste is het vrijwel onmogelijk in concrete
zaken het verwijt zo concreet uit te drukken dat er een maximale ontzeggingsstraf
aan kan worden verbonden. Fundamenteler van aard is dat de ontzegging ook een
veiligheidskarakter heeft: het is een reactie op de onbekwaamheid van de bestuurder.
Hierdoor is de verwijtbaarheid van relatief minder gewicht.

Weliswaar is de ontzegging geen maatregel, wat met zich meebrengt dat de
bestuurder aan wie helemaal geen verwijt kan worden gemaakt geen ontzegging

32       Aangehaald in Kelk 1994, p. 57.
33     Mulder 1991, p. 164: zie ook Frijda 1988, p. 943, die van straftoemeting op grond van intuitie

en ervaring spreekt.
34    Remmelink 1980. p. 63; vgl. Remmelink 1996, p. 66.
35    Remmelink 1996. p. 823.
36        Kannegieter 1994, p. 238.
37   Mevis 1993, p. 7; Leijten in Jonkersbundel. p. 61-69; Jonkers 1984. p. 7-8. Hofstee in

Remmelinkbundel p. 195-214.
38     HR 10 september 1957, NJ 1958,5: HR 12 november 1985, NJ 1986, 327. m.nt. ThWvV.
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kan krijgen,1' maar als enig verwijt kan worden gemaakt, vergt de bescherming
van de verkeersveiligheid wellicht dat er een vrij forse ontzegging wordt opgelegd.
Juist 6mdat het feit de veroordeelde minder goed kon worden toegerekend, pakt
de straf dan hoger uit. De stoornissen die hem een gevaar op de weg maakten zijn
immers dezel fde als de stoornissen waardoor het feit hem niet kan worden toegere-
kend.

Dit betekent niet dat er tevens sprake is van ongeschiktheid/ niet-rijvaardigheid
in de zin van de artt. 130 en verder WVW 1994. Het kan om een net niet ongeschik-
te bestuurder gaan, die toch gevaar oplevert als potentiele recidivist. Een hogere

bestraffing met als doel speciale preventie zou dan zeker niet onevenredig zwaar
zijn, ook al zou het verwijt minder sterk zijn dan uit de hoogte van de straf zou
zijn af te lezen. Het beginsel van schuldstrafrecht geeft derhalve alleen maar een
handvat wanneer er een ontzegging wordt opgelegd terwijl er sprake was van

afwezigheid van alle schuld. 40

3.2.2 De strafdoelen als wegingsfactor

Een ander aanknopingspunt voor een strafrechtelijke evenredigheidsleer geven
de strafdoelen: daar deze de straf zijn legitimiteit geven, is er geen sprake van een
evenredige strafoplegging als de strafdoelen er niet mee worden gediend.4' Er moet
dus worden bekeken of met de opgelegde ontzegging minstens een van de
strafdoelen wordt gediend.

Bij een maatregelachtige straf als de ontzeggillg.lfgt de fpecia-le preventie
als strafdoel voor de hand. Van Veen hanteerde in dit kader een speciale ontzeg-
gingsmaatstaf: als de rijbevoegdheid nodig was voor het beroep van de verdachte
zou alleen een ontzegging mogen worden opgelegd wanneer "het gedrag waarvoor
hij gestraft wordt voor hem symptomatisch moet worden geoordeeld, en dat recidive
in de lijn van de verwachtingen ligt.',42 Dit geeft de ontzegging wel een_Ilsel sterk
maatregelkarakter en lijkt me te ver te.gaan. De rechter is in de eerste plaats de
berechter van een strafbaar feit en geen pedagoog.

43

Speciale preventie kan wel een rol spelen wanneer uit bepaalde omstandighe-
den blijkt dat de verdachte wel of niet geleerd heeft van het gebeurde. Uit de
jurisprudentie dienomtrent blijkt dat deze factoren een invloed hebben op de
ontzegging. Zo mocht rekening worden gehouden met "de houding, welke de ver-
dachte tijdens het onderzoek heeft aangenomen en "met het ontbreken bij de

„44

39       Vgl. HR 24 november 1964, VR 1965,6, m.nt. Besier; HR 23 januari 1973, VR 1974,87, m.nt.
Bredius.

40     Mulder 1987, p. 399.
41 Vgl. Remmelink 1996, p. 823.
42       Van Veen 1974, p.  148.
43     Remmelink 1966, p. 222; zie ook Van Ooijen, 1965, p. 89.
44 HR  27 januari   1987,  NJ  1987,  711.
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verdachte van het besef dat hij verwijtbaar heeft gehandeld. Het ging in deze
•·45

jurisprudentie alleen om zaken waarin dit een negatief gevolg had voor de verdachte,
maar het is ook denkbaar dat een positieve houding een strafverminderend effect
heeft. bijvoorbeeld als de verdachte van het veroorzaken van een zwaar ongeval
een goed contact heeft gehad met het slachtoffer. Ook het belang bij het behoud
van de rijbevoegdheid zou in dit kader een rol kunnen spelen: wie aangeeft zwaar
te worden getri,t-fen in zijn beroepsuitoefening, zou wellicht zo zijn geschrokken
van het dreigende verlies van de rijbevoegdheid dat verder normschendend gedrag
minder waarschijnlijk is.

Problematisch bij de evenredigheidstoetsing is dat de vergelding en de
generale preventie in abstracto altijd worden gediend met hele hoge straffen.4(' De

vergelding is in dit kader een onderschat strafdoel. Dat het zeker meespeelt
blijkt uit het feit dat steeds als een ernstig verkeersongeval heeft plaatsgevonden
in de publieke opinie opmerkingen worden geventileerd als "die moeten ze voor

de rest van zijn leven zijn rijbewijs afnemen". De 'spiegeling' van misdrijf en straf
(oog om oog, tand om tand) maakt de ontzegging een straf die aansluit bij het
geschonden rechtsgevoel en daarom een vergeldende sanctie bij uitstek. 47

Deze vergeldingsgedachte is gelegitimeerd bij verkeersdelicten waarbij een
slachtoffer is gevallen. Daarbuiten mag de vergeldingsgedachte naar mijn mening
geen rol spelen, omdat er feitelijk niets te vergelden valt. Ik heb echter de indruk
dat ze door middel van een onterecht beroep op de verkeersveiligheidsfunctie van
de ontzegging toch via een omweg binnen wordt gehaald.

48

Ook generale preventie kan een reden zijn om een hogere ontzegging op te
leggen dan op het eerste gezicht valt te verwachten. Zo legde Muller vanuit het

oogpunt van generale preventie soms erg hoge straffen op, als hij de daders 7ag

als deel van een groep die niet deugde en daarom hard moest worden aangepakt.
Daarbij ging hij niet erg concreet in op de noodzaak van een generaal-preventieve
werkende straf in dit geval.49 Hoewel mij geen uitspraken op het gebied van het
verkeersstrafrecht bekend zijn, zou Muller ook hier waarschijnlijk heel hard
optreden, omdat hij verkeersdelinquenten als een door afschrikking te beYnvloeden
groep beschouwde." Zijn uitgangspunt was dan ook: "voor straf met beoogde alge-
niene werking is er geen plaats wanneer het met het groepsgeweten ten aanzien

„51
ran een misdrijf volkomen in orde is , hetgeen met zich mee zou brengen dat

45    HR 10 september 1991. NJ 1991.839. m.nt. Th.W.v.V.
46    Remmelink 1996. p. 829.
47    Vgl. Kelk 1994, p. 192.
48     Met name bij lik op stuk voorstellen. zoals de administratieve inhouding van wetsvc,orstel 24

112.

49 Deze abstracte benadering leidde tot kritiek. zie bijvoorbeeld Rdling  1932.
50     Muller 1935, p. 20 en 26.
51     Muller 1935, p. 21.
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ook nu nog vrijwel alle verkeersdelicten streng generaal-preventief zouden mogen
worden bestraft.

Dit gaat te ver. Juist de groepsnorm dat verkeerscriminaliteit (bijvoorbeeld
bij overtredingen van de maximumsnelheid) eigenlijk niet zo erg is, zou kunnen
bijdragen tot een mildere beoordeling van deze feiten. De rechter spreekt immers
recht als spreekbuis van de maatschappij.52 Omdat de groep verkeersdeelnemers
vrijwel de hele maatschappij omvat, moet dus worden opgepast met het hanteren
van de generale preventie als strafdoel bij verkeersdelicten. Enige abstrahering
is vereist. Een aanwijzing dat de Hoge Raad in deze lijn redeneert is te vinden in
een arrest waarin werd bepaald dat een beroep op de kleine pakkans bij verkeersde-
licten geen reden mocht zijn om een ontzegging op te leggen. Het werd beschouwd
als een toevoeging aan de motivering zonder waarde of als een ongeoorloofde basis
voor het veronderstellen van recidive.g In een geval van overtreding van de
Vuurwapenwet werd evenwel de motivering "dat buitenlandse criminelen, zoals
verdachte. dienen te worden afgeschrikt om hier te lande d het plegen van delicten
in hun behoefte te voorzien" toelaatbaar geacht.'6

3.3 Conclusie

De motiveringseisen bleken de beste mogelijkheden te geven om bij de oplegging
van een ontzegging te toetsen of voldoende rekening is gehouden met de betrokken

belangen. Het verwonderingscriterium van de Hoge Raad kan hierbij worden

aangehouden.
Verdere aanknopingspunten bieden de strafdoelen. Als deze met de strafop-

legging niet worden gediend. is sprake van een onevenredig zware straf. Hier wordt
daarom van een onevenredig zware ontzegging van de rijbevoegdheid gesproken,
wanneer deze straf zwaarder is dan vanuit de invalshoeken van de behoefte aan

vergelding en/of speciale preventie en/of beveiliging en/of generale preventie valt
te verdedigen. De vergelding mag alleen een rol spelen voor zover er sprake is
van een slachtoffer. De generale preventie mag alleen meewegen als is geconcre-
tiseerd naar de bijzondere kenmerken van het geval waarvoor de ontzegging wordt
opgelegd.

De meeweging van de strafdoelen door de rechter wordt met name getoetst
aan de motivering van de straftoemeting. Omdat niet is voorgeschreven dat de
strafrechter bij zijn motivering aanknoopt bij een van de straftoemetingstheorieen,57
is het echter denkbaar dat deze toetsing niet altijd mogelijk is.

52 Anders: Muller 1935. p. 23.
53    HR 19 juni 1990, NJ 1990,804.
56     HR 9 december 1986, NJ 1987, 540.
57       Remmelink  1996, p. 829.
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4          Het filterend OM 58

Voordat dieper op de ontzegging wordt ingegaan, wordt de ontzeggingspraktijk
gerelativeerd. Door de belangrijke plaats van het OM in de strafrechtsketen valt
een deel van de belangenafweging buiten het bereik van de strafrechter. Er zijn
vier belangrijke factoren waardoor de strafrechter wordt belemmerd in zijn
mogelijkheid een volledige belangenafweging te maken: het vervolgingsmonopolie
van het OM, de invloed van de requireerrichtlijnen, de invloed van de voorafgaande
vordering en inhouding van het rijbewijs en de zeggenschap van het OM over de
tenuitvoerlegging van de ontzegging.

4.1 Het vervolgingsmonopolie van het OM

De strafrechter heeft het laatste woord over de oplegging van de ontzegging in
een concreet geval. Of dit geval ook werkelijk aan hem wordt voorgelegd staat
echter niet te zijner beoordeling. Het vervolgingsmonopolie van het openbaar minis-
terie en de mogelijkheden voor de politie om niet op te sporen maken het voor
de rechter onmogelijk zelfstandig tegen verdachten op te treden.59 Hij moet afwach-
ten wat er op de zitting komt.

Omdat in Nederland het opportuniteitsbeginsel geldt, worden veel zaken
geseponeerd, vaak zelfs beleids- en dus stelselmatig. Een voorbeeld van stelselmatig
seponeren van verkeersovertredingen is de op de Blikschaderegeling gebaseerde
politiepraktijk.60 Wanneer er bij een verkeersongeval sprake is van een (niet al
te grote) zaakschade en niet of van slechts gering letsel, worden op grond van deze
circulaire deze zaken in beginsel door de politie alleen geregistreerd ten behoeve
van de civielrechtelijke afwikkeling. De veroorzakers van deze ongevallen komen
in principe niet voor een ontzegging in aanmerking. Er wordt hierbij gekeken naar
de fout die de verdachte heeft gemaakt en de mate van verwijtbaarheid: "Afgewogen
dient te worden of het ongeval is veroorzaakt door een ernstige verkeersfout, waarbij
de verdachte in de gegeven situatie een ontoelaatbare mate van voorzienbaar risico
heeft genomen.

9,61

Het OM heeft het recht om beleidsmatig te seponeren. Bovendien schuilt achter
de richtlijn de gedachte dat het om zaken met een minder ernstig karakter gaat,
waarbij de verdachte al genoeg is geschaad door de financiele (en andere) gevolgen

58        De terminologie is ontleend aan Remmelink  1980. p. 34.
59       Kortenhorst  1990, p.  137.
60 Deze richtlijn dateert oorspronketijk van 10 april 1972 (APB 1972, nr. 8). De huidige regeling

is te vinden in de Richtlijn Verbaliseringsbeleid bij verkeersongevallen van  10 mei 1995, Stcrt.
122. Kritiek op de oude richtlijn in Vellinga 1983, p. 23: zie ook Herstel 1972.

61        Timmerman  1995, p. 20.
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van het ongeval.62 Van een onevenredige schending van de verkeersveiligheid kan

daarom niet worden gesproken, maar een registratiesysteem ten behoeve van de

sanctionering van latere uitingen van onbekwaamheid zou de verkeersveiligheid
beter ondersteunen. In de jaren zestig werd bijvoorbeeld door sommige politie-
korpsen het systeem aangehouden dat na de derde aanrijding waarbij iemand als
verdachte werd aangemerkt een CBR-procedure werd gestart.63 Dit kan nu vaak
niet meer. tenzij de politie een eigen registratiesysteem bijhoudt, of wanneer

verzekeringsmaatschappijen een meldingsplicht krijgen wanneer een klant een

bepaald aantal keren door zijn schuld bij een aanrijding betrokken is geweest. Dit
laatste is geen ondenkbare oplossing: vergelijk bijvoorbeeld de meldingsplicht
van banken en dergelijke bij ongebruikelijke transacties in het kader van de op

I februari 1994 in werking getrede Wet Melding ongebruikelijke transancties

(MOT).

4.2 De invioed van de geeiste ontzegging

De gedachte dat beleidsvoering door het OM alleen iets is van de laatste tijd berust

op een misvatting: strafvorderingsrichtlijnen waren al in de jaren twintig van de

vorige eeuw bekend.M De gebruikmaking van richtlijnen op grote schaal is echter

iets van de laatste jaren.65 evenals een andere belangrijke ontwikkeling binnen de

strafrechtspleging: de opkomst van de automatisering. De toename van het gebruik
van requireerrichtlijnen door het openbaar ministerie en de automatisering van
de afdoening leidden tot de afname van de belangstelling voor de persoon van de

dader ten gunste van de daadgerichte aanpak. Dit sloot naadloos aan bij de wens

om tot optische rechtsgelijkheid te komen.
De richtlijnen hebben een zelfbindende werking: het OM heeft alleen een

afwijkingsbevoegdheid in bijzondere gevallen. De gepubliceerde richtlijn vormt
ingevolge de sinds 1985 geldende jurisprudentie66 recht in de zin van art. 99 RO.

De burger kan het door de richtlijn opwekte vertrouwen dus voor de rechter te gelde
maken. Dit betekent niet dat de rechter zelf gebonden is aan het in de
strafvorderingsrichtlijnen neergelegde beleid.67

62        Zie de inleiding bij de Richtlijn Verbaliseringsbeleid bij verkeersongevallen  10 mei  1995. Stcrt.
122.

63 Van Ooijen 1965. p. 62.
64    Faber 1993. p. 19-31. p. 25.
65       Vgl. bijv. Handelingen II  1972. p. 463, waarin de Minister mededeelde dat er weinig richtlijnen

waren, die bovendien meestal ook nog per ressort golden.
66     HR 11 oktober 1985, AB 1986,84 m.nt. Van der Burg; NJ 1986, 322 m.nt. Scheltema: AA

1986, p. 493, m.nt. Hirsch Ballin.
67     HR 12 april 1983, NJ 1983,587 m.nt. Th.W.v.V.
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Toch kan, gezien de gegroeide straftoemetingspraktijk, in veel gevallen de
strafmaat worden voorspeld aan de hand van de beleidsvoering van het openbaar
ministerie. zoals neergelegd in de requireer-richtlijnen. De opkomst van het gebruik
van richtlijnen heeft ertoe geleid dat zaken in beginfl ala standaard worden be-
schouwd. tenzii de verdachte h«Iegendeel aantoont. Wanneer dit niet hetgeval
is en er op de zitting geen aanvullende informatle naarboven komt (hetgeen met
name bij verstekzaken zal gebeuren) heeft de rechter weinig reden om y.an de  eis
en de daaraan te gronddag liggende Strafvorderings_riciltlijnen af teyyjjken. "Hoewel
ze dat nooit zo leuk vinden om te horen, laten rechters zich toch in hoge mate sturen
door het OM. Uit onderzoek blijkt dat de rechter in 80% van de bulkzaken de eis
van_de_officier-volgt. In bulkzaken bepaalt de officier van justitie dus sterk wat
de rechtbank doet.',68 Sommige schrijvers voeren dit nog verder door en wensen
een verplichting voor de strafrechter om de strafeis van het OM als uitgangspunt
te nemen, die alleen marginaal mag worden getoetst.69 Dit lijkt vooralsnog niet
te gebeuren.

Pas sinds het einde van de jaren zeventig worden de strafvorderingsrichtlijnen
betreffende de ontzegging gepubliceerd. Daarvoor niet, omdat richtlijnen meer
als vuistregel werden gezien.70 Naar de op de requireerrichtlijnen gebaseerde

ontzeggingspraktijk voor deze tijd kan dus alleen worden gegist, met uitzondering
van de richtlijn rijden onder invloed die gold voor de eerste gepubliceerde richtlijn
van 1979:71 deze is door Hoekema72 besproken en verschilde niet sterk van die
van 1979. In de laatstgenoemde richtlijn werden als objectieve straftoemetingsfacto-
ren genoemd: de hoogte van het gemeten alcoholgehalte, de veroorzaakte schade
of letsel en de recidive. Deze factoren bepaalden de mate van gevaarzetting. Daar-
naast werd het mogelijk geacht rekening te houden met de persoonlijkheid van
de dader. Een onderzoek hiernaar moest in ieder geval worden verricht wanneer
gebleken was van bijzondere omstandigheden gelegen in de persoon van de dader
en wanneer de dader voor de derde maal een soortgelijk delict had gepleegd. Er
moest dan in beginsel een reclasseringsrapport worden aangevraagd. Uit de aard
van deze criteria kan worden afgeleid dat het beoordelingscriteria waren met
betrekking tot het verkeersgevaar en geen beleidscriteria. Er was wel enige ruimte
voor beleidsvrijheid: "De tijdsduur van de ontzegging van de bevoegdheid
motorrijtuigen te besturen en de vraag of deze straf geheel of gedeeltelijk
voorwaardelijk moet worden opgelegd moeten in verband worden gezien met
normale omstandigheden waarin iemand van een auto gebruik maakt. Bijzondere

68     Steenhuis 1995, p. I en 3, zie ook Remmelink 1996, p. 826, die van een 'stille' invloed spreekt
en Van Ooijen  1965, p.  100, die zelfs van een lijdelijke rechter spreekt in deze.

69     Duk 1981, p. 237; NicolaY 1984, p. 48-49; kritiek in Corstens 1974, p. 24.
70     Singer-Dekker 1982, p. 120-121.
71         Richtlijnen voor het strafvorderingsbeleid inzake rijden onder invloed en weigering medewerking

aan ademtest of bloedproef, Stcrt. 1979.237.
72     Hoekema 1978, p. 444.
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omstandigheden zijn aanwezig indien het inkomen van de dader aanmerkelijk
vermindert omdat hij niet met een auto mag rijden of indien bijzondere persoonlijke
omstandigheden het hem onmogelijk maken zich zonder een auto over grotere
afstand te verplaatsen. Eventueel kan dan een zwaardere hoofdstraf worden

gevorderd." Naast deze ruime criteria werd een schijvensysteem ingevoerd: bij
een b.a.g. van 1.0 tot 1,5 promille werd een onvoorwaardelijke ontzegging van
drie tot zes maanden gevorderd. bij  1.5 tot 2.0 promille een van negen maanden

en bij nog hogere promillages een van een jaar. Wanneer er sprake was van lichame-

lijk letsel of hoogst roekeloos en onvoorzichtig rijden viel men in de naast hogere

schij f evenals bij recidive binnen vij fjaar. De weigeraar viel in de schijf van  1,5-2,0
promille.

In  1983 werd de richtlijn herzien." Het systeem bleef hetzelfde, maar de

indeling in de schijven werd iets gewijzigd. Voortaan gold voor een b.a.g. van  1.31-
1,80 promille een ontzeggingseis van zes maanden onvoorwaardelijk. tussen de

1.81 en 2,50 promille een van negen maanden en daarboven een jaar. De reden
hiervoor was dat in de praktijk weinig gegevens beschikbaar waren over de
verdachte: de P-G's wilden een uniform beleid. gebaseerd op de objectieve gegevens
en vonden de verschillen tussen de oude schijven te groot. De nieuwe indeling
bood meer ruimte voor differentiatie naar de ernst van het feit. Er was dus
beduidend minder ruimte om rekening te houden met de concrete omstandigheden
van het feit en de dader bij de bepaling van de ernst van het feit. De beleidsruimte
werd ook ingeperkt: het afzien van een onvoorwaardelijke ontzegging werd alleen

expliciet mogelijk geacht bij first offenders, waarbij werd voorgeschreven in
hoeverre de (forse) compensatie met de hoofdstraf plaats diende te vinden. Boven

de 2.5 promille werd een voorwaardelijke variant uitgesloten.
Pas in  1992 werd de richtlijn weer aangepast.74 Een van de redenen hiervoor

was de invoering van de AVC: wie deze cursus volgde, kreeg strafcompensatie.
Het schijvensysteem werd nog iets verfijnder. maar dit maakte wat betreft de

ontzegging slechts Edn verschil: bij 1,3-1.5 promille werd voortaan een voorwaar-

delijke ontzegging gevorderd. Daarnaast werd compensatie verleend als een AVC

was gevolgd: dan werd drie maanden van de ontzegging gedispenseerd of omgezet
in een voorwaardelijke variant. Terug van weggeweest was de verplichting tot het

aanvragen van een voorlichtingsrapport in bijzondere gevallen. Over de invulling
van de beleidsvrijheid werd niets gezegd. Het strafklimaat werd dus aanzienlijk
milder.

De invoering van de WVW 1994 leidde tot de "Richtlijn inzake rijden onder
. 75invloed gebaseerd op de Wegenverkeerswet  1994  . Het schijvensysteem werd

weer verder uitgesplitst. Het strafklimaat bleef hetzelfde. In  1997 werd deze richtlijn

73    Stcrt. 1983.82.
74    Stcrt. 1992, 8.
75    Stcrt. 1996,42.

182



De ont..egging van de rijbevoegdheid

herzien.16 Belangrijk hierbij is dat de AVC inmiddels was afgeschaft en vervangen
door de EMA. Compensatie voor het volgen van laatstgenoemde maatregel werd
expliciet afgewezen. Verder veranderde er niets wat betreft de te eisen ontzeggingen.

Ten aanzien van andere delicten zijn de strafvorderingsrichtlijnen nooit zo
gedetailleerd geweest. Een uitzondering vormen de snelheidsdelicten, waarbij
tegenwoordig als ondergrens wordt gehanteerd dat bij first offenders alleen bij
een overschrijding van de maximumsnelheid met minstens 71 kilometer per uur
een onvoorwaardelijke ontzegging wordt gevorderd. Bij recidive binnen korte tijd
wordt deze grens verlaagd (vier of drie keer binnen een jaar: vanaf 31 kilometer,
twee keer binnen een jaar: vanaf 51 kilometer). Maar het is algemeen bekend dat
de rechter hier. met name bij op tegenspraak gewezen gevallen, een eigen weg
Volgt.77

4.3 De invioed van de voorafgaande in\,ordering en inhouding

De rechter is verplicht de tijd waarin het rijbewijs ingevorderd of ingehouden is
geweest af te trekken van de straf die hij oplegt (art. 179, zesde lid WVW). In eerste
instantie was hieromtrent niets opgenomen in de wet. Dit leverde het nadeel op
dat de rechter die een bepaalde straf in zijn hoofd had, gedwongen was in het vonnis
een kortere straf op te laten nemen, wanneer het rijbewijs van de betrokkene was
ingehouden.78 Daarmee werd ongewild de indruk gewekt van een lagere bestraf-
fing.79 Toen in 1958 de WVW 1935 op een aantal punten werd gewijzigd,8' werd

verrekening ook mogelijk gemaakt na de strafoplegging. De wetgever zocht een

analogie met de regeling van de voorlopige hechtenis. Het werd aan het oordeel
van de rechter overgelaten of de duur van de inhouding geheel of gedeeltelijk op
de opgelegde ontzeggingsduur in mindering zou moeten worden gebracht. Deze
beleidsvrijheid stuitte op bezwaren. Er werd gepleit de aftrek verplicht te stellen.

Uiteindelijk gebeurde dit, waarbij verwezen werd naar de hiervoor genoemde
bezwaren tegen de oude regeling. De beleidsvrijheid van de rechter is hierdoor
ingeperkt.

76    Stcrt. 1997,250.
77       Zie over de ontwikkeling van rechterlijk beleid inzake straftoemeting en de afspraken die daarbij

worden gemaakt Blad 1997, p. 33-39.
78     Bredjus 1959, p. 5.
79     TK 1956-1957,4812. nr. 3, p. 3. De Vries 1959, p. 122.
80       Wet van 29 oktober 1958, Stb. 505.
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4.4 De zeggenschap van het OM over de tenuitvoerlegging

Kan het OM ertoe besluiten de tenuitvoerlegging van een opgelegde ontzegging
achterwege te laten? Uit de wetsgeschiedenis van de betreffende artikelen (553
en 561 WvSv) kan worden afgeleid dat er het OM verplicht is om het gerechtelijk
vonnis uit te voeren.n Vegter voerde twee argumenten aan die deze visie ondersteu-

nen, gebaseerd op de artt. 561 en 562 Sv. In art. 561, eerste lid wordt bepaald dat
voor zover de tenuitvoerlegging is toegelaten deze geschiedt zodra dat mogelijk
is. Het tweede argument betreft de procedure van art. 562 Sv: wanneer er sprake
is van het zich voordoen van krankzinnigheid bij de veroordeelde voor de tenuit-
voerlegging moet het OM de rechter inschakelen om de executie op te schorten.82

Het OM lijkt dus niet bevoegd te zijn om op eigen gezag af te zien van de tenuit-
voerlegging van de opgelegde ontzegging.

83

Wel kan er besloten worden om bij de niet naleving van een ontzegging als
voorwaarde geen eis te doen tot de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk
opgelegde straf. Daarnaast kan de niet-naleving van de onvoorwaardelijk opgelegde
ontzegging door de vingers worden gezien door het seponeren van de vervolging
ter zake van overtreding van art. 9, eerste lid WVW 1994. Feitelijk heeft het OM
dus mogelijkheden om de opgelegde ontzegging niet te effectueren.

5           De onvoorwaardelijk opgelegde ontzegging

Door de keuze voor de ontzegging als bijkomende straf werd niet de mogelijkheid
opengelaten de ontzegging als maatregel op te leggen aan de verdachte die een

beroep kon doen op een strafuitsluitingsgrond. Dit betekende dat personen die niet
gestraft konden worden vanwege tot straffeloosheid leidende bekwaamheids-
gebreken hun rijbevoegdheid mochten behouden. De redenen die hebben geleid
tot de keuze om deze gevaarlijke categorie bestuurders buiten schot van de intrek-
kingssanctie te laten zijn niet expliciet terug te vinden in de wetsgeschiedenis. Wel
kan uit de overwegingen bij de totstandkoming van de ontzeggingsregeling worden

afgeleid dat de Minister alleen dacht aan "onvoorzichtigen en roekelozen" die hun
onbekwaamheid toonden door overtreding van een concrete verkeersnorm, waarbij
de veiligheid op de weg of de vrijheid van het verkeer ernstig werd geschonden.

84

Hierin valt een schuldvereiste te lezen.
Aan het bezwaar dat door deze beperking een misschien nog wel gevaarlijker

groep onbekwamen buiten de boot viel, werd tegemoet gekomen toen in 1924 het

81 Van Bemmelen 1990, p. 49,
82      Vegter 1989, p. 90.
83     Van de Pol 1987, p. 494-495.
84    Kamerstukken II 1903-1904,14, MvA, p. 13-14.
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rijbewijzenstelsel werd ingevoerd.HS In de parlementaire behandeling die daaraan

voorafging werd het nieuwe stelsel van preventieve en repress,ieve maatregelen
geschetst.M" De ontzegging van de rijbevoegdheid werd hierbij niet genoemd. Hieruit
kan worden atgeleid dat de ontzegging niet (meer) werd gezien als een middel om
bestuurders van motorrijtuigen die een gevaar op de weg waren uit het verkeer
te halen. maar als een strait opgelegd omdat door een concreet feit de verkeers-

veiligheid in gevaar was gebracht of de vrijheid van het verkeer was gehinderd.
Het situatieve karakter van de ontzegging schoof hierdoor naar de achtergrond.
De ontzegging kreeg nog meer het karakter van een straf. Het is een reactie op een
schending van een norm en geen reactie op een vorm van ongeschiktheid of niet-
rijvaardigheid.Ki

Dit karakter kwam duidelijk naar voren in een geval waarin volgens de Hoge
Raad afwezigheid van alle schuld aangenomen mocht worden. Het ging om een
diabetespatient die een aanrijding had veroorzaakt toen hij bij een aanval het

bewustzijn verloor. De verdachte had deze aanval. anders dan de vorige niet voelen
aankomen. Hij was twee jaar voordien goedgekeurd voor het rijbewijs en had kort
tevoren (na een aanval waarbij hij in slaap was gevallen) een arts om raad had

gevraagd over zijn geschiktheid, die hem had gerustgesteld. Door het geslaagde
beroep op avas kon een ontzegging voor dit feit niet worden opgelegd, ook al zou
deze man nog zoveel gevaar opleveren voor het verkeer.

In een uitspraak van de Rechtbank Alkmaar van 12 januari 1965* werd dit
miskend: juist vanwege de verminderde toerekeningsvatbaarheid werd tot een lange

ontzegging van vier jaar besloten. De overweging hierbij was dat de verdachte
"in de toekomst psychiatrische c.q. psychologische begeleiding nodig heeft en in

"die periode van begeleiding niet als chauffeur aan het verkeer dient deel te nemen.

Hier wordt erg veel waarde gehecht aan het maatregelkarakter van de ontzegging
dan wel het strafdoel van de beveiliging van de samenleving. In de tijd dat deze
zaak speelde, was er evenwel geen mogelijkheid het rijbewijs te schorsen totdat
de geschiktheid of de rijvaardigheid van de betrokkene was getoetst.89 Tegenwoordig
echter. nu de procedure van art.  130 WVW 1994 speciaal bedoeld is voor dit soort

gevallen mag naar mijn mening niet zoveel waarde worden gehecht aan dit
maatregelkarakter. Pas als verwacht kan worden dat de art. 130-procedure tekort-
schiet, kan uit deze overwegingen een lange ontzegging worden opgelegd.
Bijvoorbeeld wanneer de rechter gegronde redenen heeft om ook te vrezen voor
de veroordeelde als bromfietser of tractorbestuurder, want op de rijbevoegdheid

85    Zie het tweede hoofdstuk.
86 Bijlage Handelingen 11 1922-1923.97.1. toelichting bij artikel V.
87 Expliciet hierover de Hoge Raad in een door Schneyder 1976. p. 29 (zonder vindplaats) geciteerd

arrest: "dat de oplegging van de straf van ontzegging van rijbevoegdheid niet de strekking heeft
van een uitspraak over de rijvaardigheid"

88    VR 1965.104.
89 Zie paragraaf 2.2.3.
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ten aanzien van deze motorrijtuigen ziet de administratieve procedure immers niet.
De ontzegging werkt dan meer als een lapmiddel om lacunes in de art. 130-
procedure op te vangen dan als zelfstandige veiligheidssanctie.

5.1 De ernst van het feit als wegingsfactor

Voordat de rechter eraan toekomt de ernst van het feit mee te wegen bij de bepaling
van de hoogte van de ontzegging is door de wetgever al een kader geschapen in
de vorm van de materiele gedragingen waarvoor een ontzegging kan worden
opgelegd. Dit kader wordt in de paragrafen 5.5.1.1 tot en met 5.5.1.3 besproken.
Daarnaast kan de rechter door variatie in de strafmaat rekening houden met de
ernst van het feit. Deze mogelijkheid komt in paragraaf 5.5.1.4 aan de orde.

5.1.1 Verkeersdelicten

De Motor- en Rijwielwet kende een aantal formele gedragsvoorschriften waarvan

de schending met ontzegging werd bedreigd: het verbod te knoeien met (met name
kenteken)papieren (art. 14 MRW 1905), het verbod een wegwedstrijd te houden
(art. 21  MRW  1905 ), het verbod op het veroorzaken van gevaar op de weg en het
rijden onder invloed (art. 22 MRW 1905 ), het verbod door te rijden na een ongeval
(art. 24 MRW  1905 ). Ook de meeste van de bij Amvb strafbaar gestelde verkeersge-
dragingen (betreffende maximumsnelheden en dergelijke) konden, sinds een wets-
wijziging in 1924,M met een ontzegging worden bestraft. Op deze laatste mogelijk-
heid was kritiek: vanwege de zware gevolgen van de ontzegging voor de veroordeel-
de, met name voor zijn broodwinning, was het in de ogen van sommige leden van
de Tweede Kamer niet aanvaardbaar dat de ontzegging kon worden opgelegd bij
de overtreding van bepalingen die niet in een wet in formele zin waren vastgelegd.

91

Daarnaast kon sinds  1924 een ontzegging worden opgelegd ter zake van de delicten
van de artt. 307 en 308 WvSr. Deze laatste mogelijkheid verdween in de WVW
1935.

Voor de hiervoor genoemde delicten werd de ontzeggingsmogelijkheid
geopend, omdat degenen die ze pleegden konden worden betiteld als "lieden, die
door daden toonen (...) niet rijp te zijn" voor het bezit van de bevoegdheid een

motorrijtuig te besturen. Het ging hier, zoals eerder vermeld, om "onvoorzichtigen
en roekeloozen, die zich het vertrouwen des wetgevers onwaardig maken", waardoor
de ontzeggingswaardige feiten werden beperkt "tot die, waarbij ernstige schending

„92van vrijheid of veiligheid der wegen meer dadelijk op den voorgrond treedt.

90        Wet van  1  november  1924, Stb. 492.
91     Kamerstukken H 1922-1923,97.4, p. 10.
92     Kamerstukken B 1903-1904,14, MvA, p. 13-14.
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De verkeersveiligheid stond dus voorop bij de bestraffing door middel van een
ontzegging: alleen de delicten waarbij de schending van dit belang in de ogen van
de wetgever duidelijk was, mochten voor een ontzegging in aanmerking komen. 93

In de periode tussen de invoering van de MRW 1905 en de Wet Mulder is
de aanwijzing van de delicten waarvoor de rijbevoegdheid kon worden ingetrokken
vrijwel hetzelfde gebleven. Wel zijn er in die tijd binnen de delictsomschrijvingen
wijzigingen aangebracht, die de kring van voor intrekking in aanmerking komende

personen hebben vergroot. Deze betroffen met name de alcohol- en de
snelheidsdelicten. Doordat technische ontwikkelingen het mogelijk maakten de
mate van schending van het betreffende gebod in vrij nauwkeurige cijfers uit te
drukken, werd het mogelijk ook overtreders aan te pakken die zich schuldig hadden
gemaakt aan voor de van meetapparatuur verstoken opsporingsambtenaar niet te
bewijzen delicten. De behoefte aan deze uitgebreide mogelijkheden tot opsporing
en daarmee ook vervolging en bestraffing, kan worden verklaard door de toename
van de verkeersintensiteit: die had tot gevolg dat ook minder ernstige normschendin-

gen reeds gevaar voor de verkeersveiligheid opleverden.
De toename van de verkeersintensiteit en de technische ontwikkelingen hebben

ook hun invloed gehad op het aantal opgelegde ontzeggingen.94 Zo groeide tussen
1951 en 1973 dit aantal voor verkeersmisdrijven van 401 tot 10.831. Een groeiex-
plosie was hierbij niet aan te wijzen: de groei verliep regelmatig. Na de invoering
van de bloedproef was er wel een forse stijging, die geheel kan worden herleid
tot deze wetswijzigingen: vooral de voor het rijden onder invloed opgelegde
ontzeggingen namen fors toe, van 7350 in 1973 tot 10.441 in 1975 en 15.515 in
1976. Bovendien kwamen daar ook nog de ontzeggingen voor het weigeren van
de bloedproef bij. Het totale aantal opgelegde ontzeggingen voor verkeersmisdrijven
bleef eind jaren zeventig/begin jaren tachtig rond de 25.000 liggen, waarvan
ongeveer de helft voorwaardelijk was opgelegd. Daarna zakte het tot net onder
de 20.000. In het overgrote deel van de zaken ging het om het rijden onder invloed
of het weigeren van een onderzoek. Daarna volgden het veroorzaken van dood
of lichamelijk letsel door schuld en het doorrijden na een ongeval, delicten waar
in een aantal gevallen ook een link valt te leggen met het misbruik van alcohol.

Over de oplegging van ontzeggingen voor verkeersovertredingen zijn minder
statistische gegevens bekend, maar het CBS nam aan dat dit aantal begin jaren
zeventig op 11.000 lag en later is gehalveerd, omdat door de invoering van de
bloedproef art. 25 WVW 1935 niet meer werd gebruikt tegen rijders onder invloed.
Verder werd een ontzegging meestal opgelegd aan snelheidsovertreders en degenen
die zich schuldig hadden gemaakt aan onverzekerd rijden.

93        HR 24 november  1987, NJ  1989,84.
94       De bronnen van alle hierna genoemde cijfers zijn de in de literatuurlijst vermelde verslagen van

het CBS.

187



Hoofdrnik 5

Toen begin jaren negentig de Wet Mulder de strafrechtelijke afdoening van
eenvoudige verkeersovertredingen verving door bestuursrechtelijke sanctionering
werd de oplegging van een ontzegging voor de als lichter bestempelde gedragingen
niet meer mogelijk. Een ontwikkeling waaruit kan worden afgeleid dat de verkeers-

veiligheidscomponent een belangrijke plaats bleef innemen: het veroorzaken van
gevaar dat te abstract van karakter was kon niet meer worden gesanctioneerd door
middel van een ontzegging. Alleen wanneer er schade of letsel was (dus het gevaar
geconcretiseerd was). kon de strafrechter zich nog buigen over deze feiten, waarbij
moet worden aangetekend dat bij lichte schade de Blikschaderegeling van toepassing
was (en onder een andere naam nog steeds is). Dit bracht en brengt met zich mee
dat die zaken door de politie worden geseponeerd en dus niet voor een ontzegging
in aanmerking komen. Overigens kan, wanneer een gedraging die een Mulder-feit
oplevert maar in de ogen van de verbaliserend ambtenaar bestraft moet worden
via het strafrecht. door deze ambtenaar een proces-verbaal worden opgemaakt ter
zake  van de schending van  art.  5  WVW  1994 (de algemene  bepaling die  het
veroorzaken van gevaar of hinder op de weg verbiedt).

De invoering van de Wet Mulder heeft weliswaar geleid tot een formele
verenging van de mogelijkheden tot intrekking van de rijbevoegdheid, maar omdat
deze vergrijpen voor de invoering van deze wet veelal door middel van een politie-
transactiegr werden afgedaan, heeft dit in concreto waarschijnlijk niet
geleid tot minder ontzeggingsgevallen.46 Wel heeft de afschaffing van de registratie
van de betrokkenen met zich meegebracht dat de recidive van de betrokkene minder
snel aan het licht komt. Daar de recidive een grote rol kan spelen bij het oordeel
over de op te leggen ontzegging, kan de invoering van de Wet Mulder dus indirect
een vermindering van de duur van de en het aantal opgelegde ontzeggingen hebben
meegebracht.

Ingevolge art.  179 WVW  1994 kan ter zake van vrijwel ieder strafrechtelijk
verkeersdelict een ontzegging worden opgelegd (voor zover het werd gepleegd
door de bestuurder van een motorrijtuig of de daarmee gelijkgestelde aansprakelijke
op grond van art .  1 81  WVW  1994 ) . Dat er hierop uitzonderingen zijn gemaakt,
zoals het delict joyriding (art. 11 WVW 1994), was in de ogen van sommigen vrij
willekeurig en onnodig.97 Leijten dacht hier anders over: "Als er sprake was van

een vermogensdelict -bijv. het vermogensdelict van joy-riding (...)- zou een ontzeg-
ging niet passend zijn (en de wet kent dan de mogelijkheid van ontzegging dan

95     Wet van 9 januari 1958, Stb. 7.
96 Betrouwbare cijfers hierover zijn niet bekend, zie wel Van Tuijn 1993. waarin wordt geconclu-

deerd dat in het arrondissement 's-Hertogenbosch in de periode na de invoering van de Wet
Mulder vooral WAM-overtredingen werden geverbaliseerd: dit zijn overtredingen waarvoor
verhoudingsgewijs vaak een ontzegging wordt opgelegd, vgl. de CBS jaarverslagen Toepassing
der Wegenverkeerswet. 1968 tot en met 1981.

97 Bijv. Poell 1978, p. 152; Van Rest 1994, p. 337.
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ook niet).-924 Joyriding is echter niet een vermogensdelict pur sang: ook het verkeers-

veiligheidsaspect speelde een rol bij de opname van dit delict in de WVW 1935,
waarbij werd betoogd dat joyriders veelal onbekwame, roekeloze bestuurders zijn.99
Bredius meende dan ook dat het delict met een ontzegging moest worden bestraft,
omdat het dikwijls 'figuren" betreft "die men gaarne voor langere tijd niet achter
het stuur zou willen zien, ook niet van een leswagen." Dit argument is niet zo sterk,
omdat de onbekwaamheid waar Bredius op doelt door middel van de procedure
van art. 130 WVW 1994 moet worden gesanctioneerd. Maar het is toch vreemd
dat joyriders en de moderne, agressieve variant hiervan: carjackers,i een ernstig
verkeersmisdrijf plegen waarbij gevaar voor de verkeersveiligheid dreigt en dat
dan toch geen ontzegging kan worden opgelegd.

5.1.2 Bestuurders van motorrijtuigen en kentekenaansprakelijkheid

De ontzegging kan in beginsel alleen worden opgelegd aan degene die een
verkeersdelict heeft gepleegd als bestuurder van een motorrijtuig. Dit is niet
vanzelfsprekend, want er had ook kunnen worden besloten de ontzeggingsmoge-
lijkheid te verlenen ten aanzien van alle bestuurders. Dit is, zonder dat hieraan
aandacht is besteed, niet gebeurd.

Vanuit het gezichtspunt van de verkeersveiligheid is de beperking tot de
bestuurders van motorrijtuigen goed te beargumenteren. Bestuurders van niet
gemotoriseerde voertuigen (hierna zal gemakshalve steeds van fietsers worden
gesproken) zullen zelden een ongeval veroorzaken waarbij anderen zwaar gewond
raken of komen te overlijden. Evenmin zullen ze forse en gevaarlijke snelheids-
overtredingen begaan en ook dronken fietsen levert over het algemeen niet de
gevaren op die dronken brommer- of autorijden met zich meebrengt. Hier is dus
een individualisering gemaakt naar de categorie van het voertuig waarmee het delict
is begaan, waarbij de motorrijtuigen over een kam worden geschoren. Dit laatste
is in Duitsland anders geregeld: ten aanzien van beroeps (vrachtwagen)chauffeurs
gelden andere regels.

Er is evenwel een uitzondering waardoor de werkingssfeer van de ontzegging
ruimer is dan op het eerste gezicht lijkt. Artikel  181  WVW 1994 schept een aanspra-
kelijkheid voor verkeersovertredingen, die voortspruit uit de plicht van de eigenaar
of houder van een motornjtuig om ervoor zorg te dragen dat met zijn motorrijtuig
geen overtredingen worden gepleegd door bestuurders van wie de identiteit niet
is te achterhalen. Wanneer de bestuurder bij de ontdekking van de overtreding
onbekend is, kunnen de op het feit gestelde straffen worden uitgesproken tegen

98     Conclusie bij HR 31 mei 1988, VR 1988, 104.
99 BHTK 1933-1934, no. 484; conclusie A-G Remmelink bij HR 18 januari  1972, NJ  1972.378

m.nt. CB; Stamhuis 1994, p. 233; anders: HR 18 januari 1972, NJ 1972,372, m.nt. CB.
100   Woordkramer 1998, p. 41.
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de eigenaar of houder van het motorrijtuig. Disculpatiemogelijkheden zijn er
wanneer de eigenaar of houder binnen een bepaalde tijd de naam en het volledige
adres van de bestuurder bekend maakt of wanneer hij niet heeft kunnen vaststellen
wie de bestuurder was en hem daarvan redelijkerwijs geen verwijt kan worden
gemaakt.

De aansprake l ij kheidsgrond van art. 18 1 WVW 1994 bestond reeds in art.
40 WVW  1935 en in de MRW  1905.  In de toelichting bij de laatstgenoemde wet
werd de oplegging van een ontzegging aan de aansprakelijke eigenaar/houder
uitdrukkelijk afgewezen. "Getroffen wordt echter alleen de bestuurder als zoodanig:
wie veroordeeld wordt uitsluitend als eigenaar of houder (art. 7, tweede lid, en

,91()1

Deze opmerkingen12, tweede lid), kan deze bijkomende straf niet belopen.

zijn in de begeleidende stukken bij de WVW  1935 niet herhaald, maar dit betekende
niet dat hiermee automatisch werd goedgekeurd dat op grond van de aanspra-

kelijkheid ex art. 40 WVW 1935 een ontzegging kan worden opgelegd.
Toch heeft de Hoge Raad bepaald dat ook in deze gevallen een ontzegging

kan worden opgelegd. '02 Het moet natuurlijk wel om een natuurlijke persoon gaan.  '03

Deze daadgerichte benadering kan niet zonder meer als een de individuele
rechtsbedeling inperkende beslissing worden gezien. Met evenveel recht kan worden

gezegd dat daardoor ook in de gevallen waarin de rechter de overtuiging heeft dat
de verdachte tevens de bestuurder was de rechter juist rekening houdt met de
individuele omstandigheden door een ontzegging op te leggen. Pas wanneer de
aansprakelijkheid op grond van art. 181 WVW 1994 automatisch leidt tot de
oplegging van een ontzegging, is er sprake van een te zware bestraffing. Dit lijkt
in de praktijk niet het geval te zijn.

5.1.3 Commune delicten

Sommige verkeersgedragingen kunnen ook als commune delicten worden gekwalifi-
ceerd. Naar aanleiding van het geval van de Vlissingse motorrijder (zie de
inleidende paragraaf bij het eerste hoofdstuk) bijvoorbeeld was er een discussie
over de wenselijkheid verdachten van zeer ernstige verkeersdelicten te vervolgen
voor doodslag. Problematisch daarbij is echter dat er dan geen ontzeggingsmogelijk-
heid is. 104

Het vraagstuk over de mogelijkheid tot de oplegging van een ontzegging voor
commune delicten heeft een lange voorgeschiedenis, die aanving in het begin van

101   Kamerstukken II 1903-1904,14, MvA, p. 14.
102   HR 22 juli 1966. VR 1967,7. m.nt. Bredius.
103 HR 17 maart 1992, NJ 1992,567. m.nt. 't H.

104 Vreemd genoeg wordt in de jaarboeken Criminaliteit en Strafrechtspleging van het CBS ook
vermelding gemaakt van de oplegging van ontzeggingen voor commune delicten, zoals diefstal.
Waarschijnlijk berust dit op een verkeerde gegevensverwerking, bijvoorbeeld doordat een ontzeg-
ging is opgelegd voor een subsidiair tenlastegelegd delict.
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de twintiger jaren. Toen werd een ge w ij z i gd a rt . 3 1 M R W 1905 ingediend. waarin
onder meer was opgenomen dat de ontzegging zou kunnen worden opgelegd ter
zake van de artt. 307 en 308 WvSr. " 4 De overweging was dat wanneer een ontzeg-
ging kon worden opgelegd ter zake van het rijden onder invloed er ook een ontzeg-

gingsmogelijkheid zou moeten zijn bij de verwante commune alcoholgerelateerde
delicten. mits gepleegd met een motorrijtuig. It16 In de WVW 1935 verdween deze

bepaling. Hoewel niet expliciet vermeld. zal dit voort zijn gekomen uit de invoering
van art. 36 WVW 1935. waardoor er een verkeersrechtelijke specialis van de artt.
307 en 308 Sr in het leven werd geroepen. Aangezien ten aanzien van de rijders
onder invloed die een ongeluk veroorzaakten waarbij een ander zwaar of dodelijk
gewond raakte nu niet meer het generale delict ten laste zou worden gelegd, was
er geen behoefte meer aan de mogelijkheid tot het opleggen van een ontzegging
bij de commune delicten.It17 Inmiddels is overigens de specialisverhouding tussen

dood door schuld in het verkeer en de artt. 307 en 308 Sr minder duidelijk'08.
Reeds bij de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht werd erover

gesproken om alle strafbepalingen uit de verschillende bijzondere wetten over te
brengen naar deze wet. Aan deze wens werd echter geen gevolg gegeven. Vele
bijzondere strafbepalingen werden gehandhaafd en ook de later ingevoerde niet

1()9traditionele straffen werden veelal in de bijzondere wetten opgenomen.    Zo ook
de ontzegging, hetgeen wellicht kan worden verklaard naar analogie van Ottes
analyse van de opname van het verkeersstrafrecht in een bijzondere wet. Naar zijn
mening was dit het gevolg van het feit dat er bij de totstandkoming van het Wetboek
van Strafrecht geen rekening werd gehouden (en kon worden gehouden) met de
toekomstige kwantitatieve belangrijkheid van het verkeersrecht voorde strafrechts-

pleging."0 Analoog kan worden gezegd dat bij de invoering van de ontzegging
van de rijbevoegdheid als straf op de schending van verkeersrechtelijke normen
niet is gedacht aan de huidige excessen van extreem agressief verkeersgedrag. die
tot schending van de door het commune strafrecht beschermde normen leiden. 111

De mogelijkheid tot ontzegging bleef derhalve beperkt tot het verkeers-
strafrecht, waardoor bijvoorbeeld voor doodslag geen ontzegging van de rijbevoegd-
heid kon worden opgelegd. Reeds in 1953 werd daarom in de korte mededelingen
van het blad Verkeersrecht"  ontevredenheid geuit over een geval waarin een

105 Bijlage Handelingen II 1922-1923,97.1.
106   Bijiage Handelingen 11 1922-1923.97.1. p. 24.
107   Kamerstukken II 1933-1934.484.6. p. 3.
108     Krabbe  1994. p.Ill-124.
109   Hermans 1986. p. 14-15.
110  Otte 1993. p. 11-13.
111      Overigen; doet dit er niet aan af dat verkeersgedrag dat kan worden gezien al+ commune criminali-

teit een uiting van ongeschiktheid of niet rijvaardigheid zou kunnen zijn. Een art.  13()-onderzoek
zou hier zeker op zijn plaats zijn.

112 P. 22.
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bestuurder werd veroordeeld op grond van art. 307 WvSr. Het probleem bleef
evenwel bestaan. Zo werd in augustus 1995 door het gerechtshof's-Hertogenbosch
een veroordeling wegens doodslag uitgesproken jegens een automobilist die onder
invloed een ongeval veroorzaakte. waarbij zes doden vielen. Zijn rijbevoegdheid
mocht hij behouden.

Dit was zeker niet het enige recente geval waarin de begane delicten zo ernstig
zijn dat getwijfeld kan worden aan het exclusieve verkeerskarakter van het delict." '
Mede naar aanleiding van deze en andere ernstige zaken werden ook in het recente
verleden regelmatig pleidooien gehouden om de ontzegging van de rijbevoegdheid
op te nemen in het Wetboek van Strafrecht.'14 In wetsvoorstel 24 112 wordt dan
ook een ontzeggingsmogelijkheid verleend bij veroordeling wegens een der in de
artt. 287 of 289 WvSr omschreven misdrijven, wanneer de schuldige het feit pleegde
met een motorrijtuig dat hij ten tijde van het feit bestuurde of deed besturen. Deze

bestraffingsmogelijkheid is niet in het Wetboek van Strafrecht opgenomen, maar
in art. 179a. eerste l id WVW 1994. In het tweede lid wordt tevens de mogelijkheid
tot het opleggen van een ontzegging gegeven bij de veroordeling wegens een der
in de artt. 301, 302 of 303 WvSr omschreven misdrijven, begaan met een motorrij-
tuig.'15

Het is naar mijn mening een goede zaak de mogelijkheid tot het opleggen
van een ontzegging open te houden voor commune. verkeersgerelateerde delicten.
Onbekwaam bestuurderschap dat voortkomt uit strafbaar gedrag kan verder strekken
dan alleen de in de wegenverkeerswetgeving omschreven gedragingen. Nu dit in
de praktijk ook voor blijkt te komen, moet hiertegen kunnen worden opgetreden
door middel van een ontzegging. Of dit gebeurt in het kader van het WvSr of van
de WVW 1994 maakt niet zo heel  veel uit. Voor beide systemen valt iets te zeggen.
De opname in art. 28 WvSr terwijl de artt. 179 en 180 WVW 1994 in de WVW
1994 worden gehandhaafd zou wellicht voor verwarring kunnen zorgen. Omdat
de keuze voor de onderbrenging bij een van deze wetten geen consequenties heeft
voor de belangenafweging. wordt er verder niet op ingegaan.

116

Overigens is in andere landen de oplegging van ontzegging-achtige sancties
voor commune delicten wel geregeld. Zo kan in Duitsland voor een (in het kader
van deze vraagstelling met de ontzegging te vergelijken) Fahrverbot of Entziehing
der Fahrerlaubnis worden opgelegd, waarbij de eis geldt dat het gebruik van een
motorrijtuig het begaan van het feit mogelijk heeft gemaakt of heeft vergemakke-

113   Zie bijvoorbeeld Mesters 1995. p. I en 7: Knoop 1995, p. 39: De Schipper 1995. p. El.
1 1 4 Zie bij voorbeeld Woordkramer  1995. p. 2 1 3  : Van Rest  1994, p.  337. Simmelink en Van Tuijn

1997, p 786-787.
115     Wetsvoorstel 24  112, dat op  1  april  1998 nog in behandeling was bij de Eerste Kamer.
116 Zie verder Kamerstukken Il 1995-1996,24 112. nr. 6. p. 14-15. waarin afgewezen wordt de

ontzegging in het Sr op te nemen, vanwege het typisch wrkeersrechtelijke karakter van de straf.
zie ook Simmelink eli Van Tuijn 1997.
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lijkt."' In Frankrijk kan bij ieder delict de rijbevoegdheid worden ingetrokken.
"It is not necessary for there to be a connection between the nature of the criminal
offence and the type of sanction. So for example a simple theft could be punished
with a withdrawal of the driving licence."'18 Een dergelijke grote rechterlijke
straftoemetingsvrijheid lijkt mij te ver te gaan. Enig verband tussen het feit en de
verkeersveiligheid is in het licht van de evenredigheidsgedachte toch wei vereist.

5.1.4 De ernst van het feit en de co,1(·rete strafopleggi,ig

Binnen de kaders van de ontzeggingswaardige delicten is de rechter vrij om al dan
niet een ontzegging op te leggen: ons stelsel kent niet de verplichte ontzeggingsstraf.
Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Engelse systeem, dat de figuur van de
"obligatory disqualifiable offences" kent. Dit zijn delicten waarvan de betreffende
wetsbepaling aan de rechter oplegt om bij veroordeling het rijbewijs voor een
minimumperiode in te trekken. Een voorbeeld hiervan is "dangerous driving", dat
moet worden bestraft met minimaal 12 maanden "disqualification." Wanneer dit
leidde tot de dood van een ander is de minimum "ontzegging" twee jaren. Alleen
bij de aanwezigheid van bijzondere redenen kan hiervan worden afgeweken.

Als de Nederlandse strafrechter een ontzegging oplegt, is de enige grens die
de wetgever stelt een maximumduur, die in de loop der tijd aanzienlijk omhoog

is gegaan. Dit strafmaximum geeft de waarde weer die de gemeenschap hecht aan
de overtreden norm."9 Ontzegging  voor het leven is nooit mogelijk geweest,
vanwege de zwaarte van deze straf, met name voor beroepschauffeurs:20 Dit is
terecht, omdat de bescherming van de verkeersveiligheid tegen onveilige bestuurders
moet worden gezocht bij de ongeldigverklaring van het rijbewijs. Een levenslange
ontzegging zou daarom een onevenredig zwaar abstract generaal-preventief of
vergeldend karakter hebben.

Uit de hoogte van het ontzeggingsmaximum voor een bepaald verkeersdelict
kan worden afgeleid hoe de wetgever denkt en dacht over de door het plegen van
delict in het gedrang komende belangen. In het begin van deze eeuw werd nog
niet heel zwaar getild aan de met de sanctie-oplegging te dienen belangen: ten tijde
van de MRW  1905 was de maximumduur van de ontzegging slechts een jaar, bij
recidive sinds de wetswijziging van  1924 twee jaar. De huidige strafmaxima (art.

1 79 WVW 1994) zijn aa-nzienlijk hoger. Zekedragen_ rospectievellil  tw_ee jaren
voor ovenredingen en vijfjaren voor misdrijven.

De tegenwoordige strafmaxima kunnen onder omstandigheden hoger zijn.
Voor de berechting van overtredingen wordt bij recidive binnen twee jaren (na

117     Janiszewski  1994. p. 220, zie verder over dit onderwerp par. 8.4.1.
118 Van Kalmthout en Tak 1988. p. 84.
119   Remmelink 1996, p. 824.
120   Kamerstukken 11 1934-1935. nr. 484.3. p. 5.
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het einde van de tijdsduur waarvoor bij een vroegere onherroepelijke veroordeling

wegens een misdrijf of een overtreding) het strafmaximum verdubbeld (art.  179.
vijfde lid WVW 1994). Bij misdrijven geldt een recidivetermijn van vijfjaren.
waarbij alleen oude misdrijven waarvoor een ontzegging is opgelegd, meetellen.
Het strafmaximum wordt ook hier verdubbeld (art. 179, vierde lid WVW 1994).
Omdat de ontzegging een bijkomende straf is, geldt er overigens geen cumulatie-
verbod wanneer er voor meerdere delicten wordt veroordeeld.

Wat betreft de duur van de ontzegging heeft de rechter dus op grond van de
wettelijke strafmaxima met de invoering van de WVW 1935 ruimere mogelijkheden
gekregen om te varieren. De motiveringseisen zijn hierbij wel aangescherpt. In
1975 kon nog worden volstaan met een standaardmotivering toen de in eerste aanleg
voor dood door schuld in het verkeer opgelegde straf van zes maanden
onvoorwaardelijke gevangenisstraf en twee jaren onvoorwaardelijke ontzegging
van de rijbevoegdheid in hoger beroep werd verzwaard tot respectievelijk negen
maanden en vijfjaren.121 Later werden de eisen aangescherpt:22

Enig onderzoek naar de belangenafweging in de ontzeggingspraktijk heeft
weI plaatsgevonden, maar levert geen eenduidige informatie op. In het boekje van
Knap worden bijvoorbeeld twintig representatieve' 13 ontzeggingsgevallen beschre-
ven uit de jaren zestig. Het ging hier in bijna de helft om het veroorzaken van dood

oflichamelijk letsel door schuld, waarvoor ontzeggingen voor de duur van een
tot vijfjaar werden opgelegd. Rijden onder invloed kwam op de tweede plaats.
samen met het veroorzaken van gevaar op de weg. De strafmaat is hier respectieve-
lijk vier maanden tot een jaar en een maand tot een jaar. Tenslotte beschreef hij
gevallen van het doorrijden na een ongeval (twee jaar tot vier jaar), een snelheids-

overtreding ( I jaar bij een volhardende recidivist) en het rijden in een auto die
niet naar behoren is ingericht (3 maanden tot 6 maanden). Deze straffen weken
niet sterk af van de huidige ontzeggingsrichtlijnen, hoewel het rijden onder invloed
nog niet zo standaardmatig met een ontzegging leek te worden afgedaan als nu.

Leijten schreef over de periode waarin er nog geen gepubliceerde richtlijnen
waren dat de bestraffing in de praktijk steeds strenger werd, hetgeen hij verklaarde
dit door te wijzen op de opkomst van het gemotoriseerde verkeer.134 De toenemende
verkeersdrukte betekende dat een voordien relatief onschuldige verkeersfout veel
meer gevaar opleverde, waardoor verkeersdelicten een ernstiger karakter kregen.
De door Leijten geschetste ontwikkeling zou betekenen dat de rechter de
toenemende ernst van de feiten meewoog bij de straftoemeting. Uit de cijfers van
het CBS valt dit niet te halen: hoewel er steeds nicer ontzeggingen werden opgelegd

121 HR 27 april 1976. NJ 1976.454.

122    Mevis 1993. p. 64 sprak van motiveringsvoorschriften die nu strenger zijn dan ooit. zie ook
p. 70.

123   Knap 1968. p. 13.
124   Leijten 1983. p. 171,
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lag de duur van de opgelegde ontzeggingen steeds rond hetzelfde punt: zes maanden
tot anderhalfjaar. Hele lange ontzeggingen werden en worden nauwelijks opgelegd.

Bovendien is het aandeel (gedeeltelijk) voorwaardelijke ontzeggingen eerdergroter
geworden dan kleiner. Met name in de tweede helft van de jaren zeventig nam het
relatieve aantal voorwaardelijke ontzeggingen fors toe. De laatste jaren is dit
ongeveer gelijk gebleven hieraan. Van een verhardend strafklimaat kan naar mijn
mening dus niet worden gesproken. Wat betreft de alcoholdelicten wordt hier dieper
op ingegaan.

5.1.5 De bestraffing van alcoholgerelateerde verkeersdelicten

Omdat het rijden onder invloed tot nu toe het delict was dat in iedere intrek-

kingsprocedure centraal stond, wordt de ontwikkeling van de straftoemeting op
dit terrein nader toegelicht. Wat betreft de strafmaxima werden rijders onder invloed
tot en met  1950 als overtreders bestraft op grond van art. 22 aanhe f en sub b van
de MRW  1905. De maximumstraf was drie maanden hechtenis of duizend gulden
boete en de ontzegging van de rijbevoegdheid kon voor hoogstens een tot twee

(bij recidive) jaar worden opgelegd. Per 1 januari 1951 veranderde dit drastisch:

rijden onder invloed werd een misdrijf. De maximumstraffen werden fors verhoogd,
zo ging de maximumduur van de ontzegging omhoog tot vijf tot tien jaar. In de
huidige wegenverkeerswetgeving wordt het rijden onder invloed op dezelfde voet
strafbaar gesteld in de artt.  8 j' 1 7 6 e n  1 7 9 WVW  1994.

Het effect van de strafmaxima op de requireerpraktijk is in de paragraaf 5.4
beschreven. Tot de invoering van de EMA is deze steeds iets milder geworden
en met de invoering van de AVC begin jaren negentig zelfs veel milder, maar de

huidige strafeisen zijn fors aangescherpt. Waarschijnlijk geldt hetzelfde voor de
straftoemetingspraktijk Hoewel het voorstelbaar is dat de strafrechter toch nog

rekening houdt met de gevolgde EMA: ondanks het verbod om hiermee rekening
te houden in de strafeis staat het de rechter vrij hiernaar te informeren en de straf

te matigen. Of dit gewenst is, hangt van de feitelijke omstandigheden af,
bijvoorbeeld van de indruk die de rechter heeft van de verdachte. Het belang bij
het behoud van het rijbewijs zou hier ook een rol kunnen spelen.

5.1.6 Het gevolg van het verkeersdelict en de ernst ran het feit

In hoeverre bepaalt de ernst van de gevolgen van het verkeersdelict de ernst van
het feit? Op wetgevingsniveau is er een rol weggelegd hiervoor. Het veroorzaken
van schade en/of letsel sluit optreden op grond van de Wet Mulder uit en wanneer
het letsel ernstig is of zelfs de dood tengevolge had, kan het misdrijf van art. 6
WVW 1994 worden telastegelegd.  Ook in het voortraject van de strafzaak heeft
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het gevolg van het delict een rol van betekenis, wanneer bij een aanrijdingszaak
125wordt geseponeerd op grond van de OM-richtlijnen.

Tenslotte is het goed denkbaar dat rechter in zijn concrete oordeel de gevolgen
van het delict betrekt en hiervan de duur van de ontzegging laat afhangen vanuit
het oogpunt van vergelding. In dit kader kan worden aangeknoopt bij een zaak
waarin een vrijheidsstraf werd opgelegd aan een automobilist die onder invloed
een ongeval had veroorzaakt met dodelijke afloop voor een ander. 126 De straf was
fors en op het eerste gezicht niet naar behoren gemotiveerd. Er waren echter geen
cassatiemiddelen ingediend waarin dit werd aangekaart. De A-G Meijers besteedde

expliciet aandacht aan de motivering van de straf en las in de overwegingen betref-
fende de ernst van het feit de dodelijke afloop van het verkeersongeval, hetgeen
volgens hem voldoende motivering opleverde. De Hoge Raad besteedde geen enkele
aandacht aan de strafmotivering.

De annotator vond toch dat de rechter extra had moeten motiveren, gezien

de lengte van de straf. De impliciete verwijzing naar de ernst van het feit ging
volgens hem niet op: "Hoewel de ernst van de gevolgen een zekere rol zal spelen
bij de straftoemeting is toch de mate van schuld, verwijtbaarheid bepalend." Naar
mijn mening verdient de opvatting van de annotator de voorkeur. Anders oordeelde
Van Veen, toen hij een geval besprak van een bestuurder die in overspannen toe-
stand tegen een boom was gereden. Omdat de rechtbank oordeelde dat er ten tijde
van de overtreding sprake was van een ziekelijke storing werd ontslagen van
rechtsvervolging. Van Veen kon zich hiermee verenigen. maar alleen omdat het
'slachtoffer' een boom was en niet "een groep schoolkinderen".127

De doorslaggevende waarde van het gevolg van het delict wordt in de huidige
verkeerswetgeving ondersteund. De duur van de op te leggen ontzegging wordt
met name bepaald door het gevolg van het delict: voor feiten als het rijden door
rood licht en lichtere snelheidsovertredingen kan op grond van de toepasselijkheid
van de Wet Mulder helemaal geen ontzegging worden opgelegd. Dit kan weer wel
wanneer er een ongeval plaatsvindt en wanneer bij dit ongeval een ander de dood
heeft gevonden of zwaar lichamelijk letsel is toegebracht, is de maximumontzegging
nog langer. Vanuit de vergeldingsgedachte is deze koppeling aan het gevolg van
het delict wel te begrijpen: hoe ernstiger de gevolgen, des te groter de maatschappe-

lijke onrusUwraakgevoelens. Met de bescherming van de verkeersveiligheid heeft
dit echter niets te maken.

Dit levert geen problemen op, omdat het karakter van de ontzegging met zich
meebrengt dat vergelding een grond mag zijn voor de strafmaat. Maar dan moet
er naar mijn mening wel iets te vergelden zijn, hetgeen betekent dat de hoogte van
de ontzegging (het liefst expliciet) moet worden gerelateerd aan de mate waarin

125 Zie paragraaf xxxx.
126 HR 20 oktober 1987, VR 1988, 65. m.nt. C.J.G.B.

1 2 7       Van  Veen   1985a,  p.   1 1 4-1  1 5  en   120.
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het rechtsgoed is geschonden of de rechtsorde is geschokt. Dit betekent dat het

gevolg van het delict een doorslaggevende reden mag zijn om een zware ontzegging
op te leggen, onder de voorwaarde dat dit door de rechter wordt aangegeven. In
de meest ideale situatie zou hierbij dan moeten worden vereist hoe dit gevolg zich
verhoudt tot de lengte van de ontzegging. maar gezien de acceptatie van de
standaardmotivering op dit terrein kan worden verwacht dat "gezien de ernst van
het feit" voldoende motivering is. tenzij er sprake is van een buitenproportioneel

hoge straf die verbazing oproept.
Overigens had de Hoge Raad in VR 1988.65 naar mijn menig niet de plicht

om de magere strafmotivering te verwerpen. Pas wanneer de verdachte zel f aangaf
dat hij de motivering vond tekortschieten. had er meer aandacht aan moeten worden
besteed. De verdachte moet dus zelf aangeven hoe groot zijn belangen zijn bij het
behoud van het rijbewils en bij een te magere strafmotivering zelf een cassatiemid-
del indienen hiertoe. Overigens werd de strafmotivering in een geval van een bus-
chauffeur weI ambtshalve getoetst door de Hoge Raad:a

5.2 De omstandigheden ran de dader

Wettelijk gezien is het altijd mogelijk geweest om met de omstandigheden van
de dader rekening te houden door een voorwaardelijke ontzegging of een ontzegging
van korte duur op te leggen. Dit waren de enige mogelijkheden in de MRW en
de WVW 1935. De rechter werd niet in de gelegenheid gesteld op andere wijze
rekening te houden met de persoonli.ike belangen van de verdachte door de ontzeg-
ging te beperken tot bepaalde voertuigen, tijdstippen of trajecten.'29

Dit was anders in art. 139, tweede lid RVV 1966. De ontzegging kon volgens

deze bepaling de bevoegdheid om een motorvoertuig of een bromfiets, dan wel
beide betreffen. Omdat deze splitsing in strijd was met de regeling van de
ontzegging in de wet in formele zin verklaarde de Hoge Raad deze bepaling
onverbindend ten aanzien van de splitsing in voertuigcategorieen. Ill

Bloemarts vond dat hierdoor het instrumentarium niet verfijnd genoeg was
om met specifieke gevallen rekening te houden.'32 Dit isjuist. Wanneer bijvoorbeeld
een chauffeur in zijn vrije tijd in zijn privt-auto onder invloed heeft gereden, maar
dit nooit doet tijdens zijn beroepsuitoefening. kan een totale ontzegging een heel

128 HR 18 november 1980. NJ 1981,189.

129 HR 3 mei 1955. NJ 1956.20.

131 HR 27 l'ehruari 1968, NJ 1969,62 m.nt. Enschedd, VR 1968.21. m.nt. P.. HR 2 mei 1967.

NJ 1968.45 m.nt. Van Eck: Remmelink 1968. p. 4.

132   Bloemart, 1959. p. 23.
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zware slraf zijn. Van een onevenredig zware straf kan in zijn algemeenbeid niet
worden gesproken, maar het komt er wel dicht tegenaan. 133

Dit  probleem kan deels worden 9Ild®rvaogen -door  bi i  een  aannernelijk
strafmaatverweer een lagere ontzegging op  le  leggen. 134 Ter collwensatie_kan
eventueel de andere op te leggen straf worden verhoogd. Dit gebeurde bijvoorbeeld
in een zaak waarin een recidiverende snelheidsovertreder de rechtbank Utrecht
ervan overtuigde dat de door de officier geeiste onvoorwaardelijke ontzegging hem
onevenredig zwaar zou treffen wegens de aard van zijn werkzaamheden."' De
compensatie door verhoging van de geldboete werd niet mogelijk geacht: de
toenmalige maximumgeldboete van fl. 500.= werd als te laag gezien in verband
met de veelvuldige recidive. Daarom werd in plaats van onvoorwaardelijke
oplegging van de ontzegging een week hechtenis opgelegd.

Wan-neer de rechter geen rekening wil houden met een aannemelijk strafmaat-
verweer, moet hij motiveren waarom. Wat een aannemelijk strafmaatverweer is
in ontzeggingszaken, kan worden afgeleid uit deze jurisprudentie. Een greep hieruit

varieert van zaken waarin sprake was van uitgebreide brieven van de werkgever
waarin wordt aangegeven dat de verdachte bij verlies van zijn rijbevoegdheid zal

136worden ontslagen tot ongedocumenteerde verweren als "Ik ben disc-jockey; als
mij de rijbevoegdheid wordt ontzegd, kan ik dat beroep niet uitoefenen.' ·137

Overigens wordt de aannemelijkheid van het strafmaatverweer niet te diep getoetst:
"Op de zitting is het niet altijd mogelijk om alle verhalen. waarin het belang van
het rijbewijs sterk wordt opgewaardeerd op waarheid te toetsen."' 8 Waar echter
overduidelijk is dat het rijbewijs niet nodig is voor (met name) de beroepsuit-
oefening, wordt een onvoorwaardelijke ontzegging opgelegd: een chef-kok kreeg
een ontzegging van zeven maanden, ondanks de brief van zijn werkgever dat hij
het rijbewijs nodig had.'39

Opvallend is dat het zwaartepunt van deze motiveringsjurisprudentie aan het
einde van de jaren zeventig en in het begin van de jaren tachtig ligt. In deze jaren
werd overigens het aantal buitenwettelijke motiveringseisen ook op ander terrein

133     Vgl. de in paragraaf besproken evenredigheidsjurisprudentie in ambtenarenzaken.
134    Of door de ontzegging voorwaardelijk op te leggen.
135 Rb Utrecht 20 mei 1983. VR 1983.57. m.nt. Bleichrodt.

136   Bijv. HR 31 mei 1988, VR 1988, 1()4.
137    HR 13 februari 1979. NJ 1979,318, m.nt. Th.W.v.V.: ziecx,k HR 7 april 1981,NJ 1981,402.

HR  1 juli  1981. NJ  1981.618. Soms kan een onbeargumenteerd strafmaatverweer overigens
ook averechts werken: toen de advocaal van een rijder onder invloed (a.a.g. 865 microgram)
de noodzaak van het rijbewijs voor zijn client als volgt toelichtte: "Een ontzegging van de
rijbevoegdheid ligt voor een directeur natuurlijk anders dan voor een gewone werknemer. Zo'n
directeur kan zijn werk niet meer goed doen". sprak de politierechter de Officier aan met de
woorden dat deze nu vast spijt had van het teit dat hij geen onvc,orwaardelijke ontzegging had
geeist. (Abrahams 1993, p, 98).

138     Spee  1991. p. 44.
139 Spee 1991.p. 69,
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fors uitgebreid, bijvoorbeeld ten aanzien van "Meer- en Vaartverweren".

onrechtmatig verkregen bewijsverweren etc. In de jaren ervoor lijkt er geen plicht
te zijn geweest voor de rechter om extra te motiveren. Hoe het in de periode erna

is gesteld. is niet duidelijk. Aangezien het aantal ontzeggingen niet opvallend is
veranderd, evenmin als de zwaarte van de gemiddelde ontzegging. lijkt er geen
sprake te zijn van schokkende ontwikkelingen.

5.2.1 Economische bela,igen als persoonlijke omstandigheden

Bij een gedocumenteerd verweer dat het rijbewijs nodig is in verband methet werk
van de verdachte wordt in de regel een extra motiveringsplic-htyerdsl.im Het behoud

van werk hoeft niet de enige grond te zijn hierbij. Een beroep op de noodzakelijk-
heid van het rijbewijsbezit in verband met de hobby van de betrokkene, het optreden
met een popgroep. werd door de Hoge Raad ook als reden voor extra strafmotivering
gezien. Hierbij moet wel worden vermeld dat in deze hobby een aanzienlijk
geldbedrag was gestoken, dat alleen door deze optredens kon worden terugver-
diend.14' De A-G Remmelink concludeerde overigens anders: "Mi is er pas zaak
voor nadere motivering als iemands broodwinning in de knel komt, of een daarmee
gelijk te stellen gevolg intreedt." De annotator Bredius sloot zich hierbij aan. Ik
ben het hiermee niet eens. Wanneer in het verweer op een aannemelijke wijze wordt

gesteld dat de betrokkene (of zijn directe omgeving) onevenredig wordt getroffen
door de ontzegging, moet hier altijd op worden gereageerd, onafhankelijk van de
oorzaak van dit getroffen worden. In deze lijn ligt ook HR 24 november 1981, NJ
1982,289. waarin aanvullende eisen werden gesteld aan de motivering van de
oplegging van een gevangenisstraf aan iemand met een vorm van claustrofobie.

Troostwijk gaf in  1984 een overzicht van de tot dusver geldende jurisprudentie
-

betreffende het ambtenarenrecht, waarin de evenredigheid van het ontslag werd
142

beoordeeld, varierend van diefstal van een pak koffie tot sexuele intimidatie.

Bij de meeweging van de persoonlijke omstandigheden zag ze zes elementen: "de

rang en de functie van de overtreder, zijn arbeidsverleden, zijn algemene gezindheid,
zijn psychische en fysieke gesteldheid ten tijde van de overtreding en zijn reactie
op de overtreding."14' Uit haar analyse blijkt dat vooral hoge functionarissen
vanwegs het grote verantwoordelijkheidsbesef dat hun wordt toegedicht strenger

kunnen worden bestraft. Vertaald naar de ontzeggingspraktijk zou dit kunnen
betekenen dat beroepschauffeurs vanwege hun grotere verantwoordelijkheid in

140   Bijvoorheeld HR 19 feruari 1980, NJ 1980,398: HR 18 november 1980, NJ 1981.189.
141 HR 4 mei 1982, NJ 1982.639. VR 1982.54 m.nt. Bredius; dit arrest is door Frijda genoemd

als een van de kenmerkende arresten van de periode waarin de eisen aan de stratmotivering werden
verzwaard; Frijda  1988.  p. 951.

142     Troostwijk  1984. p 456-464.
143   Troostwijk 1984, p. 460.
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het verkeer ook zwaarder kunnen worden bestraft. In deze lijn werd ook geredeneerd
d&or het Hof Amsterdam, dat aan een taxichauffeur een lange ontzeg g 0Plegde
vanwege zijn grotere verantwoordelijkheid als bestuurder.'** Hier staat echter tegen-
over dat de intrekking an sich al een zwaardere sanctie is voor de beroepschauffeur
dan voor anderen. Dit zou kunnen betekenen dat de aan beroepschauffeurs opgeleg-
de korte of gedeeltelijk voorwaardelijke ontzegging (of de ontzegging als voorwaar-
de) ook al een strengere straf zou kunnen zijn dan een aan een niet-beroepschauffeur
opgelegde ontzegging van een bepaalde duur. Als abstract toetsingscriterium biedt
het dus geen handvat.

Meer aanknopingspunten biedt het criterium van het arbeidsverleden. "Een
viekkeloze loopbaan kan een strafverzachtende omstandigheid zijn" in het
ambtenarenrecht.14  Een beroepschauffeur die al jaren op de weg zit en nooit een
verkeersdelict heeft veroorzaakt, zou dus minder zwaar moeten worden beoordeeld
dan iemand die weinig rijdt en/of meerdere delicten heeft gepleegd. Helaas valt
dit door de ontbrekende registratie bij veel verkeersongevallen en gedragingen
die onder de Wet Mulder vallen slecht te bepalen.

Een belangwekkend criterium dat door De Moor-Van Vugt werd gevonden
in een vergelijkbaar onderzoek naar de jurisprudentie in het ambtenarenrecht is
of er misbruik werd gemaakt van de functie van de betrokkene of dat het feit in
diensttijd plaatsvond. Dit criterium is ook terug te vinden in het Duitsel 46

verkeersrecht (zie paragraaf 6.2), waarin beroepschauffeurs die een commuun delict
plegen. zoals beroving in een taxi, ook een ontzegging kunnen krijgen. In de
Nederlandse situatie zou goed voor te stellen zijn dat een beroepschauffeur die
onder invloed reed in zijn bedrijfswagen zwaarder wordt beoordeeld dan wanneer
er in de vrije tijd in zijn eigen auto onder invloed is gereden.

5.2.2 Recidive als persoonlijke omstandigheid

Er is gebleken dat een strafmaatverweer vrij weinig impact heeft, wanneer het om
een recidivist gaat die al eerder een (voorwaardelijke) ontzegging heeft gekregen
voor het rijden onder invloed. 147 Deze ervaringsregel van de landelijk verkeersof-
ficier Spee stemt overeen met Kannegieters sociaal-wetenschappelijk onderzoek
op het terrein van enkele commune delicten: ver bovenaan in de lijst van
strafbepalende factoren staat de recidive (naast de ernst van het feit).148 Tevens
concludeerde hij dat ook in deze zaken bij zware recidive geen voorwaardelijke
straf wordt opgelegd als dit op grond van de arbeidspositie van de verdachte wel

144       Spec   1991.  p.  45
145     Troostwijk  1984, p. 461.
146 De Moor-Van Vugt  1994. p.  168-169.
147   Spee 1993. p. 98-99.
148   Kannegieter 1994. p. 229.
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geYndiceerd is. 149 Bij een recidiverende snelheidsovertreder bleek het strafmaatver-
weer evenwel toch resultaat te hebben. 150

5.3 De rerwerping en de renrerking rail het strafmciatrerweer

Als er een plicht is expliciet op het s traftnaatverweer in te gaan. hoeft de verwerping

van dit verweer niet bijzonder uitgebreid te worden gemotiveerd. Dat de
verkeersveiligheid ernstig is aangetast door het gedrag van de verdachte en dit een

strenge normhandhaving vereist, is voldoende als daarbij tevens wordt aangegeven:

"Dat verdachte met betrekking tot de op te leggen bijkomende straf heeft

aangevoerd, dat in verband met zijn werk hij zijn rijbewijs niet kan missen, maar
dat dit belang naar het oordeel van het Hof achtergesteld dient te worden bij hetgeen

bedoelde normhandhaving in het onderhavige geval vergt."15' In een enkel geval
kon een extra motivering zelfs helemaal achterwege blijven. Nadat een verdachte

in eerste aanleg werd veroordeeld tot onder andere een onvoorwaardelijke ontzeg-

ging van zes maanden eiste de officier in hoger beroep dezelfde straf. De verdachte

voerde een overtuigend strafmaatverweer ten aanzien van de onmisbaarheid van

het rijbewijs voor de uitoefening van zijn werk, waarna de rechter de ontzegging
terugbracht tot vier maanden, evenwel zonder expliciet in te gaan op het verweer.

De Hoge Raad achtte de motivering voldoende, omdat in de strafverlaging tot

uitdrukking zou zijn gekomen dat de rechtbank rekening had gehouden met het
verweer. 152 De A-G Meijers dacht hier anders over. Hij las de verwerping van het
strafmaatverweer niet in de verlaging van de straf en vond de strafmotivering
derhalve tekort schieten. Ook de volgende overweging van het Hof werd als
voldoende bestempeld. "Slechts oplegging van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
kan recht doen aan de ernst van het bewezen verkeersdelict. waarbij een bejaarde
fietser is omgekomen, terwijl zulks aan de schuld van de verdachte te wijten is
geweest. Daarbij dient tevens een geldboete en, nu het een verkeersdelict betreft.
een onvoorwaardelijk ontzegging van de rijbevoegdheid te worden opgelegd."15'

Het laatste gedeelte van de volzin zegt in feite niets over de noodzaak om ondanks

het strafmaatverweer toch een ontzegging op te leggen: voor ieder verkeersdelict,

hoe onschuldig dan ook. kan een ontzegging worden opgelegd. Toch werd deze
motivering geaccepteerd.

Concluderend kan worden gesteld dat van de rechter mag worden verlangd
dat hij rekenschap geeft van de belangen die er in de concrete zaak op het spel

149   Kannegieter 1994. p. 235.
150 Rb. Utrecht 20 mei 1983, VR 1983. 57. m.nt. Bleichrodt.

151 HR 11 maart 1986. NJ 1986.704.

152 HR 6 mei 1986. NJ 1986.800.

153 HR 31 mei 1988. VR 1988. 1()4.
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staan. Hierbij hoeft hij echter niet op alle ins en outs van de zaak in te gaan. Hij
kan volstaan met een iets specifiekere verwijzing naar de factoren die tot de
strafoplegging hebben geleid dan het geval is bij de standaardmotivering. Zelfs
het matigen van de geeiste straf wordt als een dergelijke verwijzing gezien. Vanwege
het standaardkarakter van de meeste ontzeggingszaken (de verdachte wil zijn
rijbewijs behouden tegenover de verdachte heeft de verkeersveiligheid in gevaar
gebracht) zal het moeilijk zijn om buiten de standaardoverwegingen te treden. Dit
betekent naar mijn mening echter niet dat wanneer de verdachte een goed straftoe-
metingsverweer heeft gehouden er kan worden volstaan met de overweging dat
het belang van de verkeersveiligheid prevaleert: hoe actiever de verdachte zijn
verdediging voert. des te meer eisen kunnen aan de strafmotivering worden gesteld.
In de praktijk pleegde dit ook Zo te werken: in zaken die op tegenspraak gewezen
zijn, bleek de rechter meer rekening te houden met concrete omstandigheden. 154

Door het toelaten van de ruime, vage standaardmotivering is niet zo duidelijk
wat de overwegingen zijn om tot de oplegging van een ontzegging van een bepaalde
duur te komen en in hoeverre daarbij rekening is gehouden met de omstandigheden

155van het geval en de betrokkene. Boksem en van Weringh betoogden evenwel
dat de standaardmotivering niet zo leeg hoeft te zon als op het eerste gezicht lijkt,
omdat in de abstracte formulering wordt verwezen naar de concrete oordelen zoals
ze in de rest van het vonnis zijn opgenomen. 156 Daarom geldt dat hoe meer er wordt
weggelaten uit het vonnis. des te meer inhoud de strafmotivering zelf moet heb-
ben."'Bij (eenvoudige) verkeersdelicten wordterechter meestal een heel summier
ronnis gegeven. Er is dus weinig inzicht in de factoren die bijdragen tot de straftoe-
meting. Bovendien kan in cassatie niet worden onderzocht of de opgelegde straf

I:8beantwoordt aan de in de motivering opgenomen factoren.

5.4 Ee,1 voorwaardelijke ant.,egging

Door het voorwaardelijk opleggen van een ontzegging om rekening te houden met
de belangen van de betrokkenen kan de verkeersveiligheid worden geschaad. Dit
kan een overweging zijn om toch een onvoorwaardelijke ontzegging op te leggen.
Er is echter een tussenoplossing die aan beide belangen tegemoet komt. De rechter
k -n de voorwaarden die hij verbindt aan de voorwaardelijke ontzeEgin,g_zo

154     Met  name de arbeidspositie  van  de verdachte: Kannegieter en Strikwerda  1987.  p.   129:
Kannegieter   1994.   p.  222 en verder.  de/.e onderzoeken strekten zich evenwel  uit  over
veroordelingen ter /ake van enige commune delicten.

155   Mulder 1987. p. 398-399.
156     Boksem  1990. p. 228
157     Boksem  1990, p. 232.
158   HR 3 januari 1978. NJ 1978.246, m.nt, Th.W.v.V.. HR 19 oktoher 1965. VR 1966.7.
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vormgeven dat de verkeersveiligheid toch op de een of andere wijze wordt

beschermd.

Het belang b  het behoud van het rijbewijs kan meetellen bij de beoordeling
of een voorwaardelijke ontzegging geYndiceerd is: als de betrokkene zijn rijbewij s

erg hard nodig heeft, is hij wellicht meer dan gemiddeld bereid zich aan de
bijzondere voorwaarden te houden. 159

De belangrijkste vorm hiervan is de ontzegging als bijzondere voorwaarde,
die in paragraaf 5.6 wordt besproken. Maar dit is niet de enige vorm. In de loop
der tijd heeft de rechter ook andere de verkeersveiligheid dienende gedragsvoor-
schriften verbonden aan de voorwaardelijke ontzegging. Het volgen van een
"rijproef vooL gevorderden" van de ANWB en het na het volgen van die proef een

beoordeling rapport overleggen werd als bijzondere voorwaarde niet toelaatbaar

geacht, omdat dit niet het gedrag van de verdachte in de zin van art. 14c,_tweede

lid Sr betreft. 160 Later heeft de rechtbank 's-Gravenhage eenzel fde voorwaarde
l 61

gesteld. met uitzondering van de verplichting tot het overleggen van het rapport.
Deze voorwaarde werd in cassatie niet getoetst. Wel geoorloofd was volgens de
Hoge Raadde voorwaarde een anti-alcoholkuur (met het middel Refusal) ta onder-

gaan.161 In de literatuur werd deze mening niet gedeeld. 'wCorstens liet zich er afwij-

zend over uit in een noot bij een arrest waarin deze bijzondere voorwaarde centraal

stond (maar waarin de Hoge Raad er niet aan toe kwam het cassatiemiddel te

behandelen dat de toelaatbaarheid van die voorwaarde bestreed)..E ndergelijke

verplic. ®lg zou te ingrijpend zijn om bij wijze van bijzondere voorwaarde op te
leg n. 164

De verplichting de procedure van art.  1 30 WVW 1994 te ondergaan ligt voor

de hand als bijzondere voorwaarde. Dit is niet toelaatbaar, omdat in de betreffende

wetteliike regeling reeds wordt bepaald in welke gevallen en door welke ambten

de procedure mag worden aangezwengeld. De strafrechtelijke veroordeling en de
strafrechter vallen hierbuiten. l 6f

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de rechter zich bij de
bestraffing van verkeersdelicten terughoudend moet opstellen ten aanzien bij het

stellen van bijzondere voorwaarden die de gedragsverbetering van de veroordeelde

betreffen, zeker wanneer voor het voldoen hieraan de medewerking van derden

159   Mevi, 1993. p. 68.
16()   HR 25 juni 1963. NJ 1964,311.m.nt. W.P.: VR 1963.82.
161 Rb. 's-Gravenhage 24 december 1971. VR  1972, 82 m.nt. Besier.

162      HR 18 januari  1955 (nr 56 825). ongepubliceerd. in de jaren '20 werden dergelijke voorwaarden
al regelmatig opgelegd. Tie Ledeboer 1925, p. 184.

163   Van Eck 1955. p 871-88().
164 HR 8 oktober 1991. NJ 1992.249. m.nt. C.

165    Ccinclusie A-G Remmelink bij HR 26 november 1968. NJ  1970,123 ni.nt. Enschedt. HR  11

december 1962. NJ 1963,316. VR 1963.32.
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is vereist. 166 Een uitzondering hierbij was tot  1 juni  1996 het volgen van een AVC.
Dit werd standaard opgelegd in de daarvoor bestemde gevallen. Het ging hier om
de zwaardere gevallen van rijden onder invloed (boven de 1.3 promille of weige-
raars). De rechter kon ertoe besluiten de verdachte die aangaf een AVC te willen
volgen een lagere straf op te leggen. De compensatie kon drie maanden van de
onvoorwaardelijke ontzegging bedragen of vijfhonderd gulden van de geldboete.
De AVC gaf de rechter derhalve een middel om de strafmaat te varieren naargelang
de bereidheid van de verdachte om iets aan zijn alcoholprobleem te doen. Sinds
deze cursus is afgeschaft, bestaat deze mogelijkheid niet meer. 167 Wel bestaat voor

de lichtere gevallen de AVC-proloog.168 Deze cursus is echter nog in een experi-
mentele fase.

5.5 Conclusie

De keuze van de wetgever om bepaalde delicten niet met een ontzegging te
bedreigen is niet duidelijk gemotiveerd. Tevens is onduidelijk waarom geen
ontzegging kan worden opgelegd voor commune delicten. Omdat de verkeersvei-
ligheid zou kunnen worden gediend met een ontzeggingsmogelijkheid voor deze
gevallen zou het aan te bevelen zijn de ontzegging open te stellen voor alle delicten
waarbij de verkeersveiligheid (in abstracto) in gevaar is gebracht. Bovendien zou
een dergelijke verruiming de rechtsgelijkheid dienen.

Het OM heeft een steeds grotere invloed gekregen op de ontzeggingspraktijk,
wat betreft de gevallen waarin een ontzegging kan worden opgelegd en de duur
van de op te leggen ontzegging in die gevallen. Gezien de enorme aantallen
verkeersdelicten is dit aanvaardbaar, maar de rechter moet wei ervoor zorgen dat
er in concrete gevallen een concrete toetsing plaatsvindt, waarbij rekening wordt
gehouden met de omstandigheden van het geval en de dader. Een uitgebreidere
en explicietere motivering op dit punt zou niet misstaan, zeker als de vergelding
de voornaamste grondslag vormt op een ontzegging van een zekere duur op te
leggen. Op dit punt schiet de huidige standaardmotivering ten aanzien van de ernst
van het feit tekort: de indruk wordt gewekt dat het gevolg van een verkeersdelict
de ernst van het feit en het verkeersgevaar bepaalt, terwijl dit zeker niet het geval
lS.

De voor de ontzegging relevante omstandigheden betreffende de dader
omvatten de mate van verwijtbaarheid. zijn belang bij het behoud van de
rijbevoegdheid. zijn houding ten overstaan van de betrokkenen en zijn recidiver-
leden. Al deze factoren bleken een rol te spelen bij de besluitvorming van de rechter.

166   Zie ook Remmelink 1996, p 805-808.
167 Zie hierover: Van Tuijn 1996. p. 34-38.
168 Leuw en Brouwers 1995.
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waarbij de laatste factor vooral een rol speelt bij alcoholzaken en verstekzaken

(in verband met de praktische binding van strat'vorderingsrichtlijnen in deze
gevallen).

Over de rol van de mate van verwijtbaarheid is niet veel jurisprudentie. Uit
de weinige uitspraken die er weI zijn. blijkt dat er steeds twee visies zijn geweest

op de ontzegging. Aan de ene kant wordt de ontzegging als een straf met een sterk

maatregelkarakter beschouwd, zodat ook bij sterk verminderde toerekeningsvatbaar-
heid een zware ontzegging kan worden opgelegd. Aan de andere kant wordt de

ontzegging meer als een straf gezien. waarvan het verkeersveiligheidskarakter niet
moet worden overschat. Ik kies voor de laatste visie. Wel kan ik me voorstellen
dat er vroeger meer behoefte was aan een maatregelachtige ontzegging dan nu.
onidat de beschermende werking van de in het tweede hoofdstuk besproken CBR-
procedure toen minder groot was (bijvoorbeeld door de afwezigheid van een
schorsingsmogelijkheid). Uit de toelichting bij de invoering van de ontzegging

en de kamerstukken bij de invoering van de CBR-procedure blijkt dat vroeger echter

ook de nadruk werd gelegd op de ontzegging als straf op roekeloosheid en

onvoorzichtigheid in het verkeer.
Bij de beslissing om in een concreet geval een ontzegging op te leggen, wordt

in het algemeen aandacht besteed aan de belangen van de betrokkene bij het behoud

van zijn rijbevoegdheid, met name als er een direct verband is met zijn werk. Van
de verdachte wordt hierbij weI een actieve houding verwacht: hij moet op de zitting
een aannemelijk verweer houden. Dit is niet onredelijk, omdat kan worden verwacht
dat hij precies weet waar hij aan toe is als hij zijn rijbevoegdheid verliest, zeker
nu veelal een voorproef hierop is genomen door de voorafgaande invordering en
inhouding van het rijbewijs (zie hoofdstuk vijf).

Als aan de rechter een strafmaatverweer is voorgelegd of wanneer hem is

gebleken van bijzondere omstandigheden van het geval, pleegt hij hiermee rekening
te houden 6f te motiveren waarom hij dit niet doet. In het laatste geval zijn de aan

hem gestelde motiveringseisen niet erg streng. Dit is jammer, omdat door de
summiere dossiervorming bij verkeersdelicten hierdoor erg weinig inzicht wordt
gegeven in de redenen om tot een bepaalde straf te komen. Aanvullende

motiveringseisen zijn in dit kader gewenst.
In het eerste geval heeft hij de mogelijkheid een voorwaardelijke ontzegging

op te leggen, met eventueel daaraan gekoppelde bijzondere voorwaarden. Hierbij
kon en kan hij niet erg ver gaan. omdat de Hoge Raad het ondergaan van art. 130-
achtige maatregelen als voorwaarde afwijst. Zeker nu de AVC is afgeschaft. heeft

de rechter dus weinig mogelijkheden om de straf te differentieren. Een uitzondering
hierop vormt de in de volgende paragraaf te bespreken ontzegging als bijzondere
voorwaarde.
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6           De ontzegging als voorwaarde

De ontzegging als voorwaarde is een wat gekunsteld aandoende constructie, waarbij
op grond van art. 14c. tweede lid, sub Sr een voorwaardelijke straf wordt opgelegd.
met als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde geen of slechts enkele
categorieen motorrijtuigen bestuurt op een bepaalde tijd of route. Hoewel deze
constructie zeker al sinds de jaren twintig 169 wordt gebruikt, is zij niet onomstreden.

Zo concludeerde de P-G Van Oosten bij een in 1979 gewezen arrest dat er
bij deze constructie sprake is van een straf die de wet niet kent en derhalve strijdt

17.met het legaliteitsbeginsel. Dit beroep op het legaliteitsbeginsel was in deze zaak
niet terecht, omdat voor het delict waarvoor een ontzegging als voorwaarde werd
opgelegd ook een onvoorwaardelijke. algehele ontzegging kon worden opgelegd
De verdachte kon dus een ontzegging verwachten. waarbij het naar mijn mening
niet zoveel uitmaakt in wat voor vorm de onderliggende wetsconstructie wordt
gegoten.171 Daarnaast is de ontzegging als voorwaarde voor hem alleen maar voorde-
lig (en als dat niet zo is. kan hij alsnog door overtreding van de bijzondere voor-
waarde de 'gewone' ontzegging laten werken).

De Hoge Raad redeneerde in dezelfde lijn dat het een onjuiste opvatting is
dat een bijzondere voorwaarde "waarvan de naleving het effect heeft van een door
de wetgever als straf bestempeld ingrijpen (...) niet toelaatbaar is indien de naleving
van zodanige voorwaarde neerkomt op het ondergaan van een in de wet niet voorzie-
ne variant op die straf." Dit is met name het geval wanneer het gaat om een mildere
variant en niet blijkt dat de wetgever van die variant niet heeft willen weten. 172

De ontzegging als gedragsvoorwaarde werd derhalve toelaatbaar geacht.
Later lieten de Ministers van Justitie en Verkeer en Waterstaat uitdrukkelijk

zien dat de ontzegging als bijzondere voorwaarde door de wetgever werd
geaccepteerd. in de Wegenverkeerswet 1994, zoals deze is gepubliceerd in Stb.
1994.475, werd de voorwaardelijke vorm omgezet in een onvoorwaardelijke
ontzegging ten aanzien van voertuigcategorieen en dagen van de week Cart. 179,
zesde lid). De Ministers vonden het nodig de mogelijkheid tot differentiatie bij
het opleggen van de ontzegging te handhaven "ten einde bij de oplegging en tenuit-
voerlegging van deze bijkomende straf beter rekening te kunnen houden met de
persoonlijke en maatschappelijke omstandigheden waarin de betrokkene ver-
keen."173 Deze verandering had verbetering van de mogelijkheid tot controle op

169 Zie bijvoorbeeld een hespreking  van de in die tijd gehanteerde ontzeggingsroorwaarden in
Ledeboer  1925, p.  184,

17() HR 13 november 1979, NJ 1980.107. In dezelfde zin: Mulderen Sch(x,tstra 1974. deel I. tweede
stuk par. 14. p. 45-47.

171 Wei kunnen de verschillende executieregimeh voor rechtsongelijkheid zorgen. Zie hierover
paragraaf 5.7.

172 HR  13 november  1979. NJ  1980,107.

173      Kamerstukken II  1990- 1991.22 ()30. nr.  3 p. 50.
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de naleving van de ontzegging tot doel.174 Daarnaast werd uitdrukkelijk ruinite

opengelaten voor andere vormen van een voorwaardelijke ontzeg-ging."4
Inmiddels is deze opvatting gewijzigd. hetgeen niet tot wetswijziging hoettle

te leiden, omdat de bovengenoemde regeling nooit in werking is getreden: in de

Invoeringswet Wegenverkeerswet  1994 werd de oude regeling van artikel 39 WVW
1935 weer in ere hersteld.176 De reden hiervoor was dat men niet teveel verwarring

wilde scheppen, nu de invoering van een puntenstelsel rijbewijzen op stapel stond. 177

De invoering van dit puntensysteem zou namelijk de afschaffing van de ontzegging
van de rijbevoegdheid met zich meebrengen. Het ontwerp-puntenstelsel werd echter

ingetrokken. Er was geen reden meer de herziening van de regeling van de ontzeg-
ging van de rijbevoegdheid uit te stellen. Tegelijk met de voorstellen aangaande

de wijziging van de vorderings- en de inhoudingsbevoegdheid in 24 1 1 2 werden

wijzigingen in de regeling van de ontzegging van de rijbevoegdheid opgenomen.
In de toelichting op dit voorstel wezen de Ministers de praktijk van de
voorwaardelijke ontzegging af. De motivering hiertoe was als volgt. "Bij de wens
een ontzegging van de rijbevoegdheid slechts gedeeltelijk toe te passen wordt
namelijk op twee gedachten gehinkt: enerzijds wordt gemeend dat de betrokkene
een dermate ernstig verkeersdelict heeft begaan dat hem de bevoegdheid tot het
besturen van een motorrijtuig moet worden ontnomen. anderzijds wordt met de

persoonlijke en maatschappelijke omstandigheden van de betrokkene rekening
" 178

gehouden (...). Op deze wijze wordt de essentie aan de straf ontnomen.
Deze overwegingen lijken mij niet juist. De essentie van de straf is juist wei

de overeenstemming met de ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader

en de omstandigheden. Door deze overwegingen kon echter niet meer vol worden

gehouden dat bij de ontzegging als bijzondere voorwaarde sprake was van een
mildere variant, waarvan niet blijkt dat de wetgever er niet van heeft willen weten.
Het einde van de jarenlange praktijk leek in zicht. Doordat de Ministers later hun
woorden afzwakten, werd het toch onduidelijk of deze ontzeggingspraktijk werd
toegestaan of afgewezen. "In antwoord op de vraag van de leden van de CDA-fractie
hierover vermelden wij dat dit niet betekent dat het de rechter onmogelijk wordt
gemaakt (...)" lijkt op een toestaan te wijzen, maar daarna volgde: "Niettemin achten

wij deze (...) praktijk, zoals reeds aangegeven in de memorie van toelichting,
ongewenst."179 Wanneer het arrest van 13 november  1979 na de publicatie van

deze opmerkingen zou zijn gewezen, zou de Hoge Raad wellicht niet tot een
onvoorwaardelijke afwijzing van de ontzegging als voorwaarde besluiten, maar

174   Kamerstukken II 1990-1991,22 030, nr. 3 p. 50-51.
175 Kamerstukken II, 22 030,

176 Stb. 1994,858.

177   Kamerstukken II 1993-1994,23 664, nr. 8. p
178   Kamerstukken II 1994-1995,24 112. nr. 3. p. 3.
179   Kamerstukken li 1995-1996,24 112. nr. 5. p. 6.
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het criterium dat geen sprake is van een variant waarvan de wetgever niet heeft
willen weten zou wel moeten worden gewijzigd in een formulering als "een variant
die de wetgever niet expliciet afwijst." Dit zou echter betekenen dat ook op andere
terreinen ineens veel meer ruimte is om bijzondere voorwaarden op te leggen.

Vooralsnog ga ik er echter vanuit dat de ontzegging als voorwaarde nog steeds
mogelijk is.

6.1 De ernst van het feit als wegingsfactor

Zeker al sinds de jaren twintig was de ontzegging als voorwaarde mede een
instrument om extra rekening te kunnen houden met de ernst van het feit, maar
dan vaak wel op een voor de verdachte negatieve wijze. De sanctie werd namelijk
in veel gevallen opgelegd wanneer er sprake was van een delict waarvoor geen
ontzegging mogelijk was, maar waarbij wel het verkeer ernstig in gevaar was
gebracht.

Er zijn meerdere voorbeelden hiervan gepubliceerd. Toen in 1953 in Verkeers-
recht werd gesignaleerd dat het niet opgenomen zijn van de ontzegging van de rijbe-
voegdheid in het Wetboek van Strafrecht problemen opleverde wanneer het ging
om commune delicten met een verkeerskarakter, suggereerde een lid van het Open-
baar Ministerie om in deze gevallen een (gedeeltelijk) voorwaardelijk straf op te
leggen en hieraan de voorwaarde te verbinden dat de veroordeelde zijn rijbewijs
in zou leveren en zich gedurende de proeftijd zou onthouden van het besturen van
motorrijtuigen. Deze methode werd door de redactie positief gewaardeerd als "een

" 180aanvaardbare noodoplossing.
in dezelfde periode werd een fietser die een vrouw had aangereden door de

Utrechtse kantonrechter veroordeeld tot een gedeeltelijk voorwaardelijke geldboete.
De bijzondere voorwaarde betrof een verbod om ongeveer 3,5 maand een rijwiel
te besturen.181 Overigens was er in dit geval meer aan de hand: er werd niet alleen
een rijverbod opgelegd als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf
(die geen ontzegging van de rijbevoegdheid was), maar de bijzondere voorwaarde
betreft ook een rijverbod dat de wet in de onvoorwaardelijke variant niet kent. lets
later besprak Besier een arrest van het Hof 's-Hertogenbosch, waarin als bijzondere
voorwaarde onder meer de "onthouding van het besturen van motorrijtuigen -
waaronder echter niet begrepen bromfietsen - gedurende het tijdvak van 1 april-30

september 1956, alsmede deponering van zijn rijbewijs gedurende dat tijdvak bij

180   Verkeersrecht 1953, p. 43.
181 Ktr Utrecht, 11 december 1954, besproken  in de Korte Mededelingen, Verkeersrecht  1954.  p.

9.
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zijn toezichthouder" werd opgelegd bij een voorwaardelijke gevangenisstraf. 18'
Naar aanleiding hiervan stelde hij zichzelf de vraag of "het opleggen van een
dergelijke bijzondere voorwaarde ook voor die delicten, waarvoor de wetgever
in elk geval geen mogelijkheid tot een 'ontzegging' gewild heeft" geoorloofd is. 183

Hiermee legde hij de vinger precies op de zere plek. Jannmer genoeg liet hij zijn
mening achterwege.

In het licht van her legaliteitsbeginsel is de oplegging van een ontzegging
als voorwaarde voor een delict dat niet kan worden bestraft met een 'normale'
ontzegging niet geoorloofd.184 evenmin als het opleggen van een ontzeggings-
voorwaarde die een langere periode bestrijkt als de maximumontzegging voor het
delict, hetgeen ten tijde van de MRW  1 905 wel gebeurde. 'H' Door het voornoemde
arrest uit 1979 is dit bevestigd. Hoewel te verdedigen valt dat een vrijheidsstraf
zwaarder weegt dan een ontzegging en dat de tot een vrijheidsstraf veroordeelde
niet van zijn rijbevoegdheid gebruik kan maken, vormt de ontzegging als
voorwaarde geen mildere variant van een straf die reeds mogelijk is. Daarnaast
heeft de wetgever door de ontzegging van de rijbevoegdheid alleen mogelijk te
maken voor bepaalde verkeersdelicten impliciet laten zien niet te willen weten

van de mogelijkheid tot oplegging van deze straf of een variant daarvan in andere
gevallen. De strafrechter  mag niet buiten dit gesloten systeem treden. '86  Dit

argument geldt overigens nog sterker wanneer wetsvoorstel 24 112 in werking
treedt. Hierin wordt het mogelijk gemaakt voor een beperkt aantal commune delicten
een ontzegging op te leggen. Als de wetgever had gewild dat de ontzeggings-

mogelijkheid voor alle commune delicten moet worden opengesteld, had hij immers

deze beperking niet aangebracht.

6.2 De omstandigheden van de dader

De ontzegging als voorwaarde dankt haar legaliteit aan de wijze waarop - als mildere
variant van de 'normale' ontzegging - aan de ontzegde wordt tegemoetgekomen.
Deze mildere aard kan in theorie drie elementen van de ontzegging betreffen: het
soort voertuig waarin de veroordeelde nog wel mag rijden, perioden waarin hij
toch mag rijden en trajecten die hij nog mag bestrijken. Alledrie de elementen zijn

182 Hof 's-Hertogenbosch 14 november 1955, ongepubliceerd, zie verder nog Hof Leeuwarden  31
maart 1955, VR 1955.20.

183   Besier 1956, p. 42.
184    Bleichrodt 199., p. 95: Poell 1978. p. 153.
185   Zie bijv. MBR 1925,184.
186    Marseille 1986, p. 689-690,
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terug te vinden in de rechtspraak, hoewel de trajectbeperking, gezien de contro-

lemoeilijkheden hierbij, niet zo populair is. 187

Enkele voorbeelden uit de jurisprudentie. Het eerste gepubliceerde arrest in
deze betrof als voorwaarde het gebod dat de veroordeelde zich zou onthouden van
het besturen van motorrijtuigen met uitzondering van landbouwtractoren:88 Toege-
stane voorwaarden waren verder bijvoorbeeld het niet uitoefenen van de rijbevoegd-
heid op zaterdagen en zondagen,189 het zich onthouden van het besturen van
motorrijtuigen op meer dan twee wielen op zaterdagen vanaf 04:00 uur en op zon-

en  feestdagen'M en "dat verdachte gedurende de proeftijd geen motorrijtuigen,
bromfietsen daaronder begrepen, zal besturen, behalve om zich langs de kortste

., 191weg van huis naar zijn werk en terug te begeven.

Overigens kan de rechter niet als bijzondere voorwaarde de rijbevoegdheid
ontzeggen. De rechter kan alleen de voorwaarde stellen dat de veroordeelde op
bepaalde momenten, in bepaalde situaties of met betrekking tot bepaalde voertuigen
geen gebruik maakt van de hem toekomende rijbevoegdheid.'92 De reden hiervan
is het systeem van de rijbevoegdheid: alleen wanneer de rijbevoegdheid
onvoorwaardelijk wordt ontzegd, is de rijbevoegdheid van de veroordeelde
ingetrokken. In alle andere gevallen blijft de rijbevoegdheid onaantastbaar. Het
past niet in het systeem van de regeling van de ontzegging van de rijbevoegdheid
deze onaantastbaarheid opzij te zetten door een algehele ontzegging van de
rijbevoegdheid als bijzondere voorwaarde.

6.3 Conclusie

De ontzegging als voorwaarde is in het verleden ten onrechte toegepast in gevallen
waarin een normale ontzegging niet mogelijk was. Terecht wordt deze constructie
niet meer gehanteerd, want zij is in strijd met het legaliteitsbeginsel. Niet in strijd
met het legaliteitsbeginsel is de ontzegging als voorwaarde voor delicten waar wei
een normale ontzegging voor kan worden opgelegd. Dit heeft de Hoge Raad in
1979 bevestigd, met daarbij de randvoorwaarde dat het gaat om een mildere variant
van een bestaande sanctie, waarvan niet is gebleken dat de wetgever er niet van
heeft willen weten. Door de recente uitlatingen in wetsvoorstel 24 112 valt echter
te betwijfelen of aan de laatstgenoemde randvoorwaarde nog wordt voldaan. Zolang

187       Deze vorm werd om die redenen dan ook niet opgenomen in het (inmiddels ingetrokken) voorstel
tot codificering van de particle ontzegging.

188   HR 11 juni 1968, NJ 1968, 350 m.nt. Enschedd, VR 1968, 79,
189 Rb. 's-Gravenhage, N J  1972,  176.
190 Hof Amsterdam 25 januari 1974, VR 1974,79.
191 HR 13 november 1979, NJ 1980, 107.
192 1n dezelfde zin: Besier 1956. p. 42.
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er nog geen expliciete uitspraak over is gedaan, mag de ontzegging als voorwaarde
evenwel nog worden opgelegd.

Met de ontzegging als voorwaarde wordt op een goede manier aan de belangen
van de veroordeelde tegemoetgekomen, zonder dat het belang van de verkeersvei-

ligheid onevenredig wordt geschaad. Het is mogelijk de ontzegging hierbij feitelijk
te beperken tot bepaalde voertuigen, trajecten en/of tijdstippen. De vraag is echter
of het een bruikbaar instrument is, gezien de handhavingsproblemen erbij. Een
aantekening in het rijbewijs zou hier wellicht hulp kunnen bieden. Maar deze
handhavingsproblemen gelden eigenlijk ook voor de 'normale' ontzegging: wie
in strijd met de ontzeggingsvoorwaarden rijdt, zal wellicht ook in strijd met een
opgelegde onvoorwaardelijke ontzegging rijden en ook hier is de handhaving
afhankelijk van 'het blauw op straat'.

7            De ontzeggingsmodaliteiten als een systeem

Uit de gepubliceerde jurisprudentie blijkt dat de ontzegging als voorwaarde eerst
zowel werd toegepast om meer rekening te kunnen houden met de ernst van het
feit als met de persoon van de dader. Over de concrete redenen om voor een
voorwaardelijke variant te kiezen is niet veel bekend; rechters plegen hun beleid,
zo hiervan al sprake is, niet te publiceren. Bovendien lijkt het steeds om een heel
concrete afweging te gaan.

Enige_aanwijzingen zijn te vinden in een initiatief van de Rotterdamse
rechtbank dat werd genomen in de 40-mer van 1952: de strafrechtelijke expertise
werd gebundeld door een verkeers(straf)kamer in het leven te roepen. In het eerste

jaarverslag werd iets gezegd over beleidvoering met betrekking tot de oplegging
van een ontzegging van de rijbevoegdheid en de teruggave van het ingevorderde

rijbewijs: "(...) in het kort aldus kan worden weergegeven, dat diegenen, die
blijkbaar onder (...) invloed achter het stuur van een auto hadden gezeten, altijd
een (korte, KvT) onvoorwaardelijke gevangenisstrafC...) tegen zich hoorden uitspre-
ken en tevens voor een zekere periode de ontzegging van de bevoegdheid motorrij-
tuigen te besturen, dit laatste echter niet in die gevallen, waarin het gemis van het
rijbewijs de veroordeelde zou dreigen brodeloos te maken, tenzij hij reeds eerder
wegens overtreding van art.  26 WVW of art. 22 letter b MRW  1905 tot straf was
verwezen. Naar ditzelfde beginsel werd ook steeds beslist, wanneer een toekomstige
verdachte ex art. 26 WVW door het indienen van een bezwaarschrift de teruggave

··  9,191verzocht van het overeenkomstig art. 27 WVW ingevorderd rijbewijs.    - Ovengens
moet hierbij worden bedacht dat toentertijd alleen de ernstigere gevallen van rijden

193      Bloemarts  1954,  p.  4 1.
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onder invloed onder aandacht van de rechter kwamen: de verfijnde meetapparatuur
en de 0,5 promillegrens waren toen nog onbekend.

De schrijver van het artikel, die tevens voorzitter was van deze Verkeerskamer

betoogde dat het niet ging om "eigenlijke criminaliteit", maar om "fatsoenlijke
lieden". Dit bracht naar zijn mening met zich mee dat het niet nodig was hun
houding te veranderen door het zoeken naar een straf die aansluit bij hun
persoonlijkheidsstructuur. Alleen wanneer uit oude feiten bleek da de verdachte
niet voor verbetering vatbaar was, was strafdifferentiatie geboden  In een notendop:
een eenheidsstraf voor first-offenders, met vooral generaal-preventieve achtergron-
den, waarbij wat betreft de ontzegging wel rekening werd gehouden met de
economische afhankelijkheid van het rijbewijs (om "declassering" van de veroor-
deelde te poorkomen) en voor het overige (er is zonder enige uitzondering een
onvoorwaardeli.ike gevangenisstraf opgelegd) niet met de persoon van de dader.

Voor recidivisten gold een meer speciaal-preventief, op de persoon van dader
gericht straftoemetingsbeleid. '4,4

In de loop der tijd is de verkeerskamer echter opgeheven en werden er geen
straftoemetingsrapporten meer uitgebracht. De huidige belangenafweging is veel
minder inzichtelijk. Wel is er een goede reden om aan te nemen dat men
tegenwoordig minder snel geneigd zal zijn een ontzegging als voorwaarde op te
leggen: door de huidige verkeersdrukte en bevolkingsdichtheid is steeds minder
goed controleerbaar geworden of iemand deze voorwaarde naleeft. Overigens
speelde dit controleprobleem al in de jaren zeventig. zo blijkt uit een in die tijd
gewezen arrest. waarin de waarnemend A-G Haak redeneerde dat aan een ver-195

dachte die in een grote stad woont een weekendontzegging feitelijk niet kon worden
opgelegd, omdat de controlemogelijkheden ontbraken. Om de gevolgen hiervan
voor de beroepsuitoefening te beperken, zou een kortere onvoorwaardelijke
ontzegging moeten worden opgelegd. Haak meende dat de veroordeelde die moest
blijven autorijden in die periode een "werkstudent" in dienst kon nemen om zich
te laten rijden. "Om de ernst van het feit niet uit het oog te verliezen en mede gelet
op de extra kosten voor het inschakelen van een chauffeur. wordt dan geen
geldboete maar een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van bijv. veertien dagen
gegeven.

„196

Deze overweging is bijzonder, omdat het verder nauwelijks voorkomt dat
bij de motivering van de straftoemeting aandacht wordt besteed aan de alternatieve
vervoermiddelen die de verdachte tot zijn beschikking heeft. Hoewel het belang
van het rijbewijs in het kader van de beroepsuitoefening zeer groot kan-zijn, kan
de schade in de pralujk som.s meevallen door inschakelingyan colle-gals, familie

194     Bloemarts  1954, p. 41-42.
195      Zie ook Poell  1978, p.  152, een advocaat die beweerde dat er in de praktijk terughoudend gebruik

werd gemaakt van de ontzegging als voorwaarde.
196   HR 26 juni 1979, NJ 1979.617.
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of openbaar vervoer. Dit is een faftor die 1(21.. u_sver nauwelijks e_xpliciet wordt
meegewogen, hetgeen wellicht komt doordat de verdachte ter terechtzitting niet
geneigd zal zijn enthousiaste verhalen op te steken over de fantastische busverbin-
ding met zijn werk of de bereidheid van familie en kennissen om hem een tijdje
te vervoeren. Maar wellicht kan in sommige gevallen worden aangegeven dat door

gebruikmaking van bepaalde alternatieve vervoermiddelen de sanctie minder zwaar

uitpakt dan de verdachte deed voorkomen. Aan dit onderdeel van de straftoeme-
tingsbeslissing is tot nu toe te naar mijn mening te weinig aandacht besteed.

7.1 Ongelijke rechtsgevolgen

De tenuitvoerlegging van de onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid
leidt ertoe dat de veroordeelde geen motorrijtuigen meer mag besturen. Doet hij
dit toch, dan is hij strafbaar (tegenwoordig op grond van art. 9, eerste lid WVW
1994). Er zijn nog twee andere rechtsgevolgen verbonden aan de onvoorwaardelijke
ontzegging: de ongeldigheid van het rijbewijs voor de duur van de ontzegging en
de registratie van de veroordeelde.

De ongeldigheid van het rijbewijs vloeit voort uit art.  123  WVW  1994.  Dit

rechtsgevolg van de ontzegging is niet vanzelfsprekend. Er had ook gekozen kunnen
worden voor een systeem waarin het rijbewijs geldig bleef. De ongeldigheid heeft
als voordeel dat de controle op het rijden tijdens een ontzegging eenvoudiger is,
omdat de ongeldigheid van rijbewijzen wordt geregistreerd in het Centraal Register
Rijbewijzen. Het is voor de politie relatief eenvoudig, ook bij de mobiele controle-
en opsporingsactiviteiten, om dit register te raadplegen.

Ten aanzien van de voorwaardelijke ontzegging geldt een ander verhaal. De

nakoming van een bijzondere voorwaarde is niet verplicht, de veroordeelde kan
ervoor kiezen toch te rijden. Het gevolg hiervan is dat de voorwaardelijk aan hem
opgelegde sanctie onvoorwaardelijk ten uitvoer wordt gelegd. In de woorden van
Enschedd: de bestuurder heeft geen rechtsplicht tot naleving van de voorwaarde. 197

Daarnaast behoudt het rijbewijs zijn geldigheid. Tevens wordt de veroordeelde

wel geregistreerd ter zake yan het delict waarvoor de ontzegging is opgelegd, maar
wordt bij de overtreding van de bijzondere voorwaarden niet vervolgd ter zake
van art. 9, eerste lid WVW 1994. 198

Degene aan wie een voorwaardelijke ontzegging is opgelegd is dus gunstiger
af: zijn rijbewijs blijft geldig en hij kan niet worden vervolgd wanneer hij toch

197   Noot bij HR 11 juni 1968, NJ 1968,350.
198 Een ander verschil is dat de proeftijd maximaal twee jaren mag bedragen Cart. 14b. tweede lid

Sr). Art. 14f, eerste lid biedt in sommige gevallen de mogelijkheid tot verlenging van de proeftijd
met een jaar. Hiermee is de maximumduur van de voorwaardeluke ontzegging in veel gevallen
een stuk korter dan die van de onvoorwaardelijke ontzegging.
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rijdt. Toen eind jaren zestig de praktijk van de oplegging van de partiele ontzegging
op gang kwam. leidde deze rechtsongelijkheid tot protesten.'" Dit heeft echter
tot op heden niet tot een verandering van de wet geleid.

8            Samenvatting en conclusies

De keuze van de wetgever om bepaalde delicten niet met een ontzegging te
bedreigen is niet duidelijk gemotiveerd. Tevens is onduidelijk waarom geen
ontzegging kan worden opgelegd voor commune delicten. Omdat de verkeersvei-
ligheid zou kunnen worden gediend met een ontzeggingsmogelijkheid voor deze
gevallen zou het aan te bevelen zijn de ontzegging open te stellen voor alle delicten
waarbij de verkeersveiligheid (in abstracto) in gevaar is gebracht. Bovendien zou
een dergelijke verruiming de rechtsgelijkheid dienen.

Het OM heeft een steeds grotere invloed gekregen op de ontzeggingspraktijk.
wat betreft de gevallen waarin een ontzegging kan worden opgelegd en de du,ir
van de op te leggen ontzegging in die gevallen. Gezien de enorme aantallen
verkeersdelicten is dit aanvaardbaar, maar de rechter moet wel ervoor zorgen dat
er in concrete gevallen een concrete toetsing plaatsvindt, waarbij rekening wordt
gehouden met de omstandigheden van het geval en de dader. Motiveringseisen
bleken de beste mogelijkheden te geven om bij de oplegging van een ontzegging
te toetsen of voldoende rekening is gehouden met de betrokken belangen. Het
verwonderingscriterium van de Hoge Raad kon hierbij worden aangehouden.

De voor de motivering van de ontzegging relevante factoren betreffende de
dader omvatten de mate van verwijtbaarheid, zijn belang bij het behoud van de
rijbevoegdheid, zijn houding ten overstaan van de betrokkenen en zijn recidiver-
leden. Al deze factoren bleken een rol te spelen bij de besluitvorming van de rechter,
waarbij de laatste factor vooral een rol speelt bij alcoholzaken en verstekzaken
(in verband met de praktische binding van strafvorderingsrichtlijnen in deze geval-
len). Het grootste probleem hierbij dat deze concrete omstandigheden vaak niet
zo goed kenbaar zijn. Omdat de verdachte heel goed weet wat een ontzegging voor
hem en zijn omgeving zal betekenen - niet in de laatste plaats omdat hij vaak door
de voorafgaande vordering en inhouding het verlies van het rijbewijs al aan den
lijve heeft ondervonden - kan aan de regel worden vastgehouden dat persoonlijke
omstandigheden waarop hij geen beroep heeft gedaan niet mee hoeven te tellen
bij de belangenafweging. Doet de verdachte wel een beroep op factoren die de
hoogte van de ontzegging mede constitueren, dan is de rechter verplicht hier
rekening mee te houden. Deze verplichting is verankerd in de jurisprudentiele
motiveringseisen. Hoewel deze niet een erg diepgaande motivering vereisen, bieden

199   Uiterwaal 1969, p. 22.
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ze wei voldoende bescherming tegen een kennelijk onevenredige belangenafweging.
Overigens werd in een duidelijk geval van een zwaarwegend belang bij het behoud
van de rijbevoegdheid, de verdachte was buschauffeur. wel een ambtshalve toetsing
verondersteld.

Bij de beslissing om in een concreet geval een ontzegging op te leggen, wordt
met name aandacht besteed aan de belangen van de betrokkene bij het behoud van

zijn rijbevoegdheid  als er een direct verband is met zijn werk. De motiveringseisen
die aan de rechter die hierbij een verweer verwerpt zijn eind jaren zeventig
aanmerkelijk verscherpt. Van de verdachte wordt hierbij verwacht dat hijzich actief
opstelt en zodoende een aannemelijk verweer houdt. Dit is niet onbegrijpelijk, want
hij zal in het algemeen weten wat de straf die hem boven het hoofd hangt, inhoudt.

Verdere aanknopingspunten bieden de strafdoelen. Als deze met de strafop-
legging niet worden gediend, is sprake van een onevenredig zware straf. Daarom
werd van een onevenredig zware ontzegging van de rijbevoegdheid gesproken,
wanneer deze straf zwaarder was dan vanuit de invalshoeken van de behoefte aan

vergelding en/of speciale preventie en/of beveiliging en/of generale preventie valt
te verdedigen. De vergelding mocht hierbij alleen een rol spelen voor zover er
sprake was van een slachtoffer. De generale preventie mocht alleen meewegen
als is geconcretiseerd naar de bijzondere kenmerken van het geval waarvoor de
ontzegging wordt opgelegd. De meeweging van de strafdoelen door de rechter werd
met name getoetst aan de motivering van de straftoemeting. Omdat niet is voorge-
schreven dat de strafrechter bij zijn motivering aanknoopt bij een van de straftoeme-
tingstheorieen,20  stuitte deze toetsing echter op problemen. Een uitgebreidere en

explicietere motivering op dit punt zou niet misstaan, zeker als de vergelding de
voornaamste grondslag vormt op een ontzegging van een zekere duur op te leggen.
Op dit punt schiet de huidige standaardmotivering ten aanzien van de ernst van
het feit tekort: de indruk wordt gewekt dat het gevolg van een verkeersdelict de
ernst van het feit en het verkeersgevaar bepaalt, terwijl dit zeker niet het geval is.

Behalve deze positiefrechtelijke motiveringsbeginselen kan ook worden
gedacht aan een evenredigheidsbeginsel, dat de uitkomst van deze belangenafweging

inkleurt. Kortenhorst zag in het eigen karakter van de straftoemeting een beletsel
om zo'n evenredigheidsbeginsel (zij noemde dit het beginsel van evenwichtigheid)
toe te passen. "Het doel van de straf en de (dubbele) functie van de strafrechter
bieden de rechter weinig houvast (...) zodat het beginsel van evenredigheid een
beperkte waarde heeft bij de normering van de straftoemetingsbeslissing." Ook
Cleiren besprak het evenredigheidsbeginsel niet als een in het kader van de
straftoemeting geldend beginsel. In de rechtspraak betreffende de straftoemeting
ben ik het evenredigheidsbeginsel niet direct tegen gekomen. Wel kan worden
gesteld dat uit het verwonderingscriterium voortspruit dat ongemotiveerde zware

200     Remmelink  1996, p. 829.
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straffen verbazing opwekken en dat deze combinatie van een gebrekkige motivering
en een zware straf hetzelfde is als een "onevenredig" zware straf.

Een probleem bij de toetsing van de zwaarte van de ontzegging is dat er door
de verscheidenheid aan strafdoelen moeilijk nauwkeurig kan worden gesteld
wanneer een ontzegging onevenredig zwaar drukt op de veroordeelde. Alleen in
overduidelijk onrechtvaardige gevallen, waarin de strafoplegging elk strafdoel te

boven gaat, zal kunnen worden gesteld dat er onevenredig zwaar is gestraft. Deze
gevallen zullen echter via het formele verwonderingscriterium al ter discussie
worden gesteld, zodat er geen noodzaak is voor een aanvullende werking van het
evenredigheidsbeginsel.

Het verwonderingscriterium, zoals het door de Hoge Raad wordt gehanteerd,
lijkt voldoende waarborgen te geven tegen onevenredig zware ontzeggingen. In
de woorden van Remmelink: "Dit 'verbazingscriterium' lijkt ons ook nu nog een
goede vuistregel."201 Overigens is dit niet verbazingwekkend, omdat de hierboven
beschreven beginselen alle terug kunnen worden gevoerd op gebreken in de

motivering en daarmee ook op het met het verwonderingscriterium samenvallende
verbod van willekeur. Dit is het grondbeginsel van elke vrije bevoegdheidsuitoefe-
ning.1(12 Dit geldt ook ten aanzien van de strafrechter. "Binnen de hierv66r geschetste

lijnen is de rechter in zijn straftoemetingsbeleid (...) vrij, kan men zeggen. Aldus
uitdrukkelijk ook HR 15 okt.  1968,  VR  1968,121. Tot op grote hoogte is dat waar.
maar het is duidelijk, dat de aan de rechter toegekende vrijheid niet tot willekeur
(...) mag leiden..33

De invulling van het verwonderingscriterium is door de aanscherping van
de motiveringseisen in de loop van de tijd steeds zwaarder geworden. Daarnaast

zijn de strafmaxima steeds hoger geworden. Toch lijkt de straftoemetingspraktijk
niet ingrijpend te zijn gewijzigd. Het aantal ontzeggingen is wel toegenomen, maar
is waarschijnlijk vooral veroorzaakt door de toename van het verkeer en de
processen-verbaal ter zake van verkeersdelicten. Daarnaast kan worden verwacht
dat de gegroeide verkeersintensiteit, de systematische verkeershandhaving bij vooral
alcohol- en snelheidsdelicten en de toegenomen technische mogelijkheden tot
bewijslevering in deze zaken tot veranderingen hebben geleid. De zaken waarvoor
de rijbevoegdheid wordt ontzegd zijn immers verder niet van karakter veranderderd
en de duur van de gemiddelde ontzegging is even lang gebleven, evenals de

verdeling van de ontzeggingsgevallen hierover. Bovendien zijn langdurige
ontzeggingen van enkele jaren nog steeds uitzonderingsgevallen. Alleen de
invoering en de afschaffing van de AVC hebben ten aanzien van het rijden onder
invloed eerst een matigende en daarna een aanscherpende invloed gehad op de
requireerpraktijk.

201    Remmelink 1996, p. 829: zie ook Van Veen 1977. p. 380.
202   Duk 1988, p. 156-169.
203    Remmelink 1996. p. 822 en de daar genoemde literatuurverwijzingen.
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Als aan de rechter een strafmaatverweer is voorgelegd of wanneer hem is

gebleken van bijzondere omstandigheden van het geval. pleegt hij hiermee rekening
te houden 6f te motiveren waarom hij dit niet doet. In het eerste geval heeft hij

de mogelijkheid een voorwaardelijke ontzegging op te leggen. met eventueel daaraan

gekoppelde bijzondere voorwaarden. Hierbij kon en kan hij niet erg ver gaan, omdat

de Hoge Raad het ondergaan van art. 130-achtige maatregelen als voorwaarde

afwijst. Zeker nu de AVC is afgeschaft, heeft de rechter dus weinig mogelijkheden
om de straf te differentieren. Een uitzondering hierop vormt de in de volgende
paragraaf te bespreken ontzegging als bijzondere voorwaarde.

De ontzegging als voorwaarde is in het verleden ten onrechte toegepast in

gevallen waarin een normale ontzegging niet mogelijk was. Terecht wordt deze
constructie niet meer gehanteerd, want zij is in strijd met het legaliteitsbeginsel.
Niet in strijd met het legaliteitsbeginsel is de ontzegging als voorwaarde voor
delicten waar wel een normale ontzegging voor kan worden opgelegd. Dit heeft

de Hoge Raad in 1979 bevestigd. met daarbij de randvoorwaarde dat het gaat om
een mildere variant van een bestaande sanctie. waarvan niet is gebleken dat de
wetgever er niet van heeft willen weten. Door de recente uitlatingen in wetsvoorstel
24 112 valt echter te betwijfelen of aan de laatstgenoemde randvoorwaarde nog
wordt voldaan. Zolang er nog geen expliciete uitspraak over is gedaan, mag de
ontzegging als voorwaarde evenwel nog worden opgelegd.

Met de ontzegging als voorwaarde wordt op een goede manier aan de belangen
van de veroordeelde tegemoetgekomen. zonder dat het belang van de verkeersvei-

ligheid onevenredig wordt geschaad. Het is mogelijk de ontzegging hierbij feitelijk
te beperken tot bepaalde voertuigen, trajecten en/of tijdstippen. De vraag is echter
of het een bruikbaar instrument is, gezien de handhavingsproblemen erbij. Een
expliciete basis in de wet of een aantekening in het rijbewijs zou hier wellicht hulp
kunnen bieden. Maar deze handhavingsproblemen gelden eigenlijk ook voor de
'normale' ontzegging: wie in strijd met de ontzeggingsvoorwaarden rijdt, zal
wellicht ook in strijd met een opgelegde onvoorwaardelijke ontzegging rijden en
ook hier is de handhaving afhankelijk van 'het blauw op straat: Belangrijker is
dat de verschillen in executieregime tussen de gewone ontzegging en de ontzegging
als voorwaarde erg groot zijn, waardoor rechtsongelijkheid bestaat. Wanneer het
in de huidige maatschappij nog nodig wordt geacht een ontzegging te differentieren
naar tijdstip, voertuigcategorie en/of traject, zou dit daarom in de wet moeten
worden geregeld op een manier waardoor de rechtsgevolgen van de verschillende
soorten ontzeggingen gelijk worden gesteld.

217



HOOFDSTUK 6

Alternatieve sanctiemodellen

In het geldende sanctiestelsel zijn er twee sporen, die overeenkomen met de twee
vormen van onbekwaam bestuurderschap. Het eerste spoor valt samen met de
gebreken die de bestuurder zelf heeft. Wanneer zij leiden tot langdurige onvol-
doende rijvaardigheid of geschiktheid legt de administratie (de Minister/ het CBR)
een situatieve sanctie op door de rijvergunning ongeldig te verklaren. De tussentijd-
se schorsing van het rijbewijs is hierbij een noodmaatregel. Wanneer er sprake
is van een tijdelijk gebrek in de rijvaardigheid doordat de bestuurder onder invloed
is, kan daarnaast een rijverbod worden opgelegd. Bij tijdelijke problemen van
andere aard - geschiktheidsgebreken en rijvaardigheidsgebreken die niet het gevolg
zijn van het onder invloed verkeren van de bestuurder - staat er geen sanctiemiddel
ter beschikking. Ook is het onmogelijk de rijbevoegdheid te ontnemen van langdurig
ongeschikte of niet-rijvaardige bestuurders van niet rijbewijsplichtige voertuigen.

De onbekwaamheid die het gevolg is van het handelen van de bestuurder valt
in het tweede spoor: de strafrechtelijke afdoening. Dit volgt uit het gegeven dat
onbekwaam handelen gelijk wordt gesteld aan het (in aanzienlijke mate) schenden
van de verkeersregels. De ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te
besturen is de definitieve straf, de noodmaatregel is de strafrechtelijke vordering
en inhouding van het rijbewijs.

Deze tweedeling is een van de pluspunten van ons stelsel. Door de schending
van de verkeersnormen alleen via het strafrecht af te doen wordt de punitieve
sanctieoplegging met de strafrechtelijke waarborgen omkleed. Waar de verkeers-
veiligheid zo zwaar wordt geschonden dat situatief optreden is geboden, biedt de
bestuursrechtelijke inkadering voldoende bescherming. Het onderscheid tussen
normschending enerzijds en gebreken van de bestuurder anderzijds is echter niet
scherp. Sommige delicten kunnen zo ernstig zijn dat aan de geschiktheid of de
rijvaardigheid van de bestuurder kan worden getwijfeld. Het geconstateerde delict
dient dan, al dan niet in combinatie met het recidiveverleden, als bewijs van de
ongeschiktheid of niet-rijvaardigheid. Daarnaast wordt strafrechtelijk optreden
in het kader van de noodmaatregelen onderbouwd met een beroep op de mogelijke
ongeschiktheid van de verdachte (immers: de aanzienlijke kans op toekomstige
misbruik van alcohol). Daarom hebben de strafrechtelijke invordering en de
inhouding van het rijbewijs een situatief karakter.

Hier liggen de knelpunten van het huidige stelsel. Er is enerzijds een tendens
om veel waarde toe te kennen aan de bewijskracht van de abstracte ernst van het
delict, ten koste van de omstandigheden van het geval en de betrokkene. Hierdoor
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wordt onvoldoende gelet op de concrete gevaren die de bestuurder oplevert. Dit
leidt in sommige gevallen tot te zware sanctionering en in andere tot te lichte. Te
zware sanctionering komt voor in de gevallen waarin met een beroep op veronder-
stelde risico's die de pleger van bepaalde delicten oplevert situatief wordt
opgetreden. Het rijden onder invloed is het belangrijkste voorbeeld: hoewel bepaald
niet onomstotelijk vaststaat bij welke promillagegrenzen iemand minder of meer
geschikt is. worden scherp afgebakende alcoholgehaltes als criteria gehanteerd
voor ingrijpend situatief optreden. Met name ten aanzien van de Educatieve Maatre-

gel Alcohol en verkeer (EMA) kunnen hier vraagtekens bij worden geplaatst. Er
zou hier meer ruimte moeten zijn voor een individuele toetsing, waarbij de concrete

ongeschiktheid beter moet worden gespecificeerd. De sanctionering op basis van
absolute gegevens doet tekort aan het individuele belang. Te lichte sanctionering
vindt plaats als bestuurders door hun normschendend gedrag getuigen van een
geschiktheidsgebrek, maar - omdat ze op grond van de abstracte ernst van het ge-
pleegde feit alleen punitief worden gesanctioneerd - toch hun rijbevoegdheid
terugkrijgen. Dit gebeurt wanneer de beperkte ontzeggingsduur tekortschiet. zoals

bijvoorbeeld bij het in de inleiding besproken geval van de Vlissingse motorrijder,
die voor de kick veel te hard reed en vervolgens een kind doodde. Het gebeurt ook

bij een opeenstapeling van lichtere feiten die niet in hun samenhang worden
beschouwd, hetgeen met name geldt als ze onder de WAHV vallen en daarom nooit
zijn geregistreerd. Een ander voorbeeld is de alcoholist die geen psychiatrisch
onderzoek krijgt. omdat hij heeft deelgenomen aan een EMA. In deze gevallen
wordt door de abstrahering van de concrete omstandigheden niet het belang van
het individu, maar dat van de verkeersveiligheid geschonden.

Anderzijds wordt zowel in het straf- als het bestuursrecht situatief opgetreden
door middel van tijdelijk intrekking van het rijbewijs. Dit is feitelijk geen groot

probleem, omdat de bestuursrechtelijke schorsing vrij sporadisch plaatsvindt, maar
het roept weI vraagtekens op. Dit geldt des te meer daar de formele schorsings-

en de inhoudingscriteria (de alcoholgehaltes waaraan de sanctiebevoegdheid wordt
gekoppeld) aanzienlijk verschillen van elkaar. terwijl het materiele criterium (in
beide gevallen het gevaar van misbruik van alcohol) gelijk is, evenals de aanleiding
voor de oplegging van de sanctie (een aanhouding voor een alcoholdelict).

Deze twee probleemgebieden worden als uitgangspunt genomen in dit hoofd-
stuk. Er worden contouren geschetst van andere stelsels, waarbij wordt bekeken
of deze oplossingen bieden op dit punt ofjuist nog meer problemen. Begonnen
wordt met de verworpen tweede versie van wetsvoorstel 24 112, daarna volgen
een onderdeel over het Duitse stelsel en een bespreking van in de literatuur
voorgestelde wijzigingen. Tenslotte worden de mogelijkheden van een puntenstelsel
besproken.
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1             De administratieve inhouding in wetsvoorstel 24 112

Het voorstel tot bestuursrechtelijke inhouding van het rijbewijs is afgewezen, maar
biedt een zodanig andere kijk op het intrekkingsstelsel dat het de moeite waard
is om er (kort) aandacht aan te besteden. Er waren in dit systeem twee modaliteiten:

bestuursrechtelijke of strafrechtelijke inhouding. Het wetsvoorstel maakte hiertoe
een onderscheid naargelang het geval waarvoor wordt ingehouden. Ernstige gevallen
van het rijden onder invloed en excessieve snelheidsovertredingen zouden in de
bestuursrechtelijke sfeer worden gesanctioneerd. De overige gevallen vielen onder
het strafrecht via de algemene noemer "strafbare feiten waardoor de veiligheid
op de weg ernstig in gevaar is gebracht". Ook wanneer het ging om een voor
bestuursrechtelijke afdoening in aanmerking komend feit waarbij een ander is
gedood of hem lichamelijk letsel is toegebracht was het strafrecht van toepassing.

De opsplitsing in verschillende procedures had gevolgen voor de mogelijk-
heden van rechtsbescherming. In het kader van de strafrechtelijke procedure kon
men een klaagschrift indienen, de bestuursrechtelijke sanctionering was aan controle

onderworpen middels het rechtsbeschermingssysteem van de Awb. Belangrijker
was dat de administratiefrechtelijke inhouding verplicht en gefixeerd was: als een
proces-verbaal werd opgemaakt voor een bepaald delict moest het OM voor een
vaste duur inhouden. Deze inhouding kwam in de plaats van de ontzegging, die
voor deze gevallen werd afgeschaft.

Hoewel het om een tot specifieke delicten beperkte wijziging ging, zou de
feitelijke invloed groot zijn: de rijders onder invloed en snelheidsovertreders vormen
een omvangrijke groep. Wat betreft het rijden onder invloed bleek eerder al dat
dit kwantitatief gezien de meest voorkomende reden is om de rijbevoegdheid in
te trekken. Snelheidszaken nemen een minder groot deel voor hun rekening, maar

de schatting van de Ministers was dat het na wetswijziging om zestienduizend zaken
per jaar zou gaan. Dit is meer dan twee keer zoveel als het aantal alcoholgere-
lateerde zaken waarbij het rijbewijs wordt ingevorderd op grond van art. 164 WVW
1994.'

Het systeem van administratieve inhouding zou geen bijdrage leveren aan
de oplossing van de hiervoor besproken knelpunten betreffende de abstrahering
van het werkelijke gevaar voor de verkeersveiligheid door de intrekking van van
de rijbevoegdheid te verbinden aan vast omschreven delicten. Integended. de
afstand van de concrete omstandigheden van het feit en de dader en daarmee het
werkelijke verkeersgevaar wordt door de gefixeerde sancties nog groter. Het is
volstrekt onzeker dat met strenge, vaste sanctionering van deze groep verdachten
de verkeersveiligheid een dienst wordt bewezen. Bovendien kan tegen het rijden
onder invloed en extreme vormen van te hard rijden ook nu reeds preventief worden

1 Kamerstukken II 1994-1995, 24 112, nr. 3, p. 2.
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opgetreden. Daarnaast wordt de betrokkene sterk in zijn belangen geschaad. er
is zelfs sprake van strijd met de onschuldspresumptie.2 Ik zou dan ook willen
aansluiten bij een commentaar van Van Ooijen op een vergelijkbaar systeem van
minimumstraffen: "Door een tot nog toe op geen enkele wetenschappelijke basis
berustend en elke doelmatigheid missend bestraffingsbeleid bij verkeersdelicten,
zou men op louter emotionele gronden terug willen grijpen naar een systeem dat
in de huidige tijd niet meer thuishoort."3 Inderdaad wordt hiermee naar een ver
verleden teruggegaan: de tijd net na de Franse Revolutie, toen er per delict een
wettelijke gefixeerde straf werd ingevoerd.4

Opvallend is overigens dat het voorgestelde deels delicten betreft waarover
in het verleden al is gezegd dat juist deze zich niet lenen voor gefixeerde sanctione-
ring: "Er is misschien geen verkeersovertreding waarbij Bn de mate van gevaar-
lijkheid 8n de waarde van de motieven, waaruit zij wordt gepleegd, zo ver uiteenlo-
pen."5 Daarnaast zijn het delicten die ook nu al voldoende kunnen worden gesancti-
oneerd met de intrekking van de rijbevoegdheid, terwijl de mentaliteitsgevallen
nog steeds buiten schot blijven. Hoewel het lijkt alsof snelheidsovertreders met
een mentaliteitsgebrek beter kunnen worden aangepakt, is dit niet het geval. Ook
nu kan het rijbewijs worden ingevorderd en ingehouden en daarna een langdurige
ontzegging worden opgelegd.

Een principieel bezwaar is dat met dit systeem het karakter van ons strafstelsel
wordt ondergraven. Minimumstraffen zouden niet bij onze strafrechtspleging horen:
Stokvis zette de historische argumenten op een rij en geeft een citaat van de
ontwerpers van het Crimineel Wetboek 1808 "dat de bepaling van een minimum
onoverkomelijke zwarigheden behelst."7 Het eerste argument is mijns inziens het
belangrijkste: minimumstraffen (of gefixeerde sancties) zouden de rechter zijn
straftoemetingsvruheid ontnemen. Overige argumenten tegen minimumstraffen
betreffen de noodzaak om een individuele belangenafweging te maken en de uitweg
die hiervoor gevonden zou worden in "objectief ongerechtvaardigde vrijspraken
of ontslagen van rechtsvervolging"8 dan wel gratieverzoeken of sepots.9

Er is veel commentaar op dit voorstel gekomen. Het lijkt erop dat de
|O 46

'handhaving- of sanctieplicht' die tot nu toe een uitzondering is in het bestuursrecht
tot regel wordt. Uit vergelijkbare ontwikkelingen in het bestuursrecht blijkt

-11

2      Simmelink en Van Tuijn 1997.
3      Van Ooijen 1965, p. 94.
4      Kelk 1994, p. 58.
5      Langemeijer 1959. p. 214. anders: Bloemarts 1959.
6          Langemeijer  1959, p. 213: Frijda  1988. p. 943. Fiselier en Lensing  1995.
7      Stokvis 1960, p. 351.
8       Stokvis 1960, p. 349-350.
9      Stokvis 1960, p. 351.
10     Zie bijv. Groenhuijsen 1996 en het ongepubliceerde rapport van de Nederlandse Vereniging

voor Rechtspraak.
11        Kleijs-Wijnnobel  1997, p.  38: zie ook Vervaele en Widdershoven  1991, p. 63.
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inderdaad dat wetsvoorstel 24 112 niet op zichzelf staat. Zo zijn in de Werke-
loosheidswet ook gefixeerde sanctie ingebouwd. waarbij overigens wei een
hardheidsclausule is ingebouwd. De motivering van de Minister lijkt hier op die
bij wetsvoorstel 24 112: er is sprake van zodanig ernstige gevallen dat een blijvend
gehele weigering van een uitkering een gepast antwoord is. Een uniform en streng
beleid en een objectief en concreet begrippenkader zouden de rechtsgelijkheid
dienen, waarbij een evenredigheidstoets dit doel voorbijschiet. Deze motivering
is niet overtuigend, maar duidelijker taal spreekt de te verwachten opbrengst van
de wet: honderdvijftig miljoen gulden:2 Opvallend hierbij is dat de toelichting

bij de wet ook de deur sluit voor de 'verborgen belangenafweging' bij de beoorde-

ling of er sprake is van een verwijtbare gedraging die voor sanctionering in
aanmerking komt. Dit betekent dat zelfs bij een jarenlang dienstverband bij ontslag
door diefstal van twee dozen plakband, een geval dat vroeger wel onder de

evenredigheidstoetsing viel, nu de uitkering zou moeten worden geweigerd." Van
00gtrop, nota bene zelf belast met de uitvoering van deze wet, sloot evenwel niet
uit dat de rechter toch contra legem op evenredigheid zou toetsen. Hij achtte het
zelfs gewenst.

14

Een ander voorbeeld in dezelfde sfeer is te vinden in de wet Boeten, die voor-

schrijft dat uitkeringsgerechtigden die verwijtbaar niet voldoen aan administratieve
formaliteiten automatisch hun recht op bijstand kwijtraken. Daar dit voor zeer
onevenredige sancties zorgt, blijken gemeenten inmiddels een eigen beleid te hebben

ontwikkeld, dat niet helemaal voldoet aan de letter en de geest van deze wet.
15

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat het systeem van de administratieve
inhouding van wetsvoorstel 24 112 te streng is, maar ook dat niet alleen de
strafrechter geneigd is de belangen van de betrokkene voorop te stellen, zelfs als

dit een contra legem-toetsing impliceert. Het levert dus geen bezwaren op wanneer

strafrechtelijke sancties naar het bestuursrecht worden overgebracht: ook
strafrechtelijke organen moeten de wet naleven en bij zowel in het straf- als het
bestuursrecht is er de bereidheid contra legem te toetsen wanneer anders de
belangen van de betrokkene te zwaar worden geschonden.

2           Het Duitse systeem

De intrekking van de rijbevoegdheid krijgt in Duitsland veel meer aandacht dan

hier: in Nederland is er tot nu toe geen enkel boek verschenen dat volledig gewijd

12 Van Oogtrop  1995. p.  181.
13 Van Oogtrop  1997, p.  182, zie ook de in paragraaf 5.5.2.1 besproken jurisprudentie van de

ambtenarenrechter.
14 Van Oogtrop 1997, p. 182.
15   Beems 1997.
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is aan dit onderwerp, terwijl er in Duitsland tientallen werken, waaronder diverse
dissertaties. over zijn gepubliceerd. Problemen die in Nederland nauwelijks worden
besproken. zoals de mogelijkheid tot inbeslagname van het rijbewijs, zijn in
Duitsland uitgebreid geregeld en uitgewerkt in de jurisprudentie en de literatuur.
Het was daarom onmogelijk een volledig overzicht te verkrijgen van het geldende
recht en de meningen in de literatuur te verwerken in dit onderzoek.16 Dit is ook
niet nodig. gezien de functie die de bestudering van het Duitse stelsel heeft: het
bieden van inspiratie voor oplossingen voorde Nederlandse problematiek. Daarom
volgt hier een heel summiere beschrijving van het Duitse stelsel. Dieper wordt
ingegaan op de twee voor dit onderzoek belangrijke onderwerpen: de mogelijkheid

I 7tot intrekking van de «ibevoegdheid ingeval van gebreken in de verkeersmentaliteit
en de wijze waarop rekening wordt gehouden met de omstandigheden van het feit
en de betrokkene.

2.1 Een korte beschrijring

Het Duitse stelsel kent evenals het Nederlandse een tweedeling in een strafrechtelijk
en een bestuursrechtelijk traject. Anders is dat deze tweedeling niet is gekoppeld

aan de aard van de bekwaamheidsgebreken: zowel het Duitse strafrecht als het
administratieve recht geven een instrument om verkeersrelevante gebreken van
de bestuurder zelf aan te pakken, hetgeen bij ons alleen bij de toepassing van het
administratieve recht mogelijk is.

Een van de instrumenten is de strafrechtelijke Entziehung der Fahrerlaubnis
(§ 69 StGB). een in 1952 ingevoerde maatregel die inhoudt dat de strafrechter de
rijbevoegdheid kan intrekken van de bestuurder die, doordat hij een bepaald
strafbaar feit heeft begaan ongeschikt of niet-rijvaardig (ungeeignet) is gebleken.
In veel gevallen is het enkele plegen van het feit voldoende bewijs van deze
onbekwaamheid. De duur van deze Entziehung is gekoppeld aan de duur van de
onbekwaamheid van de veroordeelde. I 8

Wanneerde ongeschiktheid of niet-rijvaardigheid blijkt uit andere omstandig-
heden of uit een opgestapeld aantal strafbare feiten kan de administratie een
Entziehung der Fahrerlaubnis opleggen (§ 4 StVG), hetgeen sinds 1909 mogelijk
is.'9 Deze sanctiemogelijkheid is vergelijkbaar met de ongeldigverklaring van het
rijbewijs van art.  130 WVW  1994. Er is echter een groot verschil: de Duitse criteria

16       Zie ook het citaat in Herlan  1972. p. 2: "A uBerdem ist der Zusammenhang der gesetzlichen
Bestimmungen selbst fiir Juristen nicht leicht zu erfassen. die Rechtsprechung unlibersichtlich
und zum Teil sich widersprechend (..).

17       Wat dit inhoudt is in paragraaf 2.2.1.2 besproken.
18        Herlan  1972. p.  12.
1 9        §4 Gesetz Ober den Verkehr mit Kraftlahrzeugen van  3 mei  1909. RGBI. S. 437.
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worden deels uitgewerkt in een aan de afdoening van strafbare feiten gekoppeld
puntensysteem, waardoor aan bepaalde delicten een vrij vaste mate van waardering

van de onbekwaamheid wordt gekoppeld.
De regeling van de samenloop van deze procedures is ingewikkeld, met name

wat betreft de afbakening van het in beide Entziehungsprocedures gehanteerde
onbekwaamheidsbegrip.21  Voor de competentieverhouding is het uitgangspunt dat
de strafrechtelijke procedure voorgaat op de administratiefrechtelijke (§ 4, tweede

lid StVG).
Een belangrijk kenmerk van beide Entziehungen is dat de geldigheid van het

rijbewijs vervalt. Ten aanzien van de strafrechtelijke Entziehung komt daarbij dat
pas na verloop van een bepaalde periode (de Sperre; § 69a StGB) een nieuw

rijbewijs mag worden aangevraagd, waarbij afhankelijk van de aard van de
onbekwaamheid waarop de Entziehung een reactie was aanvullende eisen worden
gesteld (zoals een medisch-psychologisch onderzoekl' bij rijders onder invioed
die een bloedalcoholgehalte van 2,0 promille hadden, zie bijvoorbeeld deel 13

2'van de verordening van Karlsruhe--). Een Sperre kan ook worden opgelegd als
de betrokkene nog geen rijbewijs had. De duur van de Sperre is, net zoals die van
de strafrechtelijke Entziehung, afhankelijk van het te verwachten gevaar van de

betrokkene. 24

Sinds eind 1952 is er een strafrechtelijke noodmaatregel: de door de rechter
op te leggen vorliiufige Entziehung van § Illa StPO,25 waarmee acuut gevaar wordt
opgevangen en recidive in de nabije toekomst voorkomen.16 Deze sanctie mag alleen

worden opgelegd wanneer te verwachten is dat een strafrechtelijke Entziehung
zal volgen en mag duren totdat de grond voor oplegging is weggevallen of totdat
de rechter besluit geen Entziehung op te leggen (tweede lid). Gemiddeld duurt deze

sanctie zes tot acht maanden.37 Een administratiefrechtelijke schorsing, zoals wij
die kennen in art. 131, derde lid WVW 1994, is er niet. Ook het rijverbod is onbe-
kend, maar op grond van de algemene politiebevoegdheden mag het rijbewijs
worden afgenomen wanneer dit. bij het rijden onder invloed of andere delicten,
het enige werkzame middel is om verder rijden en het daarbij begaan van verkeers-
delicten te voorkomen.28 In de praktijk wordt meestal een andere weg gevolgd:
de autosleutels van de betrokkene worden in beslag genomen.

29

20     Plank 1990, p. 16-18, Jagusch/Hentschel, § 4,28-30.
21 MPU, vergelijkbaar met ons psychiatrisch onderzoek in het kader van de art.  130-procedure.

22       http://www.karlsruhe.de/Stadt/Ordnung/ordnunl 3.html.
23    Herlan 1972. p. 42,58-59,78-79.
24       Herlan  1972, p. 45-46.
25     Wet van 19 december 1952, BGBI.1 832).
26     BT-Drucks. 1 2674 en 1 3774, Plank 1990, p. 10.
27 LinB 1991.p. 141.
28      LinB  1991. p. 3-4. in dit proefschrift worden Conder andere) de samenloopproblemen die dit

oplevert besproken. zie bij,·. p. 6-8, zie hierover ook Luther 1992, p. 164-165.

29    Herlan 1972, p. 19.
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Het strafrecht kent behalve de Entziehungsmaatregel ook een punitieve sanctie:

het Fahrverbot (§ 44 StGB en § 25 StVG). Dit is een bijkomende straf die dient
om de veroordeelde met zijn neus op de feiten te drukken.3' Het is puur een reactie
op het strafbare feit, van een relatief korte duur: een tot drie maanden. Het
Fahrverbot is in de jaren zestig ingevoerd, omdat in sommige gevallen het volgens
de wetgever niet voldoende zou zijn om alleen een geldboete op te leggen." Het
Duitse stelsel is zo ingericht dat in beginsel alleen een Fahrverbot mag worden
opgelegd als er geen aanleiding is voor een Entziehung. 32

Een belangrijk onderdeel in de regelgeving betreffende onbekwame bestuur-
ders wordt hier buiten beschouwing gelaten: de rijbevoegdheid wordt in eerste
instantie onder voorbehoud verleend (§ 2a StVG), met een proeftijd van twee jaar.
Voor de intrekking van deze voorlopige rijbevoegdheid gelden andere regels, maar
het zou te ver voeren om ook dit te onderzoeken en te bespreken. Heel in het kort
kan worden gezegd dat er in het kader van de voorlopige rijbevoegdheid eerder
wordt ingegrepen en dat er meer mogelijkheden zijn om door middel van een cursus
de rijbevoegdheid te behouden.

2.2 De sanctionering ran een gebrekkige verkeers,nentaliteit

Dat er meer mogelijkheden zijn om rijbewijshouders te sanctioneren die gebreken
vertonen in hun verkeersmentaliteit, blijkt uit de gronden voor de oplegging van
een administratiefrechteli.ike Entziehung: lichamelijke en geestelijke gebreken Bn
karakterstoornissen. Hierbij moet wei worden aangetekend dat een aantal gebreken
dat hier onder lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid wordt geschaard. zoals
misbruik van alcohol, in Duitsland wordt betiteld als karakterstoornissen. Maar
daarnaast kan ook het meermaals begaan van andere verkeersdelicten dan het rijden
onder invloed een symptoom zijn van ongeschiktheid door karaktergebreken (§
15b, eerste lid StVZO). Dit is in Nederland niet zo: als bestuurders door hun norm-
schendend gedrag getuigen van een geschiktheidsgebrek en er geen sprake is van
vermoedelijke geestelijke of lichamelijke ongeschiktheid worden ze vrijwel altijd
alleen punitief gesanctioneerd en krijgen ze na verloop van tijd (ten onrechte) hun
rijbevoegdheid terug. In Duitsland gebeurt dit minder snel. Dit komt met name
door het puntenstelsel: voor verkeersdelicten die abstract gezien te licht zijn om
met een (lange) intrekking te bestraffen. zoals de minder ernstige snelheidsdelicten.
worden punten geregistreerd en het bereiken van een bepaaid aantal leidt tot een

30     Janis/.ewski 1994. p. 77. Plank 199(), p. 5-6. BVert'G NJW 69.1624 met verwijzing naar BT-
Drucks. V 1319. S. 90: Anitl. Begr. bij BT-Drucks. IV 650. S. 176: IV 651. S. 12 en IV 2161.
S. 2: Grohmann 1991. p. 1026.

31        Grohmann  1991, p.  1026.
32     Plank 1990, p. 25. Janiszewski 1994,670: LinG 1991. p. 21-22.
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onderzoek en de eventuele ongeldigverklaring van het rijbewijs. Ook Nederlandse

Mulderfeiten als lichtere snelheidsovertredingen en rijden door rood licht vallen
onder het puntensysteem. De werkwijze doet denken aan de manier waarop op
alcoholdelicten wordt gereageerd in het kader van de artt. 130 e.v. WVW 1994.
Daarnaast kan het constateren van delicten waarbij geen directe relatie met het
verkeer is, zoals openbare dronkenschap. voldoende grond opleveren om een Entzie-
hungsprocedure te starten. Op dit punt is er een betere bescherming van de verkeers-

veiligheid dan in Nederland, waar het rijbewijs van alcoholisten geldig blijft
wanneer het vermoeden van ongeschiktheid niet kan worden onderbouwd met

bewijsmateriaal betreffende een incident met een motorrijtuig (zie paragraaf
2.3.1.2).33

De notoire pleger van op zichzelf beschouwd minder ernstige (verkeers)de-
licten kan dus worden gesignaleerd, waarna onderzocht kan worden of hij aan een
mentaliteitsgebrek lijdt. Dit onderzoek levert vanwege de bewijskracht van de
geregistreerde delicten minder problemen op dan in Nederland. Ook in dit stadium
van de Entziehungsprocedure kunnen ter kennis gekomen commune delicten een
rol spelen: wanneer bijvoorbeeld een vrachtwagenchauffeur zijn voertuig regelmatig
heeft gebruikt om criminele activiteiten te verrichten, kan dit een reden zijn om
hem ongeschikt te verklaren. 34

Men is niet onverdeeld enthousiast over de aanpak van mentaliteitsgevallen.
Er wordt (ook door de verkeerspsychologen zelf) vrij algemeen erkend dat de onder-
zoekscriteria niet eenduidig zijn, geen volledig betrouwbare gegevens opleveren
en dat de afweging van de (tegenstrijdige) gegevens vaak heel erg afhankelijk is
van de persoonlijkheid van de onderzoeker zelf. 15 Bovendien bereiden verkeersadvo-
eaten of hierin gespecialiseerde psychologen hun clienten meestal goed voor op
het onderzoek.36 In de rechtspraak worden de resultaten van het MPU evenwel
aanvaard. 37

Ook op strafrechtelijk gebied zijn er mogelijkheden probleemrijders aan te
pakken. In de eerste plaats kent de Duitse wegenverkeerswetgeving meer strafbare
feiten waarvoor de rijbevoegdheid kan worden ingetrokken dan de Nederlandse.
Er zijn enkele mentaliteitsdelicten die in Nederland onbekend zijn, zoals "Notigung

33    Schneider 1990. p. 9.
34    Schneider 199(). p. 10.
35    Schneider 1990. p. 135-139: 141-161.
36       Schneider  1990. p.  141.
37    Schneider 1990, p. 139-141.
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im StraBenverkehr"* en "Beleidigung im StraBenverkehr".1114cJ Een ander verschil
is dat commune delicten waarbij de betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan
gedragingen die blijk zouden kunnen geven van een slechte verkeersmentaliteit
kunnen worden bestraft met intrekking van de rijbevoegdheid. Dit volgt uit de
opname van zowel de Entziehung als het Fahrverbot in het StGB en uit het feit
dat de wettelijke omschrijving van de toepassingsgronden vrij ruim is gelaten en
daardoor niet beperkt tot verkeersdelicten. Zo kunnen delicten waarbij een motorrij-
tuig is gebruikt ter voorbereiding en uitvoering worden bestraft met een Fahrverbot.
bijvoorbeeld het vervoeren van drugs of gestolen zaken of het oppikken van
vrouwen met het oogmerk ze te verkrachten. 41

Tevens is de strafrechter, net als de administratie, bevoegd om een oordeel
te vellen over de geschiktheid/rijvaardigheid van de bestuurder: de strafrechtelijke
'Entziehung der Fahrerlaubnis' is een maatregel, waarbij de bekwaamheidsgebreken
van de dader de grond tot oplegging vormen. Uit de regeling van de strafrechtelijke
Entziehung blijkt dat deze sanctie aanknopingspunten biedt om toegepast te worden
in mentaliteitsgevallen: de onbekwaamheid van de verdachte mag worden afgeleid
uit de lichamelijke of geestelijke gebreken als opgenomen in de criteria van de
art. 130-procedure, maar ook uit een onverschillige of roekeloze houding in het
verkeer. Voorbeelden hiervan zijn dronken rijden met als gevolg een ernstig ongeval
en het regelmatig veroorzaken van een verkeersongeval.42 In de rechtspraak is uitge-
maakt dat zelfs algemene karaktergebreken, voor zover uit het feit blijkend, grond
kunnen geven voor een onbekwaamheidsoordeel. Voorbeelden hiervan zijn de
verkrachting door een taxichauffeur van een passagiere en het verhandelen van
drugs in een motorrijtuig.41 Het is echter niet zo dat alle Straftaten die in samenhang
met een motorrijtuig werden begaan een indicatie geven van onbekwaamheid: de
dader moet zich in deze gevallen in zijn hoedanigheid van bestuurder ontoelaatbaar

44hebben gedragen.
Het probleem van de Nederlandse alcoholist die geen psychiatrisch onderzoek

krijgt, omdat hij heeft deelgenomen aan een EMA (zie paragraaf 2.3.3) is niet goed
te vergelijken met de Duitse situatie. Er worden ook cursussen gegeven aan rijders
onder invloed, maar de invalshoek is door de koppeling aan het puntenstelsel zo
anders dat deze cursussen niet gelijk te stellen zijn met de EMA. Er kan bijvoorbeeld

38 Dit delict kennen wij niet in deze vorm. Het omvat gedrag waarbij andere verkeersdeelnemers
worden opgejaagd/uitgelokt tot normoverschrijdend gedrag. zoals door kleven, toeteren of het
geven van lichtsignalen.

39 Ook onbekend in ons stelsel, men denke aan vingergebaren of ander uiterlijk vertoon van
minachting.

40 Deze delicten worden in praktijk vaak met een Fahrverbot bestraft: zie Mollenkott  1996.  p.  10
en Hettenbach.

41        Janiszewski  1994, p. 220.
42     Herlan 1972. p. 28.
43 Bijv. Janiszewski  1994. p. 240.
44      Janiszewski  1994. p. 240. Herlan/Schmidt-Leichner 1972, p. 27-28.
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vrijwillig een cursus worden gevolgd om puntenvermindering te krijgen.4f Een

ander probleem bij vergelijking is dat EMA-gevallen in Duitsland meestal onder

de strafrechtelijke Entziehungsprocedure vallen. Als de betrokkene dan zijn rijbe-
wijs wil terugkrijgen na de Sperre, zal hij veelal op grond van de op § 15c StVZO

gebaseerde decentrale regelingen, een medisch-psychologisch onderzoek (MPU)
46moeten ondergaan.

2.3 De aandacht voor concrete omstandigheden

Evenals in Nederland is er in Duitsland de afgelopen jaren een toenemende roep

om een hardere aanpak van de verkeerscriminaliteit te bespeuren en ook hier wordt

er op ingespeeld door verharding van het sanctieklimaat voor te stellen. "Verkehrssi-

cherheit (...) wird in jungerer Zeit leider zunehmend mit vermeintlich notwendig
verschiirften ordnungsrechtlichen Sanctionen gegen Autofahrer gleichgesetzt",

klaagt de advocaat Ludovisy.
47

De verharding van het sanctieklimaat blijkt onder meer uit de strafwaardigheid
van de verkeersdelicten. In 1990 'kostte' bijvoorbeeld het rijden door een rood
verkeerslicht 100 DM en drie punten. De strafmaat is nu 400 DM, vier punten en
een Fahrverbot van een maand. Inmiddels is voorgesteld de sanctionering verder

aan te scherpen.48 Hierdoor zullen niet alleen de geldboetes hoger worden, maar

ook de maximumduur van het Fahrverbot zal worden opgehoogd. Dit heeft tot forse

kritiek geleid, aldus Ludovisy: "Ein solcher Vorschlag ist aus Sicht der Autofahrer

schlicht inakzeptabel; hier werden einige wenige Extremfiille dazu herangezogen,
9,49

um den BuBgeldrahmen generell nach oben zu Offnen.

Een andere ontwikkeling, die parallel loopt aan de onze, is de voortschrijding
van de techniek. Bloedonderzoek, videobewaking op snelwegen en laser-apparatuur
hebben het eenvoudiger gemaakt delicten als het rijden onder invloed, het niet bewa-

ren van de juiste volgafstand en het overschrijden van de maximumsnelheid op
te sporen en te bewijzen. Hierdoor zou sneller op vaste criteria kunnen worden

vertrouwd bij de sanctie-oplegging. De vraag is of ondanks deze gelijksoortige
ontwikkelingen er nog ruimte is om de concrete omstandigheden mee te wegen

bij de sanctie-oplegging. Bij de beantwoording van deze vraag wordt evenals in

het Nederlandse deel een onderscheid gemaakt tussen de beoordeling van de

45    Weinand 1995, p. 190-191.
46 Zie bijvoorbeeld Gesprdchstherapie sell Alkoholsiinder helfen. http://www.dor-

fen.de/aktuell/12 14-03.html, waarin de strafrechter ook nog het volgen van een therapie als eis

bij de voorwaardelijke gevangenisstraf had gesteld.

47     Ludovisy 1996, p. 2.
48 Referentenentwurf eines Ersten Gesetzes zur Reform des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten -

Gesch. Zeichen li A 3-4090/13-23 0587/95.

49       Ludovisy 1996. p. 5.
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omstandigheden van het feit en de belangen van de betrokkene bij het behoud van
zijn rijbevoegdheid.

2.3.1 De omstandigheden van het feit

a.          Het Fahrverbot en de (voorlopige) strafrechtelijke Entziehung

Bij de strafrechtelijke afdoening is een belangrijk verschil tussen de Duitse en de
Nederlandse weging van concrete omstandigheden dat in Duitsland de betreffende
strafwaardige gedragingen concreter worden omschreven. Zo zijn er ten aanzien
van het rijden onder invloed verschillende stratbepalingen toegespitst op de omstan-
digheden waaronder het rijden onder invloed heeft plaatsgevonden. Wat betreft
de snelheidsovertredingen is er gedifferentieerd in de BuBgeldkatalog. Weersom-
standigheden en de aard van de lading van het voertuig spelen hierbij een rol. Een
dergelijk onderscheid is in de Nederlandse regelgeving onbekend. De invulling
van de beoordelingsruimte bij strafvordering is in onze strafvorderingsrichtlijnen
strikt beperkt tot een categorisering in alcoholgehaltes en de mate waarin de
maximumsnelheid is overschreden, waarbij een grove indeling in voertuigcatego-
rieen wordt gemaakt. De gedetailleerdere regelgeving in Duitsland leidt dus tot
strafeisen (en daardoor meestal ook sancties) die meer zijn toegespitst op de
concrete omstandigheden van het feit.

Ten aanzien van het Fahrverbot geldt evenals bij de strafrechtelijke Entziehung
dat er gevallen zijn waarin de rechter in de regel een Fahrverbot op moet leggen
(§§ 25 en 24a StVG en § 2 BuBgeldkatalog). De gevallen waarvoor dit geldt zijn
begin jaren '90 uitgebreid.11 met bijvoorbeeld enkele vormen van snelheids- en
afstandsdelicten. Hiervddr moest de rechter eerst zelf vaststellen of er sprake was
van een grobe oder beharrliche Pflichtverletzung. Dit leidde met name bij snelheids-
overtredingen tot een terughoudender gebruik van dit instrument dan nu het geval
is.51

De rechter heeft binnen de grenzen van deze regelgeving nog een eigen
bevoegdheid om de rijbevoegdheid al dan niet in te trekken. Dat hij deze gebruikt
blijkt uit twee recente voorbeelden. Het eerste geval betrof een overschrijding van
de maximumsnelheid met 62 kilometer per uur. Er werd een Fahrverbot van een
maand opgelegd. In hoger beroep bepaalde het Bayerisch Oberste Landesgericht
(BayObLG) dat ondanks het abstract-gevaarlijke karakter van het delict op grond
van de BuBgeldkatalog, er toch meer naar de concrete omstandigheden van het
geval had moeten worden gekeken. Zo was de overtreding begaan op de snelweg.
was de maximumsnelheid op tachtig kilometer per uur gesteld op grond van

50 BKatV van 4 juli 1989. BGBI. I S. 1305. ber. S. 1447.
51     Grohmann 1991. p. 1026.
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lawaaioverlast en niet op grond van de verkeersveiligheid en had de verdachte het
bord over het hoofd gezien. Uit deze omstandigheden volgde volgens de rechter
dat in dit geval er geen sprake was van een zodanig ernstig geval dat er een
Fahrverbot moest worden opgelegd.52 Het andere geval betrof een bestuurder die
onder invloed zijn auto enkele meters had verplaatst. omdat hij hem beter wou
parkeren. Ook hiermee had meer rekening moeten worden gehouden: er mocht
geen Fahrverbot worden opgelegd.

53

Vroeger werd de concrete rechterlijke toetsing expliciet als voorschrift gegeven
bij de oplegging van een Fahrverbot: in 1969 werd in een besluit van het Bundes
Verfassungsgericht (BVerfg) als grondregel vastgelegd dat een Fahrverbot alleen
dan mocht worden opgelegd, wanneer vaststond dat de recidive van de betreffende
verdachte niet alleen met een (aanzienlijke) geldboete was te voorkomen.44 Dit
besluit verloor met het verstrijken derjaren aan betekenis en bindingskracht. Toch
bleven sommige rechters eraan vasthouden.55 Anderen niet, waarvan Janiszewski
als voorbeeld gaf het OLG Hamm, dat zonder meer een Fahrverbot oplegde bij
het rijden onder invloed met een b.a.g. boven de 0.8 promille.56 Inmiddels is er
meer rechtseenheid gekomen door een nieuw besluit van het Bverfg.57 In  1996
werd door dit gerecht betoogd dat het in 1969 gestelde niet meer zou passen bij
de ontwikkeling van het verkeer. Het moderne verkeer zou eisen dat het Fahrverbot
niet alleen meer in individuele extreme gevallen kan worden opgelegd.SK Dit geeft
een duidelijke indicatie dat de rechter er in de loop der tijd minder voor is gaan
voelen rekening te houden met het individuele geval en in plaats daarvan meer
kijkt naar het abstracte karakter van de daad.

In het kader van de strafrechtelijke Entziehung is er echter reden om rekening
te houden met de concrete omstandigheden van het feit. omdat ze mede de gevaar-

lijkheid/bekwaamheid van de verdachte bepalen. Het onbekwaamheidsbegrip heeft
zich in de loop van de tijd evenwel zodanig ontwikkeld dat er een vrij strakke band
met abstracte delicten is ontstaan: de wet kent zogenaamde 'Regelfalle' waarvoor
geldt dat als er geen bijzonderheden zijn zonder verdere overwegingen tot onbe-
kwaamheid wordt besloten." De weerstand die deze abstrahering van de feitelijke

onbekwaamheid oproept, heeft geleid tot een pleidooi om de Entziehung weer
geheel in handen van het bestuur te leggen.6<' Dit zou een oplossing kunnen zijn.

52        BayObLG. NZV  199(). 401.
53 OLG Celle. DAR 1990.150.
54    BverfG 27 S. 37 ff. NJW 1969, 1623. Janiszewski 1994. p. 219.
55      Zie voor een jurisprudentieoverzicht Janiszewski 1994, p. 219 en Xanke 1995.
56    Janiszewski 1994. p. 219.
57     Bverfg 27,36.
58       Mitteilung der Pressestelle des Bundesi·erfassung,gerichts Nr 16/96 vom 3.April  1996.
59    Jagusch/Hentschel. § 69 StGB, 16.
60 LinB 1991.p. 14-15.
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omdat dan altijd een onderzoek naar de geschiktheid van de betrokkene vooraf
moet gaan aan de ongeldigverklaring van het rijbewijs.

In het tweede lid van § 69 StGB staan de delicten opgesomd waarvan de onbe-
kwaamheid van de pleger een gegeven is. Hierin is ten eerste het rijden onder
invloed opgenomen in de zin van § 316 StGB, dit is het rijden onder invloed in
kennelijke staat. Onder de overige delicten vallen het verlaten van de plaats van
het ongeval en het veroorzaken van de dood of het zwaar lichamelijk letsel van
een ander. Wanneer het om zo'n Regelfall gaat hoeft de strafrechter ter bevestiging
van de onbekwaamheid alleen vast te stellen dat de verdachte het feit heeft begaan
en dat er geen sprake is van een uitzonderingsgeval.

Plank definieerde het uitzonderingsgeval als een noodtoestand of wanneer
het doel van de maatregel al door inbeslagname of een voorlopige Entziehung is
of kan worden bereikt.6' Janiszewski verwees in dit kader naar twee gevallen die
vergelijkbaar zijn met hiervoor genoemde voorbeelden betreffende het Fahrverbot:
een waarin een motorrijtuig onder invloed enkele meters werd verplaatst om het
beter te parkeren en een waarin een nascholing was gevolgd en de omstandigheden
(van de dader en het feit) verder ook gunstig waren. 62

Naast de Entziehung moet ook de duur van de Sperre worden bepaald. De
toetsing hierbij lijkt vrij concreet te zijn.63 Wel geldt er een algemeen minimum
van zes maanden en een bijzonder minimum van een jaar wanneer er binnen drie
jaren al een Sperre is opgelegd.

Bij de voorlopige Entziehung moet er altijd een concrete beoordeling van
het recidivegevaar plaatsvinden. Wanneer het gaat om een geval waarin de Ungeeig-
netkeit volgens de Regelbeispielkatalog gegeven is, is deze toetsing abstracter.
Bij twij fel over het recidivegevaar moet de rijbevoegdheid altijd worden teruggegev-
en.64 Een voorbeeld hiervan is een geval waarin de verdachte een voorrangsbord
over het hoofd had gezien en hierdoor een ongeval veroorzaakte met twee gewonden
en een schade van 20.000 DM. Op grond van de concrete omstandigheden van
het ongeval bepaalde het Landgericht Dresden toch dat er niet genoeg bewijs was
om aan te nemen dat hij 'rucksichtlos' had gehandeld en een voorlopige Entziehung
niet aan de orde was.65

61        Plank  1990. p. 8-9 en de daar vermelde literatuur.
62    Janiszewski 1994, p. 242.
63     Jagusch/Hentschel § 698 StGB. 2,
64       LinB  1991, p. 94-100.
65        Pressedienst der Verkehrsrechtanwalte Nr.  12/96, Bonn.  17 april  1996,

http://www.uni-duesseldorf.de/WWW/Juri/anwaltverein/verkehrsrecht/PD_12_96.htm
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b.         De administratiefrechtelijke Entziehung

Hoewel de toekenning van punten niet afhankelijk is van de omstandigheden van
het strafbare feit. spelen deze omstandigheden wei een rol bij de beoordeling van

de bekwaamheid van de betrokkene.66 De automatische intrekking van de
rijbevoegdheid bij het bereiken van een te hoog puntentotaal ( 18 of meer) is op
grond van het uitvoeringsvoorschrift bij § 15b StVZO wei mogelijk. maar wordt
door de rechter niet geaccepteerd: voor de beoordeling van de vereiste onbe-
kwaamheid moeten alle relevante omstandigheden worden meegewogen. Dit werd
onder meer bepaald in een zaak waarin de betrokkene drie weken onverzekerd

had rondgereden en vijf'tien keer hiervoor was geverbaliseerd (samen 90 punten).
67

In de toekomst verandert een en ander wellicht, omdat er plannen zijn voor
nieuwe wetgeving. Daarbij wordt onder meer automatische intrekking van de rijbe-
voegdheid voorgeschreven.68 -Es ist zu befurchten. daB die Justiz nicht mehr in
der Lage sein wird, die Personlichkeit des betroffenen Autofahrers unter
Berucksichtigung der Gesamtumstbinde des Einzelfalles zu wurdigen."M' De inhoud
van de wijzigingen lijkt op de administratieve inhouding waarvan sprake was in
de tweede versie van wetsvoorstel 24  112 (zie paragraaf 6.1): bij bepaalde punten-
aantallen zou voortaan een door de wetgever vastgestelde sanctie moeten worden

opgelegd.
De nieuwe voorstellen komen overigens niet uit de lucht vallen. Reeds in

1993 werd voorgesteld bij het bereiken van negen punten een verplichte nascholing
op te leggen. Wanneer deze niet met succes zou worden afgerond zou dit leiden
tot een Entziehung met een aansluitende Sperre en een MPU: een regeling die lijkt
op die van de educatieve maatregel van onze art. 130-procedure. Het nieuwe

ontwerp gaat echter nog verder. De nascholingsgrens wordt van negen naar acht
punten gebracht. Tussen de veertien en de zeventien punten moet men aan een
"Aufbauseminar" (ook een soort cursus) deelnemen. Wanneer men dit niet binnen
een bepaalde termijn doet, moet de rijbevoegdheid worden ingetrokken, ook
wanneer hiervoor goede redenen waren. Daarnaast wordt voorgeschreven dat een
nieuw rijbewijs op zijn vroegst zes maanden na de Entziehung mag worden

afgegeven. Bij de aanvraag hiervan moet altijd een bewijs van een MPU worden

voorgelegd. Vooral dit laatste stuit op kritiek. "Aus welchem Grund zudem auch
noch vor Wiederteilung der Fahrerlaubnisein Gutachten einer amtlich anerkannten

medizinisch-psychologischen Undersuchungsstelle vorzulegen ist, laBt sich dem

66        Mededeling van de vice-presidente E. Buchberger bij VG GieBen. NJW  1995, 24.
67        VG GieBen. NJW 1995.24. zie ook J agusch/Hentschel § 4.4 en de daar vermelde junsprudentie.
68      Zie voor een overzicht van de voorgestelde wijzigingen en de kritiek van de verkeer commissie

van de Duitse vereniging van advocaten http://www.uni-duesseldorf.de/WWW/Jura/anwaltve-
rein/VerkehrsRecht.htm

69     Ludovby 1996, p. 7.
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Burger beim besten Willen nicht mehr darlegen."70 Andere wijzigingen betreffen
de termijn waarna de geregistreerde punten vervallen.

Hoewel het vaak om relatief onschuldige delicten gaat. wordt er in de
rechtspraak unaniem vanuit gegaan dat een opeenstapeling ervan ongeschiktheid
kan impliceren." Elk delict speelt daarbij een rol: "Es gibt (...) keinen Ver-
kehrsverstoB. der fur die Eignungsfrage ausnahmslos ohne Bedeutung ist."72 Uit
Schneiders jurisprudentiebespreking blijkt dat de rechter vrij concreet toetst op
de concrete omstandigheden van het delict, maar het is wel opvallend dat hij alleen
uitspraken uit de jaren '70 bespreekt.

73

Bij het rijden onder invloed bestaat net als bij ons het ongeschiktheidscriterium
van misbruik van alcohol (met daarbij ook de remissiegrens van een jaar). Recidive
speelt een grote rol bij de beoordeling van de geschiktheid. Problematisch is dat
er op dit gebied geen eenheid van rechtspraak is.74 Schneider onderscheidt twee
verschillende stromingen. In de eerste worden algemene, op de uitslagen van statis-
tisch onderzoek gebaseerde uitgangspunten gehanteerd. De concrete geschiktheid
van de betrokkene wordt hier ondergeschikt gemaakt aan absolute criteria. In de
tweede stroming wordt vooral naar de persoon van de betrokkene gekeken.75 Deze
verschillende benaderingswijze doet overigens sterk denken aan de in paragraaf
1.2.1 besproken strijd tussen de brokkenmakers- en pechvogeltheorie.

Wanneer de bestuurder op grond van een enkel delict in de Entziehung-
sprocedure is terechtgekomen - het gaat hierbij in beginsel om een promillage van
twee of meer -  is de toetsing over het algemeen vrij concreet.76  Een  in  1992
verschenen uitspraak van een Duitse bestuursrechter, het OVG Schleswig geeft
echter een ander beeld. Daar werd bepaald dat een b.a.g. van 1,6 promille een
zodanige indicatie van ongeschiktheid geeft, dat de rijbevoegdheid zonder meer
kan worden ingetrokken, tenzij de betrokkene aantoont dat hij volledig met drinken
is gestopt.77 Hentschel zei dat dit een koerswijziging was. daar eerst niet alleen
naar het promillage werd gekeken. Hij zag hier nog geen nieuwe rechterlijke lijn,
maar verwacht wel dat wanneer andere rechters deze uitspraak toch overnemen
het rijden onder invloed aanzienlijk harder zal worden aangepakt.78 Of dit het geval
is, is mij niet duidelijk geworden.

70       Ludovisy  1996, p. 8.
71       Schneider 1990, p. 119.
72         Schneider  1990.  p.  1 2 1.
73        Schneider  1990, p.  119-121.
74     Schneider 1990, p. 109.
75       Schneider  1990, p.  109-1 1 1: Jagusch/Hentschel, §1 5 1) StVZO. 12. waarin wordt gesproken

van het afwijzen  van een statistische benadering  'die in Nederland waarde mag hebben': eerder

bleek echter dat gezien de houding van het Medisch Tuchtcollege ook in Nederland niet alleen
op het alcoholgehalte bij aanhouding mag worden gelet (zie paragraaf 2.3.4).

76    Schneider 1990. p. 113-117.
77    NZV 1992.379.
78          Hentschel  1992.  p.  1 1 8 1.
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De ongeschiktheid die voortvloeit uit commune delicten wordt ook in concreto
getoetst.79 Dit is niet verwonderlijk, gezien de heterogene groep delicten die
hieronder valt.80 Bovendien bepalen de omstandigheden van het delict en de dader

of tiberhaupt met een Entziehungsprocedure moet worden begonnen.

2.3.2 De belangenafweging bij het Fahrverbot

Hoewel het Fahrverbot altijd een kortdurende sanctie is, wordt toch rekening

gehouden met het feit dat het verlies van het rijbewijs veel nadeel kan opleveren.
Een belangrijke mogelijkheid hiertoe wordt in het wettelijk systeem zelf geboden:
op grond van de §§ 25 StVG en 44 StGB kan de rechter een bepaald soort motor-

rijtuigen uitzonderen van de werking van het Fahrverbot. Dit moeten voertuigen
zijn die uiterlijk kunnen worden onderscheiden van de motorrijtuigen waarin men
niet meer mag rijden. Dit betekent dat het Fahrverbot zich kan beperken tot de

op het rijbewijs vermelde voertuigcategorieen. Maar ook hierbinnen kunnen
bepaalde voertuigen worden uitgezonderd, zoals een wegenwachtautoR' of een
ambulance.83 De vertegenwoordiger die gebruik maakte van een bedrijfsauto had
echter pech. Omdat zijn wagen niet te onderscheiden was van een auto dienend
voor privagebruik strekte het Fahrverbot zich ook hierover uit. 83

Op grond van § 46 StGB moet bij de oplegging van straffen, waar het
Fahrverbot ook toe behoort, de schuld van de dader als grondslag worden genomen.
Daarnaast wordt voorgeschreven dat rekening dient te worden gehouden met de

uitwerking van de straf op het verdere leven van de dader. Het dreigend verlies
van werk valt hier zeker onder:4 De straftoemeting wordt in de Duitse wetgeving
veel meer uitgewerkt dan in de Nederlandse; zo wordt in hetzelfde wetsartikel
vermeld welke factoren meewegen bij de bepaling van de straf. Zij betreffen zowel

de omstandigheden van het feit als die van de dader. Ook het gedrag van de
verdachte na het plegen van het feit valt hier onder.85 De afweging moet dus zeer

concreet zijn.
Deze afweging is overigens ten dele al door de wetgever gemaakt. want de

regeling van de hoogte van de op te leggen sancties is in de BuBgeldkatalog gekop-

peld aan het soort delict dat is gepleegd. De in de BuBgeldkatalog opgenomen
strafmaten zijn echter niet dwingend voorgeschreven. In het verleden is door de

Bundesregering wel geprobeerd om in de wet een verplichte sanctie-oplegging
op te nemen, maar de twee wetsvoorstellen die hieruit voortkwamen hebben het

79    Schneider 1990, p. 125-130.
80    Schneider 1990. p. 129-130.
81     LG Hamburg, DAR 92,438.
82    OLG Bay. VRS 77.456.
83    OLG Hamm. VRS 50,63; Janiszewski 1994, p. 83.
84    Janiszewski 1994. p. 227.
85    Janiszewski 1994, p 218-219.
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niet gehaald.86 Overigens moet wanneer geen Fahrverbot wordt gevorderd terwijl
er sprake is van een zaak waarin volgens de Katalog een Fahrverbot wordt voorge-
schreven weI gemotiveerd worden aangegeven waarom dit niet gebeurt.8' Er is
dus wel een zekere gebondenheid. Op dit punt valt wellicht een vergelijking te
trekken met de rol van strafvorderingsrichtlijnen bij de strafmotivering van de
Nederlandse rechter. Hentschel beweerde dat van begin af aan de betekenis van
deze Katalog voor de oplegging van het Fahrverbot omstreden was. "Es bestand
nicht einmal Einigkeit daruber, ob die Bkatv auch die Gerichte bindet."88 Hoe er
ook over de binding van de rechter wordt gedacht, in de praktijk blijkt deze er te
zijn. De uitbreiding van de gevallen waarin een Fahrverbot wordt voorgeschreven
in 1990 heeft bijvoorbeeld geleid tot een beperking van de mogelijkheden tot
belangenafweging: sindsdien wordt minder terughoudend gebruik gemaakt van
dit instrument (met name ten aanzien van snelheidsovertreders). 89

De rechterlijke macht maakt naar eigen mening wel gebruik van de straftoe-
metingsruimte. "Durch die Fallbeschreibung der Verordnung werde der Richter
nicht von seiner Pflicht entbunden, dem Schuldprinzip und dem VerhaltnismaBig-
keitsgrundsatz durch eine Gesamtwordigung zu entsprechen. in die alle Umstiinde
der Tat und die Sanktionsempfindlichkeit des jeweiligen Betroffenen einzustellen
seien."u In de praktijk blijkt volgens Ludovisy, een advocaat die hiernaar onderzoek
heeft gedaan, echter dat deze zaken toch vrij standaard worden afgedaan, ook wat
betreft het Fahrverbot.9'

Hentschel betoogde dat de onevenredigheid van de sanctie-oplegging in de
rechtspraak niet snel wordt aangenomen.92 Een uitspraak waarmee hij zijn stelling
illustreerde betrof een ondernemer die voor zijn broodwinning afhankelijk was
van zijn rijbewijs. Ondanks het feit dat hij dit vrij aannemelijk wist te maken raakte
hij toch zijn rijbewijs tijdelijk kwijt.93 De redenen van deze opstelling is volgens
Hentschel dat volgens de rechter de bestrafte de gevolgen van het Fahrverbot kan
ontlopen door vakantie te nemen.94 Een geval waarin de oplegging van een Fahrver-
bot wel als onevenredig hard werd beschouwd betrof een rijder onder invloed met

86     Tak 1980, p. 34: Bundesrat Drucks 7/1618 en 7/2226 en no. 623/74.
87     Richtlinien flir das Strafverfahren und das BuBgeldverfahren no. 177.
88    Hentschel 1992. p. 139.
89     Grohmann 1991, p. 1026.
90      Mitteilung der Pressestelle des Bundesverfassungsgerichts Nr 16/96 vom 3.April 1996. zie ook

de hiermee overeenstemmende mededeling van het Bundesgerichtshof. BGHSt 38,106: NZV
1992.79.

91     Ludovisy 1996, p. 4.
92    Hentschel 1992, p. 640.
93     OLG Hamm, VRS 85 ( 1993). 456.
94       Hentschel 1992 . p. 637 en 640, voorbeelden in OLG Kdln, VRS 1995.392: OLG Dusseldorf.

VRS 1994.450.
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66n been, die vanwege de slechte openbaar vervoersvoorzieningen niet goed meer
naar zijn werk kon.

95

Grohmann maakt ten aanzien van de belangenafweging onderscheid tussen

het voorgeschreven Fahrverbot en het niet voorgeschreven Fahrverbot. In het laatste

geval moet, nadat 'grobe oder beharrliche Pilichtverletzung' van de bestuurder
van het motorrijtuig is vastgesteld. een aanvullende ambtshalve worden toetsing

plaatsvinden. Deze omvat de vragen of de oplegging van het Fahrverbot zich

verenigt met de wettelijke voorschriften, het doel van het Fahrverbot, de doelstellin-
gen van de Bkatv, en het grondbeginsel van de Verhaltnismalligkeit.'6 een soort
evenredigheidseis.47 Op grond hiervan moet worden gekeken of er geen sprake

is van een "Uberreaktion": "dem Grundsatz der VerhaltnismaBigkeit fordert im
Einzelfall eine sachgerechte Abwbigung von Fahrverbotszweck und Fahrverbots-

folgen." Overigens ziet Grohmann weinig ruimte voor de evenredigheid als grond
om van de oplegging van een Regel-Fahrverbot at' te zien. Alleen in zeer uitzon-

derlijke gevallen zou dit kunnen gebeuren. Als voorbeeld noemt hij het eerder

genoemde geval waarin met een promillage van 0,8 is gereden om de auto een paar
meter te verplaatsen of een casus waarin het Fahrverbot zeker tot het verlies van
de baan van de betrokkene zal leiden.

Janiszewski is de mening toegedaan dat er een belangenafweging plaats moet
vinden. Hij ziet ook een soort evenredigheidseis: er is sprake van een overreactie
wanneer de gevolgen van het Fahrverbot te hard zijn, bijvoorbeeld doordat ze hem
direct in zijn bestaan aantasten.98 Maar, zo voegt hij daaraan toe, het Fahrverbot
zal meestal niet meer dan een maand beslaan, waardoor de gevolgen voor de
betrokkene veelal beperkt zijn.

Er lijkt nu dus weI ruimte te zijn om rekening te houden met het individu.
In de toekomst zal dit wellicht verminderen. Een voorstel dat grote gevolgen zal
hebben voor de individuele rechtsbescherming is de afschaffing van het recht op
een beroep op de rechter bij de oplegging van een Fahrverbot van een maand. "Dies
wurde zweiffellos den htirtesten Eingriff in die Rechte des Autofahrers darstellen.4,99

Reden genoeg om te concluderen dat hier door de wetgever steeds minder ruimte
wordt gelaten voor de individuele belangenafweging. De ruimte die er nu is, lijkt
niet minder groot of zelfs groter dan die bij onze ontzegging ex art. 179 WVW
1994.

95 OLG Karlsruhe, NZV  1991.159.
96       Grohmann  1991. p.  1026.
97    Grohmann 1991. p. 1027.
98    Janiszewski 1994, p. 82.
99    Ludc,visy 1996, p. 7.
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2.3.3 De belangena»eging bij de strafrechtelijke Entziehung

Anders dan bij het Fahrverbot kan de reikwijdte van de strafrechtelijke Entziehung
op grond van de wet niet worden beperkt tot een bepaald soort motorrijtuigen. Ook

1{*1ten aanzien van trajecten of tijdstippen kan geen uitzondering worden gemaakt.
Het rijbewijs is totaal ongeldig.

De Entziehung moet echter worden onderscheiden van de Sperre, de periode
waarin geen nieuw rijbewijs kan worden verkregen. De rechter heeft op grond van
§ 69a. tweede lid StGB wel de mogelijkheid om de Sperre te beperken tot bepaalde

categorieen motorrijtuigen. De veroordeelde kan dus meteen een nieuw ri.ibewijs
aanvragen met betrekking tot de niet-"gesperrte" voertuigcategorie. Of het nieuwe
rijbewijs wordt verleend is echter afhankelijk van het orgaan dat belast is met de
afgifte van het rijbewijs. Er kunnen bijvoorbeeld medische rapporten of een
rijexamen worden verlangd." ' Een andere beperking dan de voertuigcategorie.
zoals een traject of een bepaalde tijdsspanne is niet mogelijk:02 Overigens wordt
er maar in ongeveer twee procent van de gevallen gebruik gemaakt van deze

differentiatiemogelijkheid.'03
Dat de verdachte die zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn broodwinning extra

wordt gestraft voor zijn onbekwaamheid wordt in de literatuur onderkend. "Weitge-
hend unbestritten (...) wird (...) immer wieder darauf hingewiesen. daB der
Fahrerlaubnisentzug als Strafe empfunden und in der Praxis auch so gehandhabt
werde. De wetgever heeft aandacht hieraan besteed, maar stelt dat het belang

" 1()4

van de verkeersveiligheid ook dan moet worden beschermd tegen het grote gevaar
dat van de dader uitgaat. "Daran andert die Tatsache nichts, daB Unrecht und Schuld
hiiufig als Indiz fur den Eignungsmangel herangezogen werden mussen und daB
die MaBregel vom T:iter als Strafubel empfunden
wird." Iw Toch is er in de rechtspraak nadruk gelegd op het belang van de rijbe-
voegdheid voor de betrokkene. zij het op andere wijze dan op het eerste gezicht
kan worden verwacht. De gedachtengang is eerder dat degene die van het autorijden
zijn beroep heeft gemaakt meer verantwoordelijkheid had moeten betonen en

1()6daarom eerder ongeschikt zal zijn.     Bij de bepaling van de duur van de Sperre
wordt wei meer rekening gehouden met de belangen van de betrokkene. 1()7

100   Janiszewski 1994, p. 243.
101 Herlan/Schmidt-Leichner 1972. p. 45.

102   Plank 1990. p. 22: Herlan/Schmidt-Leichner 1972, p. 44.
103   Jani5zewski 1994. p. 243.
104       Plank  1990,  p.   1 3.
105 BT-Drucks. IV 651. S. 16.

106    Janiszewski 1994. p. 241. vgl. Jagusch/Hentschel. § 69 StGB. 22.
107   Jagusch/Hentschel, § 698 StGB, 2.
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In de literatuur wordt anders gedacht over de afweging van het belang van
de verkeersveiligheid en dat van de betrokkene.'08 Meerdere schrijvers halen hierbij

het voorbeeld aan van een vrachtwagenchauffeur die jarenlang zonder brokken

reed, maar zijn privd-wagen na een verjaardag onder invloed bestuurde (met een

b.a.g. van 1,3 promille). In zo'n geval wordt in de literatuur een (totale) Entziehung
109

als een 'bestaansverwoestende' straf gezien.
Plank stelt dat in de gevallen waarin in de regel een Entziehung wordt

opgelegd, deze als een straf wordt opgelegd. Dit zou onverenigbaar zijn met het
maatregelkarakter ervan. Dit lijkt juist te zijn, want net als in Nederland zijn aan

de hand van criteria betreffende de zwaarte van het delict (de hoogte van het
alcoholpromillage) en het recidiveverleden tamelijk vaste sancties gekoppeld. Plank

spreekt daarom van een onverenigbaarheid tussen het stelsel van regels en de

rechtspolitieke aanpak." Andere schrijvers gebruiken termen als "gesetzssystemati-

sche Luge" en "Etikettenschwindel.""'
De regeling van de strafrechtelijke Entziehung lijkt in de bijzondere gevallen

door het verkeersveiligheidskarakter niet zoveel ruimte te bieden om rekening te

houden met het belang van het individu bij het behoud van zijn rijbewijs. In de
standaardgevallen biedt het automatisme van de sanctieoplegging ook weinig ruimte.

Als eenmaal de onbekwaamheid is vastgesteld, is er helemaal geen ruimte meer.

"Stellt das Gericht die Ungeeignetheit zum Fuhren von Kraftfahrzeugen fest, muB
es nach geltendem Recht die Fahrerlaubnis fur mindestens sechs Monate entziehen

und bei der Entscheidung hieruber wirtschaftliche Nachteile fur den Betroffenen

unbeachtet lassen. " 112

Mede naar aanleiding van het veranderde karakter van de strafrechtelijke
Entziehung gaan er stemmen op om de werkingssfeer van het Fahrverbot uit te

breiden. Hierdoor zal een aantal gevallen niet meer voor een Entziehung in
aanmerking komen.' 13 In theorie zou dit kunnen betekenen dat er in deze gevallen

meer ruimte zal zijn om rekening te houden met de belangen van de betrokkene.

De ontwikkeling van het Fahrverbot naar een vrij automatische, delictgerichte
sanctie doet hier echter aan twijfelen.

Overigens wordt bij het voorstel tot uitbreiding van het aantal gevallen dat

voor een Fahrverbot in aanmerking komt ook voorgesteld de regeling van het
Fahrverbot zelf te wijzigen. De maximumduur zal zodanig worden opgerekt dat
deze overeenkomt met die van de Entziehung. De zwaarte van de sanctie voor deze

gevallen zal dan dus ongeveer gelijk blijven.

108     Plank  1990. p. 23: Herlan/Schmidt-Leichner 1972, p. 32.
109      Plank  1990,  p.  23 en de daar vermelde literatuur.
110   Plank 1990, p. 14-15.
I l l    Plank 1990, p. 16; T. LinB 1991, p. 16.
112   Plank 1990, p. 22
113   Plank 1990, p. 12.
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2.3.4 De voritiufige Entziehung

Om tot de oplegging van een vorlaufige Entziehung over te kunnen gaan, moeten
er dringende veiligheidsgronden zijn. Wanneer deze aanwezig zijn, lijkt er, gezien
het gevaar voor de verkeersveiligheid, weinig reden te zijn om rekening te houden
met het belang van de verdachte bij het behoud van zijn rijbewijs. Daarnaast moet
het om een geval gaan waarin een Entziehung valt te verwachten, dus een geval
waarin reeds de ongeschiktheid of de niet-rijvaardigheid valt te vermoeden. Ook
dit pleit niet voor een teruggave van de rijbevoegdheid bij zwaarwegende mobili-
teitsbelangen.

Dat er een afgewogen oordeel wordt geveld. wordt gewaarborgd doordat de
rechter is belast met de oplegging van de voorlopige Entziehung. Hierbij kan hij
deze sanctie beperken tot bepaalde motorrijtuigen (§ l i l a. eerste lid StPO). De

voorwaarde hierbij is dat door bijzondere omstandigheden kan worden aangenomen
dat het doel van de voorlopige Entziehung niet in gevaar wordt gebracht.'14 Niet
toegestaan hierbij is beperking naar merk, bijzondere constructie. rijdoel. houder
of eigenaar, gebruikstijd, traject of gebruikssfeer. Dit geldt ook voor de beperkingen

115bij de strafrechtelijke Entziehung.   Ook in Duitsland levert particle beperking
overigens handhavingsproblemen op.

116

2.3.5 Het puntenstelsel

Evenals in de art. 130-procedure draait de admininistratierechtelijke Entziehung
om de individuele betrokkene. maar is er tevens (terecht) weinig ruimte om rekening
te houden met de belangen van het individu. Wanneer de onbekwaamheid van de
betrokkene is gebleken, moet tot een Entziehung worden overgegaan: de
beschikkingsbevoegdheid is gebonden: 17 Wat betreft het puntenstelsel wordt hier
nader op ingegaan.

Met de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene kan geen rekening
worden gehouden: sinds 1953 heeft de Verwaltungsbehorde een strikt gebonden
bevoegdheid om tot ongeldigverklaring over te gaan als de 'Ungeeignetkeit'
vaststaat. 11# Een gedeeltelijke ongeldigverklaring, zoals in Nederland kan worden
opgelegd, was eerst niet mogelijk, tenzij het ging om een aanpassing vanwege een
lichamelijke handicap."9 Sinds een wetswijzigingin  19791"kan de ongeldigverkla-

114 Zie hierover ook LinB 1991, p. 18-19, waarin deze afweging in verband wordt gebracht met
de VerhaltnismaBigkeit (zie paragraaf 6.2.4): zie ook p. 62 en verder en p.  126-127.

115   LinB 1991, p. 129.
116   LinB 1991. p. 138.
117   Schneider 1990, p. 4.
118     Herlan/Schmidt-Leichner  1972. p. 77.
119     Herlan/Schmidt-Leichner  1972. p. 78.
120 Wet van 6 november  1979. BGBI I.  S.  1794.
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ring wel worden beperkt tot bepaalde voertuigen of voertuigcategorieen. De grond

hiervoor is echter alleen dat de betrokkene gedeeltelijk geschikt is; dat hij zijn
rijbewijs hard nodig heeft is geen reden voor gedeeltelijke intrekking van de rijbe-

voegdheid. Ill

2.4 Verh diltnismajlig ke it

In de beschouwingen over de wijze waarop rekening moet worden gehouden met
concrete belangen bij de regeling en de oplegging van sancties keert steeds het

begrip VerhbiltnismliBigkeit terug. Inhoudelijk doet dit begrip aan het evenredig-

heidsbeginsel denken. Het heeft echter een status die hierboven uitstijgt. De Moor-
van Vugt heeft onderzoek gedaan naar de betekenis ervan en kwam tot de conclusie

dat het VerhaltnismaBigkeitsprinzip een fundament is van de Duitse rechtstaats-

gedachte, dat toegezien moet worden op elke bevoegdheidsuitoefening door de

overheid. 122

Wellicht is de fundamentele plaats van de evenredigheidseis een belangrijke
oorzaak van het feit dat in de Duitse regelgeving expliciet ruimte is en wordt
vrijgemaakt om rekening te houden met de ernst van het feit en de persoonlijke
omstandigheden van de betrokkene.123 Deze ruimte blijkt met name uit de korte

maximumduur van de sancties die meer daadgericht zijn en de waarborgen waarmee

de sancties van langere duur zijn omkleed. Ook bij de uitvoering van de regelingen
wordt binnen de grenzen van de wet rekening gehouden met de individuele

belangen.
De verharding van het sanctieklimaat en de daarmee gepaard gaande wijzigin-

gen van het stelsel brengen echter met zich mee dat in de toekomst steeds zwaardere

sancties zullen worden opgelegd naar aanleiding van het feit in abstracto. Meer

inspiratie biedt de manier waarop de verkeersveiligheid wordt beschermd. Er zijn
veel meer mogelijkheden om de zogeheten mentaliteitsgebreken aan te pakken,

zowel in de straf- als de bestuursrechtelijke procedure. In paragraaf 6.5 en in hoofd-

stuk zeven worden deze mogelijkheden verwerkt in enige aanbevelingen voor

wijzigingen in het Nederlandse systeem. Eerst worden nog enkele andere

alternatieven besproken: de in de literatuur aangegeven oplossing en de invoering
van een puntenstelsel.

121 Vgl. Schneider 1990, p. 4-5.
122 De Moor-van Vugt 1995.
123 Vgl. Rapport van de werkgroep puntenstelsel en voorlopig rijbewijs. 's-Gravenhage. mei  1991.

p. 32.
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3           De voorstellen in de literatuur

In de loop der tijd zijn in de literatuur heel wat voorstellen gedaan om tot een
verbetering van het stelsel van de rijbevoegdheid beperkende sancties te komen.
Niet al deze voorstellen behelsden oplossingen voor de individualiseringsproblemen,
maar om een totaalbeeld te verkrijgen, worden ze toch besproken. Een aantal
hiervan komt ter sprake in deze paragraaf. De voorstellen die de invoering van
een puntenstelsel betroffen, worden behandeld in paragraaf 6.4.

Kennelijk was er in de juridische kringen weinig kritiek op de gang van zaken
rondom de bestuursrechtelijke ongeldigverklaring van het rijbewijs, want op dit
terrein zijn nauwelijks wijzigingsvoorstellen gedaan. Wel werd er in de Kamer
gepleit voor de invoering van een noodmaatregel (zie paragraaf 2.2.3). maar in
de literatuur kwam dit nauwelijks aan de orde. De aandacht was vooral gericht
op het rijverbod, de invordering en de inhouding en de ontzegging. Hierbij werd
ook gekeken naar de onderlinge verhouding tussen deze sancties.

Poells voorstellen waren verstrekkend.124 Hij wilde de mogelijkheid van een
rijverbod voor alle verkeersdelicten, waarbij de maximumduur bij misdrijven 24
uur moest bedragen en bij overtredingen 8 uur. Als het ging om een bestuurder
van een motorrijtuig moest tevens inname van het rijbewijs plaatsvinden. Na de
oplegging van het rijverbod moest bij alle misdrijven nogmaals 24 uur de
rijbevoegdheid worden ingetrokken, door middel van inhouding door de hulp-
Officier van Justitie. Als er sprake was van een zeer ernstig geval waarbij de
verkeersveiligheid in ernstige mate was geschonden an van recidivegevaar zou
daarna de rechter-commissaris nog vijf dagen de inhouding van het rijbewijs kunnen
bevelen. Op dezel fde grond zou tenslotte de raadkamer daar achteraan drie weken
het rijbewijs in kunnen laten houden. Tenslotte zou een ontzegging moeten worden
opgelegd of het rijbewijs moeten worden teruggegeven.

Poell werd duidelijk geYnspireerd door de regeling van de voorlopige hechtenis.
Wat zijn voorstel toevoegt aan de bestaande regeling is minder duidelijk. Hoewel
de uitbreiding van het rijverbod is toe te juichen (zie paragraaf 3.6) is een algehele
mogelijkheid tot het opleggen van een rijverbod voor verkeersdelicten onzinnig:
de rijvaardigheid van de betrokkene staat bijvoorbeeld bij het overtreden van de
maximumsnelheid en het onverzekerd rijden helemaal niet ter discussie.

Wat betreft de invordering en inhouding werd de behoefte gesignaleerd om
een termijn te stellen aan de bevoegdheid om de overgifte van het rijbewijs te
vorderen. Poell de hier een soort redelijke termijn voor van een dag, te rekenen
vanaf het moment van de verdenking. 125 Dit lijkt mij een redelijke oplossing die
geen onnodig belasting van de betrokkene met zich meebrengt.

124    Poell 1978, p. 157-158.
125   Poell 1978, p. 156.
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Een ander probleem bij de invordering en de inhouding betrof de weigering
van de verdachte om het rijbewijs over te dragen. In paragraaf 4.5 bleek dat dit
ertoe leidt dat het rijbewijs niet kan worden ingehouden. Vellinga wilde dit oplossen
door de vordering tot overgifte van het rijbewijs (art. 164, eerste lid WVW 1994)
te vervangen door een rijverbod (art.  162 WVW  1994) van langere duur. Hoewel
dit een goede oplossing is, kan het nog eenvoudiger, door aan de bevoegdheid tot

inhouding niet de voorwaarde van de feitelijke inname van het rijbewijs koppelen.
Dit is ook gedaan bij de schorsing van het rijbewijs in het kader van de art. 130-

procedure en lijkt niet op problemen te stuiten.
Met name ten aanzien van de ontzegging zijn veel voorstellen tot wijziging

gedaan. In 1981 stelde Van Veen voor de regeling van de ontzegging te herzien.

Waarschijnlijk geYnspireerd door het Duitse systeem wilde hij een kortdurende

ontzegging van een A twee maanden, het liefst meteen volgend op het feit;
bijvoorbeeld door middel van een transactie. 126 In de gevallen waar de dader tevens

verkeersgevaarlijk was gebleken, zou de ontzegging als een met de ongeldigverkla-
ring van het rijbewijs vergelijkbare maatregel moeten worden opgelegd. Het grootste
verschil met het Duitse stelsel was dat Van Veen alleen een strafrechtelijke
maatregel gewenst achtte, wanneer er geen sprake zou zijn van ongeschiktheid
in de zin van de administratieve procedure. Dit levert echter onwenselijke
samenloopproblemen op: de strafrechter moet wachten totdat het CBR de uitslag
van het onderzoek heeft bepaald. Vooral wanneer er een tweede onderzoek is

aangevraagd, kan dit lang duren. Daarnaast is er ook niet echt behoefte aan een
ontzegging als maatregel, dit voegt niets toe aan de art. 130-procedure, 127 met

uitzondering van het feit dat een ontzegging ook niet-rijbewijsplichtige bestuurders
zou treffen. Dit kan echter beter worden opgelost door een rijbewijsplicht in te
voeren voor deze bestuurders.

Behalve deze wijziging van de ontzeggingsregeling werd ook de invoering
van nieuwe door de strafrechter op te leggen sancties bepleit. Naast betere registratie
van verkeersdelinquenten en snellere bestraffing wilde Van Ooijen nieuwe

strafrechtelijke straffen en maatregelen: het volgen van een verkeerscursus, het

volgen van een mentaliteitscursus, de ontheffing van de rijbevoegdheid en het
medisch-psychologisch onderzoek. 128

Hij stelde het volgen van een verkeerscursus voor als een strafmogelijkheid,
niet als voorwaarde, zoals de AVC was. De kosten voor de cursus zouden, evenals

nu bij de EMA het geval is, voor rekening van de veroordeelde moeten komen.

Dit lijkt mij een heel goed voorstel, vooral omdat in paragraaf 2.3.2.3 bleek dat
de EMA niet thuishoort in de art. 130-procedure vanwege het ontbreken van een

gefundeerd vermoeden van ongeschiktheid. Opname van een door de veroordeelde

126   Van Veen 1981, p. 422-423.
127 In dezelfde zin Remmelink  1966, p.  222.
128 Van Ooijen  1965, p. 102-115: zie ook de commentaren in Besier 1966 en Remmelink  1966.
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te betalen cursus in het straffenarsenaal van de strafrechter zou aan deze bezwaren
tegemoet komen en het oude probleem van de hoge kosten voor justitie ondervan-

gen.

Ook het volgen van een mentaliteitscursus is een voorstel dat aansluit bij de
oplossing van de in dit boek aangegeven problemen. De psychiater heeft geen
sluitende criteria om te beoordelen of iemand ongeschikt is vanwege een mentali-
teitsprobleem. maar de strafrechter kan met minder strikte criteria toe. Als hij de
indruk heeft dat degene die hij veroordeelt voor een verkeersdelict een mentali-
teitsprobleem heeft. bijvoorbeeld een recidiverende hardrijder of een roekeloze

jonge bromfietser, kan hij een mentaliteitscursus opleggen. die de veroordeelde
ook hier zelf moet betalen. Vergelijkbaarhiermee is overigens Poells pleidooi voor
de invoering van een scholingsverplichting als bijkomende maatregel, op advies
van een sociaal verkeerskundige. Ik denk dat deze maatregel zeker iets toe zou

voegen aan het huidige stelsel, maar het verplichte advies van een sociaal verkeers-
kundige lijkt me te ver gaan. De strafrechter kan heel goed zelf beoordelen of hij
het nodig acht een dergelijke maatregel op te leggen.

Van Ooijens voorstel betreffende de ontheffing van de rijbevoegdheid kan
minder positief worden ontvangen. Het lijkt sterk op het hiervoor besproken voorstel
van Van Veen, betreffende de ontzegging als maatregel. Ook hier geldt dat dit niets

toevoegt aan de art. 130-procedure 12" en daarbij nog voor lastige samenloopproble-
men zorgt. Hetzelfde geldt voor zijn voorstel voor de invoering van een medisch-

psychologisch onderzoek.

Hierbij vergeleken is Poells voorstel bescheiden: de ontzegging moest een
hoofdstraf worden. waarbij ook de mogelijkheid tot clausulering moest worden
opengesteld:3' De ontzegging als hoofdstraf zou een symbolische waarde kunnen
hebben, die de zwaarte van deze sanctie benadrukt. De mogelijkheid van een
geclausuleerde ontzegging dient serieus te worden overwogen.

De voorstellen van N.J. Polak betroffen ook de mogelijkheden tot strafrech-
terlijk optreden. Hij introduceerde twee nieuwe instrumenten: de mogelijkheid
om terbeschikkingstelling van de regering op te leggen aan verkeersdelinquenten

en de opname van minimumstraffen (incl. de ontzegging) voor bepaalde gevallen.
131

Polak was niet de enige die een minimumontzeggingsduur bepleitte, eerder deed
Bloemarts dit al. 132 Zie verder over dit onderwerp paragraaf 6.1.

Van Ooijen bekritiseerde de terbeschikkingsmaatregel, omdat de admini-
stratieve ongeldigverklaring reeds voldoende bescherming zou bieden in de
betreffende gevallen. Dit is terecht. In plaats van tbr/tbs zou een speciale

behandeling van gedetineerde verkeersdelinquenten wel een verbetering zijn.

129 Ook: Remmelink 1966, p. 222.
130   Poell 1978, p 157-158.
131 Een ongepubliceerd voorstel. dat werd besproken in Van Ooijen  1965, p. 91 -96.
132   Bloemarts 1959. p. 23.
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Inmiddels is dit ook geregeld, door speciale detentieprogramma's te creeren voor
rijders onder invloed. Dit onderwerp staat echter te ver af van dit onderzoek.

3.1 Co nclusie

Er is een aantal bruikbare wijzigingsvoorstellen gedaan in de literatuur. Enkele
kunnen een substantiele bijdrage leveren aan de oplossing van het individu-
aliseringsprobleem. Te denken valt aan de uitbreiding van de gronden voor
oplegging van het rijverbod, de invoering van de geclausukerde ontzegging en
de toevoeging van cursus- en educatiemogelijkheden aan het sanctie-arsenaal van
de strafrechter.

4           Een puntenstelsel

Veel landen, bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk. Japan, Australie en Canada. kennen
een puntenstelsel rijbewijzen. Dit is een sanctiesysteem waarbij de intrekking van
de rijbevoegdheid (of daarmee samenhangende sancties) wordt gekoppeld aan een

133

op de constatering van (verkeers)delicten gebaseerd puntensaldo.     Er gaan al lange
tijd stemmen op om in Nederland ook een dergelijk puntenstelsel in te voeren. De
eerste voorstellen hiertoe stammen uit de jaren vijftig.114 waarbij de nadruk vooral

lag op de aantekening van verkeersdelicten op het rijbewijs. In oktober 1963 bracht
de Rijks Psychologische Dienst een advies uit over de beYnvloeding van ver-
keersovertreders. waarbij voor het eerst de term 'puntenstelsel' viel. In 1968 werd
het puntenstelsel afgewezen. De Kamer keurde af dat er imperatieve of minimum-
straffen zouden worden ingevoerd, dat er een brandmerkachtige registratie zou
plaatsvinden, dat te veel rekening zou worden gehouden met de recidive door de

politie en dat er gratieproblemen zouden komen. 135

Vooral de Raad voor de Verkeersveiligheid heeft zich toch nog uitgebreid
bezig gehouden met de wenselijkheid en de mogelijkheid tot invoering. 136 0pvallend

hierbij is dat de eerste adviesrapporten. die getuigen van een degelijke juridische
en sociaal-wetenschappelijke onderbouwing, vrij negatief van toon zijn. In de
recentere rapporten wordt veel positiever geoordeeld, maar hier ontbreekt de

weergave van kritisch juridisch en social-wetenschappelijk onderzoek.

133     Voorlopige Raad voor de Verkeersveiligheid Advies puntenstelsel verkeersdelicten. Den Haag.
mei 1978. p. 2.

134 Zie bijvoorbeeld: Martens  1954,  p.  148-150:  zie  voor een overzkht  van de  verschillende
voorstellen Van Ooijen  1965. p. 65-71.

135     Handelingen II 1968, p. 71 en 81; verslag mond. overleg mvj-vcvw Kamerstukken Il, 1967-1968,
p. 4-5.

136   Mei 1978; februari 1985: juli 1988: oktober 1991; augustus 1993.
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In 1994 leidde de steeds terugkerende discussie tot een wetsontwerp, dat echter
inmiddels is ingetrokken. De manier waarop het puntenstelsel hierin werd137

geregeld is slechts een model. er zijn meerdere systemen mogelijk. Hierna wordt
onderzocht welk systeem de grootste toegevoegde waarde biedt aan het bestaande
stelsel, vanuit de invalshoek van de in de in de inleiding van dit hoofdstuk bespro-
ken knelpunten. Eerst wordt het ingetrokken wetsontwerp besproken, daarna andere
modellen.

4.J Het ingetrokken wetsroorstel ptintenstelsel

In het wetsvoorstel puntenstelsel werd voorgesteld de strafzaak die is afgedaan
door middel van een transactie of rechterlijk vonnis en waarbij de verdachte
strafbaar was geacht, te laten volgen door in een wettelijk voorschrift vastgelegde
vaste puntentoekenning. Bij het behalen van een bepaald aantal punten zou het
rijbewijs automatisch worden ingetrokken, voor de aan dat puntensaldo gekoppelde
vaste termijn. Aan de meeste delicten werden meteen zoveel punten verbonden
dat het rijbewijs meteen werd ingetrokken: van een 'spaarsysteem' was dus
nauwelijks sprake. Wie het niet eens zou zijn met de puntentoekenning kon een
administratieve rechtsgang volgen, waarbij uitdrukkelijk werd bepaald dat alleen
zou kunnen worden getoetst of de wettelijke voorschriften waren nageleefd. De
ontzegging van de rijbevoegdheid zou vervallen.

Er volgde forse kritiek op dit voorstel, met name van de Nederlandse
Vereniging voor Rechtspraak"K (NVvR) en de Raad van State. "gZowel de kritiek
van de NVvR als die van de Raad van State was in belangrijke mate gericht op
de automatische strafpuntentoekenning. De NVvR vond dat zowel met de concrete

ernst van het feit als met de omstandigheden van de dader rekening moest worden
'9gehouden: "Er is een wereld van verschil tussen de ene overtreding en de andere

en "Wat op dit punt voor de ene dader een tijdelijk ongemak is, kan voor de andere
een sociaal drama zijn. Daarnaast tekende de Raad van State bezwaar aan tegen-14()

de afdoening in zowel de bestuurs- als de strafrechtelijke sfeer. Dit zou de duidelijk-
heid en de effectiviteit van het systeem niet ten goede komen.

Waarom de Raad van State dit voorstel op deze punten wel zwaar bekritiseerde
en dat bij wetsvoorstel 24 112 naliet, is niet duidelijk. De overeenkomsten zijn
immers groot. Het ontwerp-puntenstelsel bood zelfs meer waarborgen aan de

137 Een versie van dit wetsontwerp is te vinden in het Eindrapport van de projectgroep puntenstelsel,
's-Gravenhage. april 1993.

138    Advies  van  de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake het eindrapport van  de
projectgroep puntenstelsel, oktober 1993, ongepubliceerd. verder aan te duiden als Advies.

139 No.WO9.93.0644.

140   Advies. p. 4.
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betrokkene, omdat er geen sprake was van een gespannen verhouding met de
onschuldspresumptie.

Andere problemen zag de Raad van State in de sfeer van de registratie en
de kentekenaansprakelijkheid en de keuze van de ministers voor de gevallen waarin

strafpunten zouden kunnen worden opgelegd. Tot slot werd nog een aantal kant-
tekeningen van technische aard geplaatst. Omdat enkele van deze kritiekpunten
van belang zijn voor elke vorm van een puntenstelsel in Nederland worden ze hierna

besproken.
Een merkwaardig kritiekpunt van de Raad van State betreft de terminologie

die in het ontwerp wordt gebezigd. De Raad pleit ervoor om in plaats van 'punten'
en 'puntenstelsel' van  strafpunten' en strafpuntenstelsel' te spreken,141 omdat de
punten niet worden verdiend, maar als straf worden opgelegd. Hoewel puntentoe-
kenning een negatief gevolg heeft voor de betrokkene is het toch niet juist om van
strafpunten te spreken: het gaat immers om een sanctie met een situatieve achter-
grond. De toevoeging straf- geeft het stelsel ten onrechte een punitieve invalshoek. 142

4.2 Puntwaardige feiten en aansprakelijkheid

Dat bepaalde verkeersmisdrijven, zoals rijden onder invioed en doorrijden na een
ongeval, voor puntentoekenning in aanmerking komen, is geen discussiepunt. Meer
problemen levert de aansprakelijkstelling voor overtredingen en Mulderfeiten op.
Volgens een brief van de Ministers aan de Tweede Kamer gaven deze problemen

143dan ook uiteindelijk de doorslag om het wetsvoorstel puntenstelsel in te trekken.
Het probleem wordt mede veroorzaakt doordat heel veel verkeersdelicten

op kenteken worden geverbaliseerd. '44 Wie de werkelijke (onbekwame) bestuurder
is, is dan niet zeker. Ten aanzien van de overtredingen geldt een zorgplichtaan-
sprakelijkheid: wanneer de kentekenhouder de identiteit van de bestuurder niet
bekendmaakt, wordt hij feitelijk gestraft alsof hij de bestuurder was (artt.  181 en
182 WVW 1994). Puntentoekenning kan worden ontlopen door een ander (ten
onrechte) als bestuurder op te geven. Hoewel geprobeerd werd om deze fraude
te ondervangen door in het wetsvoorstel bij de bekendmaking van de feitelijke
bestuurder een schriftelijke verklaring van deze persoon te eisen, werd dit achteraf
niet als een voldoende bescherming tegen fraude gezien. "Deze constatering en
de omstandigheid dat verdere aanscherping van het systeem op dit punt niet

141 Advies, p. 5.

142    Ook: De Vries 1969. p. 74. In de volksmond worden punten natuurlijk wei direct omgedoopt
tot strafpunten, zie bijv. NRC Handelsblad 13 september 1993 Voorstel: bij strafpunten rijbewijs
kwijt.

143 Brief van de Ministers van Verkeer en Waterstaat en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede
Kamer van 7 maart 1995. kenmerk HW-V  190093.

144     Zie bijv. Steenbrink/Westerbeke,  1990, p. 5 1; Bleichrodt  1997, p. 260.
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mogelijk is, doet naar onze mening zodanig afbreuk aan de preventieve werking
en daarmee de doeltreffendheid van het puntenstelsel. dat van invoering moet
worden afgezien.

„145

Op zichzelf hebben de Ministers hierin gelijk. Nog moeilijker wordt het oven-

gens wanneer de auto op naam van een rechtspersoon staat. bijvoorbeeld bij een
lease-auto en de officiele gebruiker van de auto tevens een rechtspersoon is.
Wellicht zou een oplossing hier kunnen zijn om een vergunningseis te stellen aan
het bezit van een auto door een rechtspersoon, waarbij de punten die op grond van
het puntensysteem worden toegekend een grond zijn om deze vergunning in te
trekken.

De argumenten van de Ministers doen echter vreemd aan in het licht van de

beleidsplannen, waarin steeds is benadrukt dat er meer moet worden gestreefd naar
staandehouding. 146 Bij staandehouding is de kentekenaansprakelijkheid immers
niet aan de orde. Het probleem van de puntentoekenning aan kentekenhouders
lijkt dus eerder een beleidsvraagstuk dan een juridisch obstakel. 147

Overigens was de interdepartementale projectgroep "Nader onderzoek punten-
stelsel" een geheel andere mening toegedaan. Omdat het ook mogelijk is een
ontzegging van de rijbevoegdheid op te leggen voor verkeersovertredingen die
op kenteken zijn geverbaliseerd, zou het volgens deze projectgroep tevens mogelijk
moeten zijn punten toe te kennen aan kentekenhouders. "Als hij dan zijn voertuig
ter beschikking blijft stellen aan iemand die overtredingen begaat is het aanvaard-
baar die zorgeloosheid af te straffen door aan het rijbewijs van die eigenaar/houder
te komen."148 Dit gaat veel te ver. Hierbij wordt genegeerd dat de kentekenhouder

niet altijd de enige vaste gebruiker van een auto is: in een gezin bijvoorbeeld kan
de auto op naam van een van de partners staan, terwijl de andere partner en de
eventuele kinderen er ook regelmatig in rijden. Het is dan niet acceptabel dat de
kentekenhouder automatisch zijn rijbewijs kwijtraakt door een opeenstapeling van
door hem en anderen gepleegde (kleinere) vergrijpen. Daarnaast zal dan heel snel

gegrepen worden naar een juridische constructie waarin de kentekenhouder een

rechtspersoon is.
Dit is niet het enige probleem dat speelt bij de puntentoekenning voor

verkeersovertredingen. Ook ten aanzien van verkeersovertredingen waarvan de
feitelijke dader wel bekend is, is het niet altijd eenvoudig punten toe te kennen.

145 Brief van de Ministers van Verkeer en Waterstaat en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede
Kamer van 7 maart 1995. kenmerk HW-V 190093, p. 3.

146   Zie bijv. de uitgangspunten voor de verkeershandhaving van de Procureurs-Generaal in de
"Leidraad voor de verkeershandhaving", april 1993. p. 18.

147 Idem Rapport van de werkgroep puntenstelsel en voorlopig rijbewijs, 's-Gravenhage. mei  1991,
p. 43, waarin van een in de praktijk bestaande 20/80 verhouding tussen het aantal staandehoudin-
gen en verbaliseringen op kenteken wordt gesproken.

148     Rapport van de projectgroep Nader onderzoek puntenstelsel, 's-Gravenhage, september  1991.
P. 2.
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Dit heeft te maken met de OM-richtlijnen (zie paragraaf 5.4), waardoor eenvoudige
aanrijdingszaken stelselmatig worden geseponeerd. Puntentoekenning op basis
van een betaalde transactie of een veroordeling is hier dan niet mogelijk. Wanneer
deze zaken ook puntwaardig zouden moeten zijn (hetgeen gezien de aard van de

delicten weI zo is), zou of de OM-richtlijn in deze moeten worden aangepast of
de toekenning van punten al aan de verdenking van een verkeersdelict moeten
worden gekoppeld.

Het tweede probleemgebied betreft de ernst van de Mulderfeiten. Al dan niet
veelvuldig rijden door rood licht en de maximumsnelheid overschrijden zouden
een indicatie kunnen zijn van ongeschiktheid of niet-rijvaardigheid.'mln het huidige
systeem is ervoor gekozen om deze feiten niet als uiting van onbekwaamheid door
normschending te zien: ze worden als minder ernstig beschouwd en daarom niet
door middel van het strafrecht afgedaan. Dit geldt alleen niet wanneer er sprake
was van lichamelijk letsel; dan is het strafrecht wel van toepassing. Vanuit de
invalshoek van de bekwaamheid is dit vreemd, omdat het gevolg van een verkeers-
fout bijna niets zegt over de bekwaamheid van de bestuurder. De rol van de andere
factoren dan de bekwaamheid van de bestuurder - zoals de interactie met andere
verkeersdeelnemers, de weersomstandigheden of misschien wel stom geluk - bij
de afloop van een verkeersincident is zo groot dat het vanuit de invalshoek van
de bescherming van de verkeersveiligheid tegen onbekwame bestuurders niet oppor-
tuun is om alle Mulderfeiten uit het puntensysteem te houden. 1 5()

De kenmerken van de afdoening via de WAHV brengen echter met zich mee
dat de opname in het puntenstelsel problemen oplevert. Een van de belangrijkste
doelen van de invoering van de WAHV was de afschaffing van de registratie van
deze delicten. Door de invoering van een 'puntenbank' zouden de hierdoor gemaak-
te besparingen vervallen. Of dit opweegt tegen de voordelen van een puntenstelsel
is een politieke beslissing. Door op deze gronden geen punten op te leggen aan

plegers van Mulderfeiten wordt de verkeersveiligheid wei onrecht aangedaan.
I 51

Principieler is het probleem van de aan de Wet Mulder verbonden kentekenaanspra-
kelijkheid. 152 Het feit dat iemand kentekenhouder is van een auto waarmee verschil-
lende Mulderfeiten zijn begaan, zegt niets over zijn bekwaamheid als bestuurder.
De grondigste oplossing is de kentekenaansprakelijkheid af te schaffen. maar

149   Vgl. het advies van de Raad van State, a. w., p. 4, ook het niet dragen van autogordels wordi
in dit kader genoemd. Zie bijv. Twisk  1991. p.  15  en  het  rapport van de  Raad voor de Verkeersvei-
ligheid "Stratpunten en educatie". augustus 1993, p. 6.

15() Een probleem dat door de Raad voor de Verkeersveiligheid reeds voor de invoering van de WAHV
werd gesignaleerd: Punten van aandacht. Advies inzake het Wetsontwerp Vereenvoudigde
Afdoening, 's-Gravenhage. juli 1988, p. 6-7.

151        Zie ook het ongepubliceerde advies  van het Coordinerend Politie Beraad inzake het  Eindrapport
Projectgroep Puntenstelsel van  16 juni  1993. p. 5.

152 Dit levert in Duitsland geen problemen op. omdat onze verstrekkende kentekenaansprakelijkheid
daar niet wordt gehanteerd.
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hierdoor zou het hele systeem van de WAHV worden ondergraven. De Ministers
vonden dit een onevenredig zware maatregel: "Het belang van het snel en doeltref-
fend kunnen blijven afdoen van de veel voorkomende, relatief lichte verkeers-

overtredingen achten wij groter dan het voor dergelijke overtredingen in het leven

roepen van een sanctie betreffende het rijbewijs. Een minder ver strekkende„153

oplossing is de 'ontmuldering' van de gedragingen die een indicatie kunnen zijn
van onbekwaamheid. Dit lijkt eenvoudiger dan het is, omdat van de meeste
Mulderfeiten kan worden gezegd dat ze onder concrete omstandigheden een indica-
tie kunnen geven over de geschiktheid of de rijvaardigheid van de bestuurder.  In
feite zou ontmuldering dan neerkomen op de afschaffing van de WAHV.

Technische ontwikkelingen, zoals een computergestuurd sturingssysteem
in de auto dat 'herkent' welke rijbewijshouder achter het stuur heeft plaatsgenomen
zouden hier in de toekomst hulp kunnen bieden. Hoewel er volop aan wordt ge-

154werkt.    is daar in de nabije toekomst nog niet veel van te verwachten. De stelling
van de Ministers dat "gegeven de beperkte werkingssfeer van het puntenstelsel
en gegeven het feit dat uitbreiding van het stelsel met verkeersdelicten die thans
onder de Wet Mulder vallen niet aan de orde is, het te verwachten effect van het
puntenstelsel (...) te laag is om invoering te rechtvaardigen"155 kan ik evenwel niet
onderschrijven. Voor de gevallen waarin de politie een gedraging ziet die twijfels
oproept, kan wellicht een registratievorm worden gevonden die de bescherming
van de verkeersveiligheid ondersteunt, zonder all:,reuk te doen aan het stelsel van
de WAHV. Hier wordt dieper op ingegaan in paragraaf 6.4.5.

4.3 Het stadium van puntentoeke,ining

In het wetsvoorstel puntenstelsel werd de puntentoekenning gekoppeld aan de
afdoening van het delict: bij transactie of veroordeling werd het puntensaldo

opgehoogd. Ook in het Duitse stelsel wordt deze koppeling gemaakt. Zoals eerder

bleek, kleeft hieraan het bezwaar dat aan feiten die onder de sepotrichtlijnen van
het OM vallen geen puntentoekenning kan worden gekoppeld. Een ander nadeel
is meer van praktische aard. Verdachten zullen eerder geneigd zijn niet op een
transactievoorstel in te gaan, omdat ze menen puntentoekenning te kunnen ontlopen
door hun zaak aan de rechter voor te leggen. 156 En ook uit preventief oogpunt zitten

153 P. 2 van de voornoemde brief.

154 Zie bijvoorbeeld De Waard en Brookhuis 1995, Brookhuis  1995,  Snel en Kempe  1995,  zie ook
paragraaf 6.5.2.

155 P. 3 van voomoemde brief.

156      Advies Raad van State, a.w., p. 6, idem: het ongepubliceerde VCOM-advies van  24 mei  1993.
P. 2.
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er nadelen aan late puntentoekenning, omdat de verdachte pas na lange tijd wordt

geconfronteerd met de aan hem opgelegde punten.
157

In het in wetsvoorstel 24 112 gepresenteerde systeem spelen deze problemen
geen rol: het verlies van het rijbewijs is gekoppeld aan de verdenking van een
bepaald delict. Hoewel het hier niet om toekenning van punten gaat. is het denkbaar
een vergelijkbaar systeem in te voeren voor het puntenstelsel. Dit lijkt vooral op
bezwaren te stuiten wanneer een bepaald puntensaldo automatisch tot intrekking
van het rijbewijs leidt. Dit levert ook problemen op in verband met de onschuldspre-
sumptie.158 Een stelsel van puntentoekenning aan de verdachte met automatische
intrekking van het rijbewijs verdient daarom niet de voorkeur.159 Een indicatie
hiervan is ook te vinden in het Duitse systeem. Daar geldt dat de rechter in de
meeste gevallen een concreet rijvaardigheids- of geschiktheidsonderzoek
voorschrijft, ondanks dat het feit dat het behaalde puntensaldo op grond van de
wet zonder meer tot de ongeldigverklaring van het rijbewijs leidt. 160

Wanneer er tussen het bereiken van een bepaald puntensaldo en het verlies
van het rijbewijs een onderzoek naar de geschiktheid of rijvaardigheid plaatsvindt,
gelden deze bezwaren niet. 16' Als iemand tijdens het CBR-onderzoek ongeschikt
of niet-rijvaardig blijkt te zijn, is de reden waarom iemand naar dat onderzoek is

gestuurd niet zo relevant. Het belang van de verkeersveiligheid brengt dan met
zich mee dat het rijbewijs hoe dan ook ongeldig moet worden verklaard: de sanctie
heeft een situatief karakter gekregen. De waarborgen die de huidige art. 130-
procedure biedt zijn hier voldoende gebleken.

4.4 Het NVvR-puntenstelsel

In het advies over het ontwerp-puntenstelsel gaf de NVvR een schets van een stelsel

dat volgens deze vereniging wel werkbaar zou zijn. In dit systeem dient het
puntensaldo als criterium voor de vordering en inhouding van het rijbewijs en als
leidraad voor de rechter bij de ontzegging van de rijbevoegdheid.

162

De toegevoegde waarde van dit systeem is niet zo duidelijk. Recidive wordt
reeds geregistreerd en er wordt rekening mee gehouden bij de beslissingen tot

157 NVvR adviesrapport, a.w., p. 5; men moet hierbij wei bedenken dat bij ernstige delicten in de
tussentijd het rijbewijs kan zijn ingenomen in het kader van de art.  164-procedure.  Er is dan
dus wei degelijk sprake van een lik-op-stuk benadering.

158 Zie Simmelink en Van Tuijn 1997.
159 In dezelfde zin Van Ooijen 1965, p. 72; zie verder paragraaf 6.4.6.
160 Vgl. Rapport van de werkgroep puntenstelsel en voorlopig rijbewijs, 's-Geavenhage, mei  1991,

p. 32.
161 Anders Remmelink 1966. p. 221, die puntentoekenning op basis van een proces-verbaal ten

alle tijde afwees.
162   Adviesrapport, a.w., p. 6-7.
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inhouding en ontzegging. Bovendien blijven de problemen ten aanzien van de
Mulderfeiten en verbalisering op kenteken bestaan.

4.5 Een andere optie: incorporatie in de art. 130-procedure

Gezien de redenen om de rijbevoegdheid in te trekken, kan puntentoedeling twee
functies hebben: een indicatie voor de gebrekkige rijvaardigheid/geschiktheid of
een reactie op normschendend gedrag. Aan de laatstgenoemde functie is in het
Nederlandse stelsel weinig behoefte. Ook zonder puntentoekenning kan in het
strafrecht de rijbevoegdheid worden ingetrokken en hierbij wordt steeds rekening
gehouden met reeds geregistreerde delicten, met uitzondering van Mulderfeiten.

Puntentoekenning om de gebreken in de rijvaardigheid/geschiktheid te
indiceren lijkt wel nuttig. Bestuurders die een hele reeks verkeersdelicten hebben

gepleegd en daardoor getuigen van een verkeerde verkeersmentaliteit kunnen met

het puntenstelsel in de hand makkelijker ongeschikt worden verklaard. Het ligt
hierbij voor de hand om net als in het Duitse stelsel het puntenstelsel te koppelen
aan de administratieve procedure: het rijbewijs zou op grond van de art. 130-
procedure ongeldig kunnen worden verklaard wanneer uit een opeenstapeling van
geregistreerde verkeersdelicten blijkt dat de betrokkene niet-rijvaardig of niet
geschikt is.

163

Bij zo'n puntenstelsel wordt wel van de veronderstelling uitgegaan dat
registratie van verkeersdelicten zogenaamde 'brokkenmakers' aan het licht doet
komen. Deze 'brokkenmakerstheorie' is echter niet geheel onomstreden. Ook over
de effecten in het buitenland bestaat weinig bruikbare informatie. De overweging
van de interdepartementale werkgroep die het ingetrokken wetsvoorstel puntenstel-
sel heeft voorbereid dat de positieve effecten kunnen worden verwacht op grond
van "rationele vermoedens omtrent het effect van de regeling op het (verkeers)ge-
drag en op de ervaringen met de bestaande praktijk is dan ook niet zo sterk.„164

Omdat dit geen juridisch vraagstuk is. wordt hier verder toch van de veronderstelling
uitgegaan dat door registratie en daarbij behorende puntentoekenning een bijdrage
wordt geleverd aan de signalering en de sanctionering van onbekwame bestuurders.

De twijfel aan de werkelijke onbekwaamheid van de gesignaleerde bestuurder

brengt wel met zich mee dat er zeker geen vaste ongeldigverklaring van het rijbewijs
mag voortvloeien. maar eerst een onderzoek moet hebben plaatsgevonden. Hoe
het puntenstelsel verder dient te worden aangekleed, wordt hierna besproken.

163    Voorstellen van dien aard zijn gedaan door: Van Ooijen  1965. p. 46-79: Van Ooijen  1985, p.
142-147; Van het Veer 1967. p. 5, Spaanderman 1968. p 219-220: Schouten 1987. p. 218-223:
Raad voor de Verkeersveiligheid, Van verkeer valt veel te leren, februari  1985, p. 17-18; Rapport
van de werkgroep puntenstelsel en voorlopig rijbewijs. 's-Gravenhage, mei 1991, p. 33-34.

164     Eindrapport van de projectgroep puntenstelsel, april  1993. p. 8.
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Achtereenvolgens komen de puntwaardige feiten en de gevolgen van puntentoeken-
ning aan de orde. Daarna wordt gekeken of een puntenstelsel ook gevolgen heeft
voor de mogelijkheden om rekening te houden met de belangen van het individu
bij het behoud van zijn rijbewijs.

Het probleem van de opname van Mulderfeiten blijft echter bestaan. Zonder
deze opname heeft een puntenstelsel geen zin. Opname van Mulderfeiten waarbij
geen staandehouding heeft plaatsgevonden lijkt tot een vrij zinloze belasting van
het CBR-apparaat te leiden. Daarnaast zou het heel erg makkelijk zijn om onder
puntentoekenning uit te komen door in een lease-auto te rijden of de eigen auto
op naam van een andere (rechts)persoon te zetten.165 Er kan worden gewacht tot
technische ontwikkelingen het mogelijk maken altijd de bestuurder te herkennen.
In de tussentijd zou ook een tussenweg kunnen worden genomen door alle gevallen

van staandehouding aan het CBR door te geven, zowel wat betreft het rijden onder
invloed als andere verkeersdelicten en -gedragingen. Het CBR zou dan zelf een
soort puntenbank kunnen ontwikkelen.

4.6 Gevolgen van ptintentoekenning

Automatisch verlies van het rijbewijs verdient niet de voorkeur. Het verband tussen

de registratie van een of meerdere ernstige of minder ernstige verkeersdelicten

en de geschiktheid/rijvaardigheid van de bestuurder is niet zo eenduidig dat het
rijbewijs meteen ongeldig mag worden verklaard:66 Wanneer dit wel zo wordt
geregeld, is de punitieve component van de sanctie te sterk vertegenwoordigd.
Gezien de mogelijkheid om hier al iets mee te doen in het strafrecht is dit overbodig
en kan zelfs van dubbele bestraffing worden gesproken.

Dit betekent dat de punten slechts als indicatie kunnen worden gebruikt voor
de ongeschiktheid/niet-rijvaardigheid en als ondersteuning voor degene die de
betrokkene onderzoekt. Van Ooijen pleitte in dit kader voor een omgekeerde bewijs-
last: de rijbewijshouder zou zelf aan moeten tonen dat hij wel geschikt is.167 Hoewel
hier vanuit verkeersveiligheidsoogpunt veel voor valt te zeggen, denk bijvoorbeeld
aan de besproken bewijsproblemen bij mentaliteitsgevallen, is dit toch af te wijzen,
omdat dit vrijwel onmogelijk is en in feite zou neerkomen op automatische

ongeldigverklaring. 168

165 Hetgeen wellicht te ondervangen is met het eerder voorgestelde vergunningenstelsel autobezit
door rechtspersonen.

166     Vergelijk de Duitse regeling, waarbij in de wet wordt uitgegaan van een automatische intrekking,
maar de rechter dit niet toestaat. Zie paragraaf 6.2.3.1.

167 Van Ooijen 1965, p. 73.
168    Vgl. de bespreking hiervan in Remmelink 1966.
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Bij het bereiken van een flink puntenaantal hoeft trouwens niet meteen te
worden gegrepen naar een onderzoek en de daaraan gekoppelde ongeldigverklaring
van het rijbewijs. Net als in Duitsland zou eerst een waarschuwing kunnen worden
gegeven en daarna een cursus worden opgelegd. Hierbij valt te denken aan EMA-
achtige maatregelen. In het ingetrokken ontwerp-puntenstelsel was overigens ook
een cursusmogelijkheid opgenomen.

in het licht van de centrale vraagstelling in dit onderzoek kan worden
afgevraagd in hoeverre de onderzoekend deskundige en degene die de uitslag van
het onderzoek bepaalt'69 de mogelijkheid moeten hebben rekening te houden met
de omstandigheden van de (vermoedelijk) gepleegde feiten en de belangen van
de betrokkene bij het behoud van het rijbewijs. Deze vraag wordt kort in de
volgende paragrafen behandeld, maar is vanwege de inkadering van het punten-
stelsel in de art. 130-procedure ook reeds uitvoerig aan de orde geweest in het
tweede hoofdstuk.

4.6.1 De omstandigheden van het feit

Omdat een puntenstelsel niet zodanig valt te verfijnen dat aan allerlei concrete

omstandigheden gevolgen kunnen worden verbonden en de onderzoeker de enige
is die door middel van een persoonlijk gesprek dieper in kan gaan op de achter-
gronden van de puntentoekenning, ligt het zwaartepunt hier meer bij het onderzoek
zelf dan bij de bepaling van de uitslag van het onderzoek. Hierhij moet worden

170onderzocht of naar aanleiding van de concrete aard van de gepleegde feiten     an
de persoon van de betrokkene er voldoende redenen zijn om aan te nemen dat hij
ongeschikt of niet-rijvaardig is. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat de in absolute
zin vrij ernstige snelheidsovertredingen die zijn gepleegd zodanig verklaarbaar
zijn dat er geen sprake is van delicten die voortkomen uit een verkeerde mentaliteit
van de betrokkene, zou de onderzoekend psychiater een gunstig rapport op moeten
stellen. En in een omgekeerde situatie: een ongunstig rapport moet volgen wanneer

blijkt dat stelselmatig minder ernstige delicten zijn gepleegd (lichte snelheidsovertre-

dingen), maar wel onder onverklaarbare omstandigheden en de betrokkene ook
verder mentaal niet erg aangepast lijkt te zijn aan de eisen die het moderne verkeer
stelt.

169     Over de individualiseringsmogelijkheden van degene die het rijbewijs ongeldig verklaart is reeds
uitgebreid gesproken in paragraaf 2.4.5.

170 Hiermee wordt het bezwaar ondervangen dat puntentoekenning eventueel ook al in de verden-
kingsfase zou mogen plaatsvinden.
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4.6.2 De belangen ran de betrokkene

Vanwege het verkeersveiligheidskarakter van de ongeldigverklaring kan alleen

tegemoet worden gekomen aan de belangen van de betrokkene voor zover deze

zo zwaarwegend zijn voor hem dat, in aanmerking genomen alle andere bevindingen
in het onderzoek, geschiktheids- of rijvaardigheidsgebreken in de toekomst geen

problemen meer opleveren.
Bij de bespreking van het wetsvoorstel puntenstelsel was de Raad van State

een andere mening toegedaan. Hij meende dat het nodig was om rekening te houden

met beroepschauffeurs, omdat er "individuele gevallen kunnen voorkomen waarin

(...) toch het verlies van het rijbewijs niet op zijn plaats is." Daarom werd gepleit

voor puntentoekenning door de strafrechter. 17' In het voorgestelde systeem was

dit niet vreemd. omdat er automatische intrekking van het rijbewijs volgde op het
bereiken van een bepaald puntensaldo. Door de tussenvoeging van een onderzoek

wordt de afweging van een heel andere, situatievere aard. De afweging tussen

enerzijds het belang van de verkeersveiligheid en anderzijds het belang van de
betrokkene is dan niet meer aan de orde. Zijn belang kan alleen worden opgenomen

in de vraag of de verkeersveiligheid wordt bedreigd.

5           De toekomst: internationalisering en technische ontwikkelingen

5.1 hiternationalisering

Net voordat dit onderzoek werd afgesloten, werd bekend dat na jarenlang overleg
een akkoord was gesloten over doorwerking van intrekkingssancties in de Europese
Unie.172 Hoewel dit een voor de verkeersveiligheid gunstige ontwikkeling is, zitten

er veel juridische haken en ogen aan. Uit de bespreking van het Duitse stelsel bleek

reeds dat intrekkingssancties moeilijk met elkaar zijn te vergelijken. Hoe moet

bijvoorbeeld worden geoordeeld over een Entziehung die is opgelegd voor een
commuun delict? Wat is de werking in Nederland van een Fahrverbot, nu wij deze
sanctie helemaal niet kennen? Daarnaast spelen in het kader van de internationale

samenwerking ook vragen een rol die de geldigheid van het rijbewijs van buiten-

landers betreffen, bijvoorbeeld ten aanzien van de juridische formalisering van

een eventuele samenwerking tussen het CBR en de buitenlandse equivalenten

wanneer in een vreemd land het vermoeden ontstaat dat iemand ongeschikt of niet-

rijvaardig is. Een ander mogelijk probleem betreft de doorwerking van geregis-

171     Commentaarop het wetsvoorstel puntenstelsel van 28 april 1994. ongepubliceerd. No. W09.93.-
0644.

172     Stcrt.  20 maart  1998. uitgebreider: Ri.iverbod gaat iii hele EU gelden, NRC Handelsblad 20

maart  1998. p.  1.
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treerde delicten in andere stelsels. Wordt een in Nederland geconstateerd delict
doorgegeven aan de puntenbank in Flensburg? Worden de Duitse punten opgeteld
bij de in Frankrijk behaalde? Krijgt buitenlandse puntentoekenning aan een Neder-
lander een formele status bij de beoordeling in het kader van de CBR-procedure?
Dit zijn genoeg vragen om een nieuw proefschrift over te schrijven. In het conclude-
rende hoofddstuk zal een handreiking worden gegeven door de gevonden resultaten
te vertalen naar een algemeen toetsingsmodel dat ook kan worden toegepast bij
de beoordeling van andere sanctiesystemen dan het onze.

5.2 Tech,zische ontwikkelingen

Groenhuijsen en De Hullu wezen op een toenemende invloed van externe
omstandigheden op de strafwetgeving van de jaren tachtig en negentig."  De
moderne technologie en de kwalitatieve en de kwantitatieve ontwikkelingen van
de criminaliteit zagen zij als twee van de meest opvallende factoren. 174 Wat betreft
het verkeers-(straf)recht was dit al langer zo.175 Hiervoor bleek dat de invoering
van de meetapparatuur bij snelheids- en alcoholdelicten en de toenemende verkeers-
intensiteit/criminaliteit al sinds de totstandkoming van de WVW 1935 een stempel
heeft gedrukt op de wettelijke regeling van de sancties betreffende de rijbevoegd-
heid. Recentere ontwikkelingen als de verautomatisering van de strafvordering
en de invoering van de wet Mulder zijn hier een voortzetting van.

Dit soort ontwikkelingen bracht Remmelink tot de volgende uitspraak: "Het
lijkt ook mij (...) een afschuwelijke samenleving, waarin ik een verkeersovertreding
bega en drie weken later de automatische afschrijving van een boete van de giro
in mijn bus vind. Helaas voor hem is er zelfs nog een 'afschuwelijker samenle-

••176

ving' te verwachten: een waarin de autocomputer automatisch registreert hoe het
op dat moment met de rijvaardigheid en de geschiktheid van de bestuurder is gesteld
en of hij zich voldoende aan de verkeersnormen houdt. Als deze registratie ook
nog leidt tot een berichtje aan het CBR en/of de politiecomputers beginnen
overpeinzingen over de verkeershandhaving op het scenario voor een nare science-
fictionfilm te lijken. Toch wordt aan deze ontwikkelingen gewerkt. 177 Er zijn reeds
prototypes van auto's met intelligente besturingssystemen, die de chauffeur
herkennen en zijn rijvaardigheid kunnen meten. Ook herkenning van verkeersborden
en -tekens door een soort antenne op de auto is al gerealiseerd. Technisch is er

173   Groenhuijsen en De Hullu 1994, p. 257.
174 Groenhuijsen en De Hullu 1994, p. 258.
175     Zie voor een overzicht van de ontwikkelingen tot 1965 Van Oijen  1965. p.  1 -7.
176     Remmelink  1980, p. 62.
177     In het kader van het Europese DRIVER-programma. dat in Nederland vooral wordt uitgevoerd

door het Verkeerskundig Studiecentrum van de psychologische faculteit van de Rijksuniversiteit
Groningen.
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veel mogelijk op dit gebied, hetgeen vanwege het belang van de verkeersveiligheid
een positieve ontwikkeling is. Het gevaar is echter aanwezig dat onder het mom
van bescherming van de verkeersveiligheid rigoreus wordt ingegrepen in de tamelijk
grote vrijheid die bestuurders tot nu toe hebben gehad. Uit de bespreking van de
belangenafweging die op dit terrein heeft plaatsgevonden. bleek dat de behoefte
tot strenger en sneller optreden er zeker is. maar dat tot op dit moment over het

algemeen voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van het individu.
Dit zal fundamenteel veranderen wanneer de 'boordcomputer' mag beslissen wie

zijn rijbevoegdheid behoudt en wie niet.
Met deze toekomstige ontwikkelingen wordt tevens een nieuw juridisch

probleem in het leven geroepen, omdat hierbij niet alleen het belang van het individu
bij het behoud van zijn rijbewijs moet worden afgewogen tegen dat van de
verkeersveiligheid, maar ook het recht op privacy. Wanneer het besturingssysteem
in de auto doorlopend ten behoeve van de bevoegde autoriteiten registreert waar,
wanneer en hoe iemand rijdt, kan dit voor zeer veel doeleinden worden ge- en vooral
misbruikt. Dit levert vragen op die zeer de moeite van het onderzoeken waard zijn,
maar in dit kader helaas niet kunnen worden behandeld.

6           Samenvatting en conclusies

In ons huidige stelsel zijn verschillende knelpunten aan te wijzen, die voortvloeien
uit de neiging om de ongeschiktheid van een bestuurder vooral af te leiden uit de

verdenking van of de veroordeling voor een (alcohol)delict, zonder op de concrete

omstandigheden van het feit en de betrokkene te letten. Dit levert soms een grove
schending van de verkeersveiligheid op, maar vaker een schending van de belangen
van de betrokkene. Bij de beschrijving van de ontwikkeling van het Duitse stelsel
bleek dat hier vergelijkbare knelpunten opkomen.

De eerste versie van wetsvoorstel 24 112, waarin een 'administratieve
inhouding' was opgenomen, levert geen bijdrage aan de oplossing van deze
problemen. Het is alleen gericht op de snellere en strengere bestraffing van
verdachten van alcohol- en snelheidsdelicten, waardoor voorbij wordt gegaan aan
de lacunes die bestaan op het gebied van de mentaliteitsproblemen. Bovendien
levert de gefixeerde inhouding van het rijbewijs voor enkele maanden een zware

schending van de belangen van de verdachte op, die niet opweegt tegen de extra

bescherming van de verkeersveiligheid. Tenslotte passen minimumstraffen niet
in ons systeem.

De invoering van het wetsvoorstel 'puntenstelsel' zou een minder grote
schending van de belangen van de betrokkene opleveren, maar draagt noch bij
tot een betere scanning van probleemgevallen, noch tot de verbetering van de
manieren om rekening te kunnen houden met de individuele belangen van de
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betrokkenen. Toch moet het puntenstelsel niet worden afgewezen. Hoewel de
./ 178betiteling "mijlpaal in de strijd tegen de verkeersonveiligheid wat te ver gaat.

zou een puntenstelsel bij kunnen dragen aan de signalering van ongeschikte of
niet-rijvaardige bestuurders. Het kan hiertoe zonder al te veel problemen worden
opgenomen in de art. 130-procedure. Wel zouden de Mulderfeiten een plaats moeten
krijgen. hetgeen vanwege ons systeem van kentekenaansprakelijkheid tot op heden
een. evenwel niet geheel onoplosbaar, probleem oplevert. Dit is ook een belangrijke
reden voor het feit dat het Duitse puntenstelsel functioneert: in Duitsland bestaat
de figuur van de kentekenaansprakelijkheid niet. Wellicht bieden de technische
ontwikkelingen hier hulp. Een ander probleem is de registratie van deze feiten.

Dit zou veel extra middelen komen. tenzij er goede afspraken worden gemaakt
tussen de politie en het CBR en het CBR zelf een eigen registratiesysteem gaat
hanteren. Ook de OM-richtlijnen inzake het verbaliseringsbeleid bij aanrijdingen
geven op het eerste gezicht problemen bij de invoering van een puntenstelsel. Omdat
het gezien het situatieve karakter van de aan de puntentoekenning verbonden sanc-
ties geen bezwaren oplevert om reeds bij de verdenking punten te geven, kan de

sepotbeslissing op grond van deze regeling echter gepaard gaan met melding aan
het CBR. De randvoorwaarde hierbij is dat geen sprake is van automatische ongel-
digverklaring, maar van ongeldigverklaring na een onderzoek.

Opvallend in het Duitse stelsel was dat er slechts een voorlopige intrekkings-
sanctie is: de strafrechtelijke voorlopige Entziehung. De noodzaak van de
tweesporigheid op dit terrein in Nederland is niet duidelijk. Het Duitse voorbeeld
laat zien dat ook kan worden volstaan met een sanctiemodaliteit. Dat ook hier moet
worden gekozen voor alleen een strafrechtelijke variant is niet vanzelfsprekend.
In de slotbeschouwing zal hier dieper op worden ingegaan.

Behalve deze verstrekkende, fundamentele wijzigingen zijn er ook kleine
verbeteringen mogelijk. zoals de door Poell voorgestelde uitbreiding van het
rijverbod voor andere delicten dan het rijden onder invloed. Hierbij moet wel een
materieel rijvaardigheidscriterium worden gehanteerd. Inspiratie voor verdere
wijzigignen biedt ook het Duitse stelsel. Zo zijn daar in de wet enkele mentali-
teitsdelicten opgenomen. In de Nederlandse wegenverkeerswetgeving zouden deze
mentaliteitsdelicten zonder al te veel moeite kunnen worden opgenomen. Daarnaast

zijn de wettelijke delictsomschrijvingen in Duitsland gedetailleerder en meer op
de concrete omstandigheden van het feit toegespitst. Hierdoor is een grotere
differentiatie mogelijk bij de oplegging van intrekkingssancties. wat met name
bij standaardmatige afdoening voordelen oplevert. Ik zie geen bezwaren om in
Nederland ook dergelijke uitgesplitste delictsomschrijvingen in te voeren. desnoods
met de ondersteuning van uitvoeringsregelingen en/of richtlijnen.

178     Aldus een persbericht van de Raad ;'oc,r de Verkeers;eiligheid \'an 14 september 1993.
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Een ander kenmerk van het Duitse systeem dat hier kan worden overgenomen,

is de ontzeggingsmogelijkheid voor commune delicten. De voordelen van een

ontzegging als maatregel naar Duits voorbeeld zijn niet zo groot. Zeker niet als

wordt bedacht dat hiervoor ons hele stelsel zou moeten worden omgegooid. In
Duitsland bleek namelijk dat door de koppeling van het geschiktheidsbegrip aan

specifieke delicten er weinig terechtkomt van het maatregelkarater. Daarnaast kan

in de meeste gevallen al in worden gegrepen in het kader van de art. 130-procedure.

Bovendien levert het naast elkaar staan van een ontzegging als maatregel en een

administratieve ongeldigverklaring competentie- en definieringsproblemen op.

Dienovereenkomstige voorstellen in de literatuur verdienen dus geen navolging.
De verdere voorstellen die in de vaderlandse literatuur zijn gedaan, zijn niet

allemaal even zinnig. Aanbeveling verdient het wel om (net als in Duitsland) de
voorgestelde geclausuleerde ontzegging in te voeren en in het strafrecht (tegen

betaling) cursussen aan le bieden op het gebied van verkeerseducatie en rijgedrag.

Verder zou een ontzegging als hoofdstraf de waarde van de straf in ons systeem
benadrukken.
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Slotbeschouwing

In dit onderzoek werd als probleemstelling gehanteerd: is er bly de sanctionering

doormiddel van de intrekking van de rijbe\,oegdheid \,an onbekwame bestuurders

sprake van een zorgvuldige en/of niet onevenredige a»eging van belangen? Sancti-

onering werd hierbij gedefinieerd als alle repressieve, belastende en de rijbe-

voegdheid betreffende publiekrechtelijke maatregelen. Met het begrip rijbevoegd-
heid werd gedoeld op het recht op het besturen of als bestuurder doen besturen

van een voertuig, waarbij het accent vooral lag op het gemotoriseerde voertuig.

De af te wegen belangen betroffen dat van de verkeersveiligheid en dat van de

betrokkene bij het behoud van zijn rijbevoegdheid, kortweg mobiliteit.
Wat de term 'onbekwaamheid' inhoudt, kon pas worden bepaald na het

onderzoek van de verschillende sancties. In eerste instantie werd iedere vorm van

met intrekking van de rijbevoegdheid te sanctioneren gedrag gezien als uitingsvorm

van onbekwaamheid.' Later werd dit verfijnd tot de begrippen ongeschiktheid,

niet-rijvaardigheid en normschending. In paragraaf 7.1.1 zal hier dieper op worden

ingegaan.

In de probleemstelling lagen twee deelvragen besloten. De eerste was of de

belangenafweging bij de voorbereiding van het intrekkingsbesluit zorgvuldig tot
stand komt, de tweede of bij de keuze om de rijbevoegdheid in te trekken de

betrokken belangen niet onevenredig zwaar of licht worden meegewogen. Hoewel

dit onderscheid wellicht kunstmatig aandoet, bleek het goed bruikbaar als instrument

om te werkelijke belangenafweging te achterhalen. In het hiernavolgende wordt

het dan ook nog steeds gehanteerd.

1           Zorgvuldigheid en evenredigheid

Als het stelsel van intrekkingssancties als geheel wordt beschouwd, is het oordeel

betreffende de zorgvuldigheid waarmee het sanctiebesluit tot stand komt overwe-

gend positief wat betreft het geldende recht. De straf- en bestuursrechtelijke
inkadering van de verschillende sancties beschermt tegen een onzorgvuldige

beoordeling van het mobiliteitsbelang. Het belang van de verkeersveiligheid wordt

1 Er was hierop een uitzondering: de weigering om een boete te betalen in het kader van de WAHV.

Daarnaast werd het onderzoeksterrein beperkt tot de wegenverkeerswetgeving.
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meegewogen, doordat de betreffende sancties steeds vanuit de gedachte van de
bescherming van de verkeersveiligheid moeten worden opgelegd.

De zorgvuldigheid van de belangenafweging wordt in de nieeste gevallen
gewaarborgd door duidelijke en scherpe normstelling en de mogelijkheid van
rechterlijke toetsing. Hier is een duidelijke ontwikkeling te zien. met name in het
bestuursrecht. Vooral de mogelijkheid tot tussenkomst van de Arob-rechter en
de latere invoering van de Awb hebben geleid tot een enorme toename van waar-
borgen voor de betrokkene. Helaas waren er ook ontwikkelingen die een minder
gunstig effect hadden op de beoordelingsruimte: de invoering van de Wet Mulder
en het sepotbeleid bij relatief minder ernstige aanrijdingen. Hierdoor was minder
ruimte om rekening te houden met het belang van de verkeersveiligheid. De
belangrijkste invloed op de ontwikkeling van de zorgvuldigheid van de be-
sluitvorming is evenwel terug te voeren op een niet-juridische factor: de ontwik-
keling van de techniek. In de toekomst zullen ook de vergrijzing en de internationa-
lisering van de intrekkingssancties hun stempel drukken op de sanctionering. Al
deze factoren worden in paragraaf besproken

Van onevenredig zware sanctie-oplegging is over het geheel geen sprake en
ook geen sprake geweest. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat wanneer tot
intrekking wordt besloten er in het algemeen (op zorgvuldige wijze) zo'n groot
gevaar voor de verkeersveiligheid is vastgesteld, dat het belang van de betrokkene
moet wijken. Ruimte voor een aanvullende evenredigheidsmaatstaf is er dan vrijwel
niet. Ook biedt ons rechtsstelsel hier aanvullende bescherming: er worden moti-
veringseisen gesteld en er vindt een (rechterlijke) evenredigheidstoets plaats.

Toch is het globale oordeel over het stelsel niet helemaal positief. De algemene
kritiek betreft echter niet de belangenafweging. maar de consistentie en de
overzichtelijkheid van het stelsel. Het is bijvoorbeeld niet goed te begrijpen waarom
in sommigegevallen verschillende straf-en bestuursrechtelijke intrekkingssancties
tegelijk kunnen worden opgelegd met een vergelijkbare invalshoek of dat voor
gelijkwaardige sancties verschillende toepassingcriteria worden gehanteerd. Hierop
wordt in paragraaf 7.1.6 ingegaan.

I.l
De zorgmldige beoordeling ran het verkeersge\,acir

Uit het toepassingsgebied van de verschillende sancties is gebleken dat er
tegenwoordig drie vormen van onbekwaam bestuurderschap zijn die als een
bedreiging voor de verkeersveiligheid worden ervaren. Dit Zijn de aanwezigheid
van lichamelijke en geestelijke gebreken (ongeschiktheid), onvoldoende rijvaar-
digheid en het zich (herhaaldelijk) schuldig maken aan ernstige verkeersdelicten.
De grenzen tussen deze categorieen zijn overigens niet scherp. Zo is de bestuurder
die onder invloed rijdt niet-rijvaardig en vallen ernstige gevallen van het rijden
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onder invloed zowel onder de categorie normschendend gedrag als onder de
categorie ongeschiktheid.

De wijze waarop ons sanctiesysteem is ingedeeld, heeft alles te maken met
de voornoemde categorisering. Aanvankelijk was er maar een categorie, omdat
bij onbekwaamheid alleen werd gedacht aan onvoorzichtig en roekeloos rijden.
Strafrechtelijk optreden volstond hierbij en zo werd in 1905 met de Motor- en
Rijwielwet de strafrechtelijke ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te
besturen ingevoerd.

Een van de meest voor de hand liggende factoren die de ontwikkeling van
de intrekkingssancties beinvloedde, is de toename van het (auto)verkeeren de door
de voertuigen te behalen maximumsnelheden. Deze toename had niet alleen een

effect op het aantal opgelegde sancties. dat in de loop der tijd fors steeg. maar ook
op de sanctiemodaliteiten. Toen het verkeer na de invoering van de MRW  1905
bleef groeien en de voertuigen sneller werden, bleek namelijk dat sommige bestuur-
ders een zodanig risico opleverden voor de verkeersveiligheid. dat exclusief
strafrechtelijk optreden tekortschoot. Naar aanleiding hiervan werden tussen  1924
en 1996 verschillende nieuwe sancties ingevoerd.

De eerste groep bestuurders die onder het bereik van de nieuwe intrekkings-
sancties viel betrof de lichamelijk of geestelijk ongeschikte dan wei niet-rijvaardige
rijbewijshouders. Te denken valt aan alcoholisten, epileptici, geestelijk gehandi-
capten of mensen zonder enig verkeersinzicht. Zij konden om twee redenen niet
uit het verkeer worden gehaald. In de eerste plaats was er niet altijd sprake van
een feit dat strafrechtelijk kon worden afgedaan, zodat er geen ontzeggingsmogelijk-
heid was. Belangrijker was dat na het verlopen van de naar haar aard tijdelijke
ontzegging nog steeds gevaar aanwezig kon zijn voor de verkeersveiligheid. Om
ook in deze gevallen in te kunnen grijpen, werd de bestuursrechtelijke ongeldigver-
klaring van het rijbewijs ingevoerd. Hiertoe werd de geschiktheid of rijvaardigheid
van de betrokkene onderzocht. Op grond van een negatieve uitslag van dit
onderzoek werd het rijbewijs ongeldig verklaard. Een nieuw rijbewijs kon pas
worden verkregen, wanneer de men kon aantonen dat de geconstateerde gebreken
waren verdwenen.

In de jaren na de invoering van het rijbewijzenstelsel groeide het verkeer nog
explosiever. Met name het rijden onder invloed bleek voor grote verkeersveilig-
heidsproblemen te zorgen. Het drukke wegverkeer en het 'groote gevaar' van
dronken rijden noopten de wetgever van de WVW 1935 ertoe instrumenten te
leveren om rijders onder invloed direct uit het verkeer te halen: het rijverbod en
de invordering en de inhouding van het rijbewijs. Met deze sancties was het
geraamte  van het huidige stelsel geschapen.  In 1996 werden  nog  de  aan  de
ongeldigverklaring van het rijbewijs voorafgaande schorsing en Educatie Maatregel
Alcohol en verkeer ingevoerd. maar die veranderden niets aan de manier waarop
onbekwaamheid werd gedefinieerd. Onbekwaam bestuurderschap is derhalve
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geschiktheid/ niet-rijvaardigheid en de normschending die door middel van het
stafrecht wordt bestraft. Hierbuiten bestaat er geen vorm van onbekwaam bestuur-

derschap waarvoor de rijbevoegdheid kan worden ingetrokken. Uit de verschillende
gevallen van onbekwaamheid die in de loop der tijd bekend zijn geworden, is

gebleken dat ze altijd (minstens) onder een van deze categorieen kunnen worden
gerubriceerd. In theorie heeft ons stelsel dus geen lacunes. In de praktijk bleek

evenwel dat deze er wel zijn. De oorzaken ervan zijn de gelijkstelling van het rijbe-
wijs en de rijbevoegdheid en de beperkte manieren om de ongeschiktheid en de
niet-rijvaardigheid aan te tonen. Ze worden in de paragrafen 7.1.5 en 7.1.1.1 bespro-
ken.

De verdere ontwikkelingen rondom de regeling van de intrekking van de
rijbevoegdheid werden gedomineerd door de ontwikkeling van apparatuur om het
alcoholgehalte in de mens te meten. Hierdoor werd informatie toegankelijk over
de relatie tussen de hoeveelheid genuttigde alcohol, het alcoholgehalte in het bloed
of de adem en de rijvaardigheid. De criteria om een rijverbod op te leggen konden
hierdoor steeds duidelijker worden bepaald. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek
maakte het verder mogelijk om aan de hand van het alcoholgehalte bij de
aanhouding en eventuele andere factoren het recidivegevaar te bepalen dat de
betrokkene zou opleveren. Ook dit kon in concrete criteria worden vertaald, die
werden gebruikt bij de invordering, de inhouding en later de schorsing van het
rijbewijs. Omdat ook de effecten van langdurig alcoholgebruik steeds bekender
werden, werd het daarnaast mogelijk voor artsen/psychiaters om relatief gemakkelijk
de ongeschiktheid van de betrokkene te bepalen bij misbruik van alcohol en
daardoor de ongeldigverklaring van het rijbewijs te bewerkstelligen.

De bescherming van de verkeersveiligheid werd zodoende in de loop der tijd
steeds beter gewaarborgd. Hierbij is het accent verplaatst van het optreden na een
uitgebreide beoordeling van de betrokkene door de strafrechter (de ontzegging)
of de rijvaardigheids- of geschiktheidsdeskundige (de ongeldigverklaring) naar
het optreden in een eerder stadium. Hoewel de bescherming van de verkeersveilig-
heid hier in veel gevallen mee gebaat was, is dit ten aanzien van alcoholdelicten
te ver doorgeschoten. De criteria zijn te abstract geworden, waardoor de
oorspronkelijke band met de gevaarlijkheid van de bestuurder zelf is doorgesneden.
Daarnaast valt niet in te zien waarom de verkeersveiligheid extra wordt beschermd
door streng repressief optreden in het kader van de inhouding van het rijbewijs.
nu de schorsing in dit kader genoeg bescherming biedt. Een ernstig neveneffect
van de abstrahering van de sanctiecriteria is dat de bescherming van de
verkeersveiligheid tekortschiet.

Een stuitend voorbeeld hiervan is de sanctionering van deelnemers aan een
EMA met een alcoholprobleem. Als gevolg van de op het alcoholgehalte gericht
criteria voor deelname aan een EMA vindt vrijwel geen voorselectie plaats op de
omstandigheden die de persoonlijkheid van de betrokkene betreffen. Als deze een
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ernstig alcoholprobleem heeft. wordt dit pas tijdens de EMA duidelijk. Door de
abstracte deelnamecriteria van de EMA kan met deze informatie evenwel niets
worden gedaan: het rijbewijs blijft behouden.

Een ander neveneffect is dat de aandacht voor de andere terreinen van onbe-
kwaamheid te ver achterblijft. Er werd niet alleen onderzoek gedaan op het gebied

van de effecten van alcoholgebruik op de bekwaamheid. Ook ten aanzien van allerlei
andere aandoeningen en gemoedstoestanden en vormen van misbruik van
roesmiddelen en medicijnen werd steeds meer bekend. De invloed hiervan op de
intrekking van de rijbevoegdheid is evenwel nagenoeg nihil geweest. Dit valt te
betreuren. Deze problematiek wordt in paragraaf 7.1.1.2 uitgewerkt. Wel kan
worden vermoed dat deze kennis werd toegepast bij de keuze om al dan niet een
rijbewijs te verlenen aan een verminderd geschikte of rijvaardige persoon.

Behalve technische waren er ook juridische ontwikkelingen. Sommige ervan,
zoals de invoering van het bloed- en ademonderzoek bij de verdenking van het
rijden onder invloed en de daaraan gekoppelde intrekkingscriteria hadden een direct
verband met de technische ontwikkelingen. In andere gevallen was er een indirecter
verband. Zo leidde de toename van het verkeer en de processen-verbaal tot in richt-

lijnen neergelegd (politie)transactie- en sepotbeleid. De mogelijkheid van de rechter
om een ontzegging op te leggen werd hierdoor aanzienlijk verminderd. Na de

invoering van de Wet Mulder verdween ze ten aanzien van de lichte verkeersdelicten
zelfs helemaal.

Los van de toename van het wegverkeer stond de toename van de rechtsbe-

scherming in het bestuursrecht. Deze ontwikkeling was meer het gevolg van de
intensivering van het verkeer tussen de overheid en de burger en de daarmee gepaard

gaande invoering van achtereenvolgens de Wet Arob en de Awb. De voortgaande
normering van het bestuurlijk optreden leidde tot steeds strengere kaders voor

de beoordeling van het verkeersbelang. In het strafrecht is deze ontwikkeling minder

duidelijk. De redenen hiervoor zijn dat de beoordeling van de gronden voor de
invordering en de inhouding van het rijbewijs van oudsher reeds streng werden

getoetst in het kader van de raadkamerprocedure en dat de beoordeling van het
gevaar voor de verkeersveiligheid bij de ontzegging een ondergeschikte rol speelt.
Dit laatste onderwerp wordt uitgediept in paragraaf 7.1.1.3.

Met uitzondering van de in de volgende paragrafen te bespreken mobiliteits-
belangen ben ik geen andere factoren tegengekomen die de ontwikkeling van de

intrekking van de rijbevoegdheid hebben beYnvloed. Er is geen sprake geweest
van een duidelijk in de intrekking van de rijbevoegdheid terugkomend veranderd
denken over verkeersdelicten en bestuurderschap. Bepaalde problemen, zoals de

onmogelijkheid de rijbevoegdheid in te trekken bij commune delicten, bleven steeds

terugkomen.
Een uitzondering hierop is de wens om preventief op te treden tegen hardrijders

die vern]oedelijk zullen recidiveren, zoals neergelegd in wetsvoorstel 24 112. Met
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een betere bescherming van de verkeersveiligheid tegen onbekwame bestuurders
heeft dit evenwel weinig te maken. Er is immers nauwelijks onderzoek gedaan
naar de ongeschiktheid of niet-rijvaardigheid van hardrijders en er is zeker geen
wetenschappelijk verantwoorde indeling gemaakt die is te vergelijken met de in
wetsvoorstel 24 112 voorgestelde grens van 70 kilometer per uur. Daarom valt
te vrezen dat dit wetsvoorstel meer is ingegeven door pragmatische overwegingen
(te hard rijden valt heel eenvoudig te bewijzen en in sanctiecategorieen onder te
brengen), dan door de wens een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de
bescherming van de verkeersveiligheid.

In de toekomst lijken twee nieuwe factoren een rol te gaan spelen. Dit zijn
de vergrijzing en de toenemende internationalisering. De relatieve toename van
de oudere bestuurders zal leiden tot een behoefte aan kennis over de invloed van
veroudering op de bekwaamheid als bestuurder, hetgeen wellicht tot nieuwe
intl'ekkingscriteria zalleiden. Dit zal vermoedelijk niet al te schokkende ontwikke-
lingen met zich meebrengen. Dit geldt echter wel voor de in paragraaf 7.1.2 te
bespreken internationalisering

1.1.1 Te beperkte sanctiemogelijkheden

In veel gevallen van (vermoedelijke) ongeschiktheid of niet-rijvaardigheid kan
de rijbevoegdheid at dan niet tijdelijk worden ingetrokken. Een aantal onbekwame
bestuurders blijft echter buiten schot. De voornaamste beperkingen ten aanzien
van de mogelijkheden om een situatieve intrekkingssanctie op te leggen zijn dat
de ongeschiktheid en de vermoedelijke niet-rijvaardigheid in strikte criteria zijn
uitgewerkt, dat de registratie van gedragingen die het bewijs kunnen leveren van
ongeschiktheid of niet-rijvaardigheid te wensen overlaat en dat de definiering van
normschending vooralsnog wordt beperkt tot specifiek als verkeersrechtelijk te
kwalificeren delicten.

De striktheid van de intrekkingscriteria heeft als pluspunt dat het vrij duidelijk
is wanneer de rijbevoegdheid wordt ingetrokken. In het kader van de ongeldigver-
klaring van het rijbewijs zijn de ongeschiktheids- en niet-rijvaardigheidscriteria
steeds duidelijk omschreven aan de hand van lichamelijke en geestelijke kenmerken
van de betrokkene. In de loop der tijd zijn de ongeschiktheidscriteria wat vager
geworden, met uitzondering van de alcoholcriteria. die doorde toegenomen kennis
over de relatie tussen alcohol. het menselijk lichaam en het verkeersgedrag
objectiever en scherper konden worden. De rijvaardigheidscriteria zijn steeds
gedetailleerder en duidelijker geworden, waarschijnlijk door de toename van het
verkeer en de vergrote kennis op dit gebied. Ook ten aanzien van invordering en
de inhouding en het rijverbod is er een ontwikkeling waarbij de oorspronkelijke
vage criteria steeds scherper zijn geworden.
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Deze duidelijke afl)akening van de intrekkingscriteria heeft als keerzijde dat
bestuurders die - wellicht herhaaldelijk - ongeschikt blijken te zijn, terwijl ze wel
steeds onder de intrekkingsgrenzen blijven, de rijbevoegdheid behouden. Vooral

als het gaat om bestuurders die zich stelselmatig schuldig maken aan verkeersgedrag
dat getuigt van een verkeerde mentaliteit, schieten de intrekkingscriteria tekort.
Hierbij valt te denken aan delicten als door rood licht rijden, te hard rijden en geen

voorrang verlenen. Wanneer de politie deze gedragingen constateert, wordt er sinds

de invoering van de Wet Mulder in het begin van de jaren negentig geen proces-
verbaal meer opgemaakt en komt de recidivist niet meer onder de aandacht van
de justitiele autoriteiten. Als er lichte schade was bij deze gedraging wordt er sinds

eind jaren zestig vaak ook geen proces-verbaal geregistreerd, ingevolge de
richtlijnen van het OM. Pas als er sprake was van een zwaar ongeval of een ernstige

gedraging wordt deze informatie bewaard. Dit betekent dat een grote groep
onbekwame bestuurders niet onder de aandacht van het CBR komt, maar ook dat
er geen overtuigend onderzoek heeft kunnen plaatsvinden naar de relatie tussen

het stelselmatig overtreden van de verkeersregels en de bekwaamheid van de
betrokkene. Hierdoor is het CBR niet bij machte geschiktheidscriteria te formuleren
voor het kleine groepje bestuurders met mentaliteitsgebreken dat toevallig wel onder
de aandacht komt.

Dit is niet het enige gevolg van de te beperkte uitleg van het begrip onge-
schiktheid. Ook ten aanzien van een categorie bestuurders die relatief gemakkelijk
kan worden onderzocht op hun rijgevaarlijkheid, de misbruikers van alcohol, wordt
te strikte criteria gehanteerd. Behalve de ongeschiktheid is overigens ook het voor
de oplegging van het rijverbod benodigde vermoeden van niet-rijvaardigheid te

beperkt uitgelegd. In paragraaf 7.1.1.2 wordt op beide alcoholgerelateerde proble-
men dieper ingegaan.

De beperking van de met de intrekking van de rijbevoegdheid te sactioneren
gedragingen tot typische verkeersdelicten heeft ook steeds voor problemen gezorgd.

Twee situaties zijn hierbij te onderscheiden. De verdachte heeft een verkeersdelict

gepleegd dat zo ernstig was, dat hij veroordeeld werd voor een commuun delict
of de verdachte heeft een commuun delict gepleegd waarbij hij misbruik maakte
van zijn hoedanigheid als bestuurder van een motorrijtuig. Het eerste voorbeeld
komt in de Nederlandse jurisprudentie en literatuur al tientallen jaren terug, met
name ten aanzien van de gevallen waarin doodslag werd telastegelegd in plaats
van dood door schuld in het verkeer. Op dit punt biedt wetsvoorstel 24 112 een
goede oplossing, door voor deze gevallen ook een ontzegging mogelijk te maken.

Er zijn echter nog meer van dit soort voorbeelden, waarvoor nog geen oplossing
wordt gegeven. Te denken valt aan de steeds ernstiger wordende vormen van joy-
riding. Het tweede voorbeeld is met name in de Duitse jurisprudentie te vinden.
Het betreft gevallen als een taxichauffeur die klanten bedreigt, ontvoering met
behulp van een auto of smokkel door een vrachtwagenchauffeur. Ook in deze
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gevallen is er sprake van een vorm van onbekwaamheid: de verdachte heeft laten
zien dat hij zijn verantwoordelijkheid als bestuurder niet aan kan, doordat hij
misbruik heeft gemaakt van de macht die hij in die hoedanigheid heeft.

Een ontzeggingsmogelijkheid voor alle delicten, ongeacht de omstandigheden
ervan, strekt in dit kader wat te ver, maar er moet een ontzegging komen voor alle
commune delicten waarbij met een motorrijtuig het verkeer ernstig in gevaar is
gebracht of waarbij de verdachte in zijn hoedanigheid van bestuurder van een
motorrijtuig het delict heeft gepleegd. Of deze wordt opgenomen in Sr of in de
WVW 1994 maakt naar mijn mening hierbij niet uit. Voor beide opties valt iets
te zeggen. De opname in Sr benadrukt de ernst van de ontzeggingswaardige delicten
en de zwaarte  van de ontzeggingsstraf, de opname  in de WVW 1994 benadrukt
het verkeerskarakter van de gepleegde feiten en voorkomt een al te grote oprekking
van de reikwijdte van de straf.

/.1.2 Het te zware accent op alcoholmisbruik

In de geschiedenis van de wegenverkeerswetgeving is de tendens gesignaleerd
dat het rijden onder invloed (van alcohol) steeds harder werd aangepakt. Niet alleen
omdat duidelijker werd hoe groot het risico is dat rijden onder invloed met zich
meebrengt, maar ook omdat het makkelijker werd om te bewijzen dat er sprake
is van dit delict.

Aan de ene kant is dit een goede zaak, omdat rijders onder invloed steeds
meer uit het gemotoriseerde verkeer werden geweerd. Aan de andere kant is er
naar mijn mening sprake van overkill.  Wie art.  8  WVW  1994 in ernstige mate
overtreedt wordt gesanctioneerd met een rijverbod, de invordering en de inhouding
van het rijbewijs en een ontzegging van de rijbevoegdheid en krijgt daarnaast nog
de art. 130-procedure over zich heen.

Wie op andere wijze niet-rijvaardig een motorrijtuig bestuurt, bijvoorbeeld
zwaar vermoeid of ziek, gaat meestal vrijuit en krijgt hoogstens een veroordeling
wegens overtreding van art. 5 WVW 1994, terwijl het gezond verstand an de
resultaten van wetenschappelijk onderzoek zeggen dat de gevaarzetting in beide
gevallen even groot was. Verder kan worden gedacht aan een geval dat in een
uitspraak van de rechtbank Arnhem centraal stond.2 Een man reed auto terwijl zijn
rechter onderbeen in het gips zat. De rechter oordeelde dat "bij een lichamelijke
gesteldheid als de onderhavige geen sprake is van een goed besturen van het motor-
rijtuig en derhalve de noodzakelijke lichamelijke gesteldheid daartoe ontbreekt."
Door de lacune in de regeling van het rijverbod kan evenwel niet worden ingegrepen
wanneer de politie gegronde vermoedens heeft dat een nuchtere bestuurder niet
naar behoren kan rijden.

2      Rb. Arnhem 3 december 1982. NJ 1983, 289.
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Naar mijn mening zou er wel tijdelijke intrekking van de rijbevoegdheid moge-

lijk moeten zijn. Mensen die ongeschikt of niet-rijvaardig zijn. behoren niet aan
het verkeer deel te nemen. De administratieve procedure biedt geen uitkomst: tegen

de tijd dat er een oordeel wordt geveld over de geldigheid van het rijbewijs is het
gebrek waarschijnlijk weer opgeheven. Deze gevallen zijn ook niet emstig genoeg

voor schorsing. Dit kan worden opgelost door de verlaging van de schorsingscriteria,
maar die oplossing doet wellicht afbreuk aan het zware karakter van de procedure.
Een andere oplossing is strafbaarstelling van deze vormen van onbekwaamheid
en een daarmee gepaard gaande mogelijkheid tot de vordering en de inhouding

van het rijbewijs. Deze procedure is echter ook te zwaar opgezet, vanwege de straf-

rechtelijke verwijtbaarheid van de verdachten waarvoor hij is bedoeld. Het opleggen
van een rijverbod zou het beste bij het karakter van de onbekwaamheid passen,
maar dan moet de maximumduur van het rijverbod worden verlengd tot de duur
dat de betrokkene niet-rijvaardig is, waarbij bijvoorbeeld de mogelijkheid wordt

gegeven aan de betrokkene zijn rijvaardigheid aan te tonen door middel van een

verklaring van een arts.
Het grote verschil tussen rijden onder invloed en de hiervoor genoemde

vormen van ongeschiktheid of niet-rijvaardigheid is dat de ongeschiktheid of niet-
rijvaardigheid door vermoeidheid, een gipsen been etc. na verloop van tijd
voorbijgaat, terwijl misbruik van alcohol en andere roesmiddelen verslavend kan

zijn en dan ook problemen oplevert voor de rijvaardigheid in nuchtere staat. Daarom

moet bij de bestrijding van het rijden onder invloed meer de aandacht worden

gevestigd op de aard van het delict: was er alleen sprake van gevaarzetting of ook
van een chronisch probleem dat de verdachte een gevaarlijke bestuurder maakt?

In het eerste geval dient naar mijn mening alleen een rijverbod te worden opgelegd

en het feit zelf te worden bestraft door middel van een ontzegging. Sancties als

de inhouding van het rijbewijs, de EMA, de schorsing en de ongeldigverklaring
mogen er niet aan te pas komen. Door de abstracte, op het concrete alcoholgehalte

gerichte toepassingscriteria van deze sancties gebeurt dit echter wel.
Dit valt op zich nog wel te verklaren, gezien de wetenschappelijk aangetoonde

relatie tussen het alcoholgehalte en het drinkpatroon van de betrokkene. De kans

op recidive kan hierdoor in beginsel worden afgeleid uit het alcoholgehalte bij
de aanhouding en het recidiveverleden. Het is echter onbegrijpelijk dat in de
verschillende procedures recidivevoorkomende sancties worden opgelegd op grond
van fors afwijkende alcoholgehaltes. Het dreigend gevaar van herhaaldelijk misbruik
van alcohol op g ro n d v a n a rt . 1 3 1 WV W 1 9 94 wordt immers aangenomen bij 1090
Aig/1, terwijl het identieke recidivegevaar op grond van art. 164, vierde lid WVW
1994 aanwezig wordt geacht vanaf 785 pg/1. De vraag rijst dan of met de oplegging
van deze sancties wordt gepoogd de verkeersveiligheid te beschermen of dat de
verdachte van het rijden onder invloed punitief lik-op-stuk wil sanctioneren. Dit
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laatste is niet aanvaardbaar. gezien de verdenkingsfase waarin de sanctie wordt
opgelegd en de mogelijkheid om ook later een ontzegging op te leggen.

Het rijden onder invloed wordt dus zwaarder aangepakt dan vanuit verkeers-

veiligheidsoverwegingen kan worden verdedigd. De oorzaak hienan is de ontwikke-
ling van meetmethoden voor deze gevallen. Hierdoor werd het steeds makkelijker
om bewijs te leveren in dit soort zaken, hetgeen gepaard ging met steeds concretere
sanctienormen. Daarbij is uit het oog verloren waar het werkelijk om gaat: de
bescherming van de verkeersveiligheid tegen bestuurders die een reele recidi-
vegevaar in zich dragen. Daarom moet worden teruggegrepen op een inhoudelijker
criterium. Een inspiratiebron hiervoor is te vinden bij de criteria die in het medisch-
psychologisch onderzoek van de art. 130-procedure worden gehanteerd: die zijn
vrij materieel en daarnaast wijst het Medisch Tuchtcollege af dat het oordeel van
de deskundige alleen wordt gebaseerd op het alcoholgehalte en het recidiveverleden.
juichen dat het Medisch Tuchtcollege in deze afwijst dat het oordeel dat de
betrokkene misbruik maakt van alcohol alleen wordt gebaseerd op het alcoholgehal-
te bij de aanhouding en het recidiveverleden. Er i  overigens zeer weinig jurispru-
dentie hierover. maar het lijkt erop dat de bestuursrechter in dezelfde lijn redeneert.
De kans bestaat echter dat dit voor de toekomst verandert. omdat dit in Duitsland
ook is gebeurd ten aanzien van het vergelijkbare MPU. Hiervoor dient te worden
gewaakt.

Het zou interessant zijn 0111 te weten of misbruik van alcohol ook daadwer-
kelijk de meest voorkomende oorzaak is van onbekwaamheid. maar hierover ziin
jammer genoeg geen gegevens bekend. WeI valt uit enkele publicaties af te leiden
dat sommige vormen van onbekwaamheid, zoals een slecht gezichtsvermogen.
misbruik van drugs en rijden terwijl men vermoeid is. vrij vaak voorkomen en een
groot gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid. Wanneer deze factoren worden
gecombineerd met alcoholgebruik is het negatieve effect op de verkeersveiligheid
des te groter. Toch blijft het alcoholgehalte, en daarmee ook de beoordeling van
de betrokkene bij de keuze om een onderzoek of een EMA te vorderen. gelijk.
Daarom verdient het aanbeveling de aandacht meer te richten op deze en andere
vergelijkbare oorzaken van onveilig weggedrag.

1.1.3 Ont:egging en verkeersveiligheid

Hoewel door sommigen, met name Van Veen, de aandacht is gevestigd op het maat-
regelachtige karakter van de ontzegging, moet dit zeker niet worden overschat.
De ontzegging is in de eerste plaats een middel om de pleger van een bepaald ver-
keersdelict te bestraffen, in veel gevallen zelfs uit generaal preventieve overwegin-
gen en/of een vergeldingsgedachte. Of de veroordeelde nog gevaarlijk is. is niet
belangrijk: de persoonlijke gebreken die hem tot een onbekwame bestuurder maken.
spelen geen beduidende rol bij zijn beoordeling en voor zover ze weI worden
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meegewogen, tellen ze alleen in relatie tot het in het verleden gepleegde feit.

Bovendien wordt de rijbevoegdheid na verloop van de ontzegging zonder meer

teruggegeven.
Dit betekent overigens niet dat de ontzegging niet kan worden opgelegd als

een speciaal-preventieve veiligheidsmaatregel, waarmee bestuurders die zich aan

een ernstig strafbaar feit schuldig hebben gemaakt een tijd uit het verkeer worden

gehaald. De functie van een ( vergeldende) 'spiegelstraf, gekoppeld aan het verwijt
dat de veroordeelde wordt gemaakt, is echter minstens zo belangrijk.

Het voorgaande brengt met zich mee dat de beoordelingsruimte bij de
oplegging van de ontzegging vrijwel niet kan worden ingekaderd. Het is de
strafrechter toegestaan ombinnen de grenzen van de wet naar eigen inzicht te

bepalen waarom er een ontzegging wordt opgelegd en in hoeverre het belang van
de verkeersveiligheid hierbij een rol speelt.

1.2 Internationalisering en zorgvuldigheidseisen

Het verkeer neemt toe en internationaliseert. Daarnaast is er een tendens tot

agressiever verkeersgedrag. Harmonisering van intrekkingssancties is daarom zeker

een positieve ontwikkeling, maar het klakkeloos overbrengen van sanctiestelsels

in vreemde rechtssystemen is dit niet, omdat achter elke sanctiemodaliteit een ander

idee van (beoordeling van) het gevaar voor de verkeersveiligheid kan schuilen,
dat wellicht alleen volledig inpasbaar is in een vreemd stelsel als daarbij onrecht

wordt gedaan aan de daar geldende zorgvuldigheidseisen.
Daarom moet goed worden onderzocht op welke wijze de bedreiging van

de verkeersveiligheid wordt beoordeeld bij de verschillende sancties en hoe dit

zich verhoudt tot het systeem van het land waarin de sanctie mede wordt tenuitvoer-

gelegd. Hoe dit dient te gebeuren wordt verhelderd aan de hand van een vergelijking
tussen het Nederlandse en het Duitse systeem. Stel dat beoogd wordt de ontzegging
gelijk te trekken met de Entziehung. Een vragenlijst kan hier hulp bij bieden:

-tegen wie is de sanctie gericht?
ten aanzien van welke vorm van rijbevoegdheid strekt de sanctie?

-op welke gedragingen heeft ze betrekking?
-speelt de verwijtbaarheid hier een rol?
wat is het doel van de sanctie?

-op welke gronden mag in de hoogte van de sanctie worden gevarieerd?

Bij de beantwoording van deze vragen blijkt dat het om niet vergelijkbare sancties

gaat: de ontzegging is een bijkomende straf, gericht tegen de strafbare verdachte,
met als achtergrond de gewone strafdoelen als speciale en generale preventie en

vergelding. De Entziehung daarentegen is een pure veiligheidsmaatregel, die ook
kan worden opgelegd aan niet toerekenbare verdachten. De achtergrond van de
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sanctie is de ongeschiktheid of de niet-rijvaardigheid van de verdachte. Ook de
gedragingen waartoe ze worden opgelegd overlappen elkaar niet: de lichte gevallen
waarin onze ontzegging wordt opgelegd, worden in Duitsland bestraft met een
Fahrverbot. Dit Fahrverbot lijkt wel sterk op de ontzegging, maar is evenwel weer
van zeer kortdurende aard: nooit meer dan een tot drie maanden, terwijl de
ontzegging meestal minstens een halfjaar bedraagt. Dit verschil wordt veroorzaakt
door een andere achtergrond van de sancties. Met het Fahrverbot wordt beoogd
een korte tik op de vingers te geven; de ontzegging strekt ertoe eventueel langdurig
te straffen.

Het is daarom mijns inziens niet zonder meer mogelijk deze sancties gelijk
te stellen en daarmee de tenuitvoerlegging in beide landen te laten gelden. Het lijkt
me waarschijnlijk dat dit ook geldt voor een vergelijking tussen intrekkingssancties
van andere landen. Aan de internationale gelding van de intrekkingssancties moet
derhalve harmonisatie van de intrekkingsregelingen voorafgaan.

1.3 De zorgvuldige beoordeling van het mobiliteitsbelang

Een van de vooronderstellingen in dit onderzoek was dat de beoordeling van het
mobiliteitsbelang in de eerste plaats moet worden gezien in relatie tot het
verkeersgevaar. De redenering hierachter is dat pas van een niet onevenredige
belangenafweging kan worden gesproken wanneer de betreffende belangen bekend
zijn bij het sanctieopleggend orgaan. Omdat het gevaar voor de verkeersveiligheid
dat de betrokken bestuurder nog met zich meedraagt  naar mijn mening mede wordt
bepaald door het belang dat zijn rijbevoegdheid voor hem heeft, moet dus eerst
dit gevaar worden bepaald aan de hand van zijn belangen.

Deze relatie kan twee gezichten hebben. Aan de ene kant kan een groot belang
bij het behoud van de rijbevoegdheid tot een groter verantwoordelijkheidsbesef
of een grotere angst voor nog strengere sanctionering leiden, waardoor de kans
op recidive kleiner is dan bij iemand met een minder groot belang. Aan de andere
kant kunnen aan een bestuurder met een groot belang bij het behoud van zijn
rijbevoegdheid strengere eisen worden gesteld. "Een beroepschauffeur zou beter
moeten weten." Voor beide kanten valt veel te zeggen. Dat er twee hele verschillen-
de benaderwijzen zijn, geeft in ieder geval de noodzakelijkheid aan van een concrete
afweging van de omstandigheden van het geval en de betrokkene.

Ten aanzien van de situatieve sancties (het rijverbod, de schorsing, de
ongeldigverklaring, de invordering en de inhouding) geldt de voorwaarde dat de
belangen van de betrokkene mee worden genomen in de beoordeling of sanctie-
oplegging is geindiceerd vrij sterk. In het bestuursrecht is dit neergelegd in art.
3:2 Awb, dat voorschrijft dat de voor het nemen van een bestuursbesluit benodigde
informatie betreffende de af te wegen belangen moet worden vergaard door het
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bestuursorgaan. Dit beginsel is evenwel ingeperkt door het oordeel van de Afdeling
Bestuursrechtspraak dat bij vaste criteria in (beleids)toepassingsregels er slechts
een onderzoeksplicht is voor zover het gaat om bijzondere omstandigheden die
of duidelijk zijn gemaakt door de betrokkene of kenbaar (moeten) zijn aan het
bestuursorgaan. Deze nuancering. die in de jurisprudentie alleen werd beperkt tot

beleidsregels, komt echterovereen met de bevindingdat alleen (expliciet) aandacht
hoeft te worden besteed aan de belangen van de betrokkene bij het behoud van

zijn rijbevoegdheid als de betrokkene een verweer hiertoe heeft gedaan of wanneer
er sprake is van een twijfelgeval.

Het strafrecht kent een beginsel als neergelegd in 3:2 Awb helaas niet. Alleen
uit de zeer vrije interpretatie van de in het kader van de strafrechtelijke invordering
en inhouding gehanteerde criteria leidt de raadkam reeds sinds de invoering van
deze sancties een plicht af voor het OM om rekening te houden met het belang
van de betrokkene bij de bepaling van het recidivegevaar. Hierdoor biedt de huidige
bestuursrechtelijke regeling meer ruimte om rekening te houden met de belangen
van de betrokkene.

De plicht het gevaar voor de verkeersveiligheid nauwkeurig te bepalen geldt
niet voor de rechter die de ontzegging oplegt. De bescherming van de verkeersvei-

ligheid (de speciale precentie) is hier niet het hoofddoel, maar een nevendoel. Aan

de meeweging van de belangen van de verdachte bij de beoordeling van het gevaar
voor de verkeersveiligheid worden derhalve relatief weinig eisen gesteld.

1.4 De evenredigheidstc,etsing

Wanneer beoordeeld is of de grondslag voor sanctieoplegging aanwezig is, mag
in beginsel de rijbevoegdheid worden ingetrokken. Bij de situatieve sancties is
dit vrij vanzelfsprekend, nu de grondslag bestaat uit een geconcretiseerd gevaar
voor de verkeersveiligheid: hoe hard de rijvoegdheid ook nodig is, niemand is

gebaat met een notoire rijder onder invloed of een dementerende bejaarde achter
het stuur.

Dit betekent echter niet dat nooit ruimte is geschapen om rekening te houden
met de belangen van de betrokkene bij het behoud van zijn rijbevoegdheid wanneer

er sprake is van een concrete bedreiging van de verkeersveiligheid. Zo geeft de
regeling van de ongeldigverklaring en de schorsing van het rijbewijs de mogelijkheid
tot partiele intrekking van het rijbewijs, ten aanzien van voertuigcategorieen,

trajecten etc. De regeling van de invordering en de inhouding kent deze mogelijk-
heid ten onrechte niet.

Daarnaast kan, nadat de uitslag van het onderzoek naar de geschiktheid of
de rijvaardigheid is vastgesteld. zonder meer een contra-expertise worden gevraagd.
Tot 1976 was deze mogelijkheid er helemaal niet, tussen 1976 en de invoering

273



Hoofdstak 7

van de WVW 1994 alleen wanneer er redenen waren om aan de uitslag van het
eerste onderzoek te twijfelen. De regeling in de WVW 1994 betekende dus dat
er meer rekening kon worden gehouden met de belangen van de betrokkene. Een
schending van het belang van de verkeersveiligheid betekende dit niet, omdat
tegelijkertijd de mogelijkheid werd geopend het rijbewijs te schorsen wanneer er
acuut gevaar dreigde. Tevens werd bepaald dat wanneer het tweede onderzoek
tot een ongunstiger resultaat leidt dan het eerste, dit resultaat ook mee mag tellen.

Eerder bleek dat bij de beoordeling van de gronden voor de oplegging van
de punitieve ontzegging veel minder ruimte is om rekening te houden met het belang
van de betrokkene dan wanneer het een situatieve sanctie betreft. Ten aanzien van
de beleidsruimte kan het omgekeerde worden gesteld: de regeling van de ontzegging
geeft meer ruimte om een evenredigheidsafweging te maken dan die van het
rijverbod, de schorsing en de ongeldigverklaring van het rijbewijs en de invordering
en de inhouding. Theoretisch gezien is dit goed te verklaren. Als het gevaar voor
de verkeersveiligheid vrij nauwkeurig is bepaald en daarbij alle relevante factoren
zijn meegewogen, zijn ten eerste de belangen van de betrokkene reeds meegewogen.
Uit het resultaat van de beoordeling blijkt dan dat het gevaar voor de verkeersveilig-
heid zo groot is dat situatief optreden onder de meeste omstandigheden gerechtvaar-
digd is. Bij de ontzegging daarentegen zijn de belangen van de verdachte bij het
behoud van zijn rijbevoegdheid nauwelijks meegewogen bij de beoordeling of er
sprake is van een ontzeggingsgeval. Het gevaar voor de verkeersveiligheid is ook
nog niet concreet in kaart gebracht. De strafrechter moet afwegen of er sprake is
van een evenredige straf bij elk geval dat op grond van de wet voor een ontzegging
in aanmerking komt.

Het voorgaande komt overeen met de twee manieren die NicolaY zag voor
de (bestuurs)rechter om op evenredigheid te toetsen. Hij maakte een onderscheid
tussen de (marginale) beoordeling van het resultaat van een belangenafweging en
de toetsing of het besluit het resultaat is van een redelijke belangenafweging.3 De
tweede weg moet worden gevolgd bij de toetsing van de ongeldigverklaring, de
schorsing, het rijverbod en de invordering en de inhouding; de eerste bij de toetsing
van de ontzegging.

De bestuursrechter in de rijbewijszaken heeft terecht vooral voor de tweede
weg gekozen door op die wijze een aanvullende verplichting tot deze belangenafwe-
ging te formuleren "via de band",4 dat wil zeggen door ex tunc de evenredigheid
te toetsen met behulp van de beginselen van formele zorgvuldigheid.

In recentere uitspraken wordt echter steeds vaker voor de tweede methode
gekozen en in een duidelijk twijfelgeval werd zelfs niet marginaal getoetst. Dit
lijkt contra legem, omdat tegenwoordig het resultaat van de belangenafweging

3      NicolaY 1993, p. 88,
4      De Waard 1994, p. 8; idem: Pieters 1994, p. 119.
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door het CBR door de wetgever dwingend is voorgeschreven. Of dit laatste legitiem
is, is echter onduidelijk. Jammer genoeg zijn de pogingen van de administratieve
rechter om de uitwerking van deze belangenafweging in de ministeriele regeling
aan te vallen, gestaakt. De eerdere rechterlijke oordelen betreffende de onverbind-
endheid van de onderdelen van de Regeling inzake de automatische ongeldigverkla-
ring van het rijbewijs bij gebleken ongeschiktheid of niet-rijvaardigheid, lijken
mij echter volkomen gegrond. Door de mogelijkheid tot oplegging van een
educatieve maatregel nadat een onderzoek heeft plaatsgevonden waarbij de
betrokkene niet-rijvaardig of niet geschikt is bevonden, vereist de WVW  1994 een
concrete beleidsafweging in elk concreet geval. De minister mag daar niet van
afwijken door middel van een algemene wettelijke regeling.

Los hiervan is de tendens tot al dan niet marginale evenredigheidstoetsing

onwenselijk, omdat hetzelfde resultaat kan worden bereikt door middel van een

zorgvuldigheidstoetsing. Voordat aan de evenredigheid van het besluit mag worden

getwijfeld, moet immers zijn getoetst of de beoordeling van het voor de ongeldigver-
klaring (of de schorsing) van het rijbewijs vereiste (en in ongeschiktheids- en niet-
rijvaardigheidsnormen geconcretiseerde) gevaar voor de verkeersveiligheid op
basis van de juiste informatie heeft plaatsgevonden (art. 3:2 Awb). Hierbij moet
ook het belang bij het behoud van het rijbewijs worden meegewogen. zelfs
ambtshalve, als er sprake is van een twijfelgeval.

In de gevallen waarin de bestuursrechter de evenredigheid van de intrekking
al dan niet via de band toetste, leken er op het eerste gezicht strenge eisen te worden
verbonden aan de belangenafweging bij de ongeldigverklaring. Als de in de
uitvoeringsregeling weergegeven algemene formulering echter wordt omgebouwd
naar een standaardmotivering en het bestuursorgaan iets uitgebreider motiveert
bij gebleken bijzondere omstandigheden (waaronder een twijfelgeval of een
expliciet verweer van de betrokkene), zullen ook vrij standaardmatige besluiten
de toets der kritiek ongetwijfeld doorstaan.

De strafrechter die optreedt in het kader van de klaagschriftprocedure tegen
de invordering en de inhouding, koos geen van beide methoden. Hij toetste de

inhouding van het rijbewijs door het OM minder subtiel direct, volledig en ex nunc
aan de evenredigheid, terwijl dit volgens de parlementaire geschiedenis niet de

bedoeling was van de klaagschriftprocedure. Ook hier had overigens een zorgvuldig-
heidstoetsing van de beoordeling van het voor de inhouding vereiste recidivegevaar
tot hetzelfde resultaat geleid. Twee recente beschikkingen laten evenwel zien dat
deze formele benadering wel wordt onderkend door de Hoge Raad, maar het is
nog te vroeg om van een trend te spreken.

Zoals eerder gezegd is de meeste ruimte voor een individuele belangenafwe-
ging te vinden bij de ontzegging. Ook al is er sprake van een ontzeggingsgeval,
toch kan de rechter besluiten om geen of een voorwaardelijke ontzegging op te

leggen. Hierbij heeft hij zelfs een constructie gevonden om de inhoud van de
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ontzegging te differentieren naar traject. tijdstip of voertuig. Omdat dit rechtson-
gelijkheid oplevert ten aanzien van veroordeelden die onder de 'gewone' ontzeg-
gingsregeling vallen, zou hiereen rechtsgelijkheidscheppendeexpliciete wettelijke
basis moeten worden gecreeerd. Een reden temeer hiervoor is dat naar aanleiding
van recente uitspraken van de Ministers van Justitie en Verkeer en Waterstaat kan
worden getwij feld ofdeze sanctiemodaliteit nog voldoet aan het legaliteitsbeginsel.

Daarnaast kan de strafrechter binnen de onvoorwaardelijke ontzegging de
strafduur varieren van enkele maanden tot enkele jaren. Hoewel de overvloed aan
strafdoelen en de ruime legitimatie die de behoefte aan generale preventie en vergel-
ding met zich meebrengen de rechter de mogelijkheid geven om hoge straffen op
te leggen. is er een redelijk goed hanteerbare evenredigheidsnorm te vinden. die
samenvalt met het door de Hoge Raad geformuleerde verwonderingscriterium.
Dit betekent dat de evenredigheidstoetsing feitelijk een motiveringstoetsing is.
want dit criterium brengt met zich mee dat bij een gemotiveerde straf, waarbij een
aannemelijk beroep wordt gedaan op de wenselijkheid bepaalde strafdoelen te
dienen. er geen sprake kan zijn van onevenredigheid.

lIn de praktijk is dit uitgewerkt tot het vereiste dat op een gedocumenteerd.
aannemelijk strafmaatverweer moet worden gereageerd en dat dit tevens uit de
strafmaat moet blijken. Dit toetste de Hoge Raad alleen in een evident geval ambts-
halve. Een iets inhoudelijker evenredigheidstoetsing zou wenselijk zi.in.

De straftoemetingspraktijk is in de loop der tijd in beweging geweest. Kelk
beschreef dit als een 'beschermingsslinger' die in de ene periode meer uitsloeg
' in de richting van de dader, in de andere meer in die van de maatschappij.
Overigens was de slinger in Nederland betrekkelijk gematigd, vanwege het
compromis tussen beide uitersten. dat ligt besloten in de verenigingstheorie, die
sterk bepalend is voorons strafrechtelijk denken en voor onze strafrechtspraktijk."'
Dit compromiskarakter en de gematigde werking ervan op de straftoemetingspraktijk
is duidelijk aanwezig bij de ontzegging, zo bleek uit de stabiliteit van de groei van
het aantal opgelegde voorwaardelijke en onvoorwaardelijke ontzeggingen.

Er waren wei lichte bewegingen in de slinger. In  1905 werd de ontzegging
ingevoerd als straf met een licht beschermend karakter, hetgeen veranderde in de
jaren twintig. toen de ontzegging meer als een bestraffingsmiddel werd gezien.
De oorzaak hiervan was dat de bescherming toen kon worden gezocht in het
rijbewijzenstelsel. Begin jaren zestig toonde Bianchi aan dat "er bij de rechterlijke
macht een waarschijnlijk langzaam gegroeide neiging is ontstaan om het argument
van de beveiliging der samenleving een rol van toenemend belang te laten spelen

bij de strafrechtspleging".6 Dit gold ook voor de ontzegging: de ontzegging werd
in toenemende mate toegepast als bijzondere voorwaarde en later werd de

5      Kelk 1994. p. 5.
6      Bianchi 1960, p. 14.
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compensatiemogelijkheid ingevoerd voor verdachten die een AVC volgden. De
laatste jaren lijkt het accent evenwel weer meer te worden gelegd op het bestraf-
fingskarakter. De voornaamste oorzaken hiervan lijken te zijn dat door controle-

problemen partiele ontzeggingen nauwelijks meer kunnen worden opgelegd en
dat de AVC is afgeschaft. Deze ontwikkeling kwamen echter niet voort uit een
veranderd denken over de spanning tusen individu en samenleving, maar uit de
toevoeging van nieuwe beschermingsinstrumenten (rijbewijzenstelsel, AVC.
invordering en inhouding). de opkomst van het gemotoriseerde verkeer en de toege-
nomen bewijsmogelijkheden bij het rijden onder invloed en het overtreden van
de maximumsnelheid. Wel kan worden gesteld dat door de opkomst van het
gemotoriseerde verkeer strafmaatverweren betreffende het behoud van de
rijbevoegdheid serieuzer werden genomen. Deze relatie is echter niet aangetoond.
De strengere motiveringseisen werden pas ingevoerd toen het verkeer zijn grootste
groeiexplosie achter de rug had. Bovendien valt de jurisprudentie op dit terrein
samen met een algehele aanscherping van de motiveringseisen voor de rechter.

De invoering en de afschaffing van de AVC, en daarmee ook van de moge-
lijkheid de ontzegging te hanteren als opvoedingsmaatregel, lijkt wel samen te vallen
met het opkomen en het terugvallen van de beschermingsgedachte: Het verminderde

beschermingskarakter heeft hier evenwel het effect dat de belangen van de
betrokkene sterker worden getroffen.

1.5 De dominantie van het rijbewijs

De intrekking van 'de' rijbevoegdheid bleek niet te bestaan. De enige sanctie
waarmee de rijbevoegdheid volledig kan worden ingetrokken is het rijverbod: als
een rijverbod is opgelegd. mag men geen enkel voertuig meer besturen of als
bestuurder doen besturen. Ten aanzien van de ontzegging is de categorie 'verboden

voertuigen' kleiner: alleen motorrijtuigen mogen niet meer worden bestuurd. De

werking van de andere sancties is nog beperkter, want hierbij mag men geen
motorrijtuigen meer besturen waarvoor een rijbewijs benodigd is.

Deze indeling in voertuigcategorieen is zinvol, omdat er gradaties zijn van
onbekwaamheid. Bij lichtere vormen van onbekwaamheid is het besturen van een
minder snel en zwaar voertuig vaak veel minder gevaarlijk dan bij zwaardere

7         Opvallend is dat de AVC is afgeschaft in een tijd dat de alternatieve sanctie grote opmars maakt.
Maar. zoals Kelk benadrukte, bij de in zwang zijnde alternatieve sancties gaat het om punitieve
creativiteit', waarbij goedkope afdoeningswijzen de dure vrijheidsstraf moeten vervangen. (Kelk
1994, p. 213-215.) Bij de AVC was het andersom: de dure cursus verving de ontzegging of een
deel van de geldboete. De afschaffing ervan heeft dus vooral geld opgeleverd, zeker nu de be-
trokkene via een omweg nog harder wordt aangepakt door middel van de EMA en daarbij ook
nog zelf het grootste deel van de kosten van deze cursus moet betalen.
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vormen. Daarnaast is het relatief makkelijk te controleren of zonder de benodigde

rijbevoegdheid een voertuig wordt bestuurd waarvoor een rijbewijs nodig is.
Dat het rijverbod alle voertuigen betreft is vanuit de invalshoek van de

verkeersveiligheid begrijpelijk, omdat ook het onder invloed rijden op lichtere
voertuigen. zoals een fiets of brommer, gevaarlijk is. Omdat het rijverbod ertoe
strekt onmiddellijk gevaar weg te nemen, is een directe verbodsmogelijkheid ten
aanzien van alle bestuurders noodzakelijk in het belang van de verkeersveiligheid.

De beperktere reikwijdte van de ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen
te besturen, is vanuit verkeersveiligheidsoogpunt minder goed te verklaren. Dit
geldt echter eigenlijk ook voor de hele ontzegging zelf. Als spiegelstraf heeft de
ruime werkingssfeer van de ontzegging in ieder geval nut, als zij wordt opgelegd
aan bromfietsers, tractorbestuurders etc. In andere gevallen is dit nut alleen
aanwezig wanneer bewust wordt beoogd de veroordeelde alle vormen van
gemotoriseerd vervoer te ontzeggen. hetzij omdat hieraan een speciaal-preventieve
werking aan kan worden toegedicht, hetzij omdat de rechter de veroordeelde bewust
de mogelijkheid wil onthouden gebruik te maken van enige vorm van gemotoriseerd
vervoer (bijvoorbeeld vanuit vergeldende of generaal-preventieve gedachte). Als
de verkeersveiligheidsmotieven niet doorslaggevend zijn en er geen bewuste redenen
zijn om ook het besturen van niet rijbewijsplichtige voertuigen te verbieden, moet
mijns inziens wel ruimte worden geschapen voor een evenredigheidsafweging,
met daaraan gekoppeld een geclausuleerde ontzegging.

De keuze om ongeschiktheid en niet-rijvaardigheid door middel van de
ongeldigverklaring van het rijbewijs te sanctioneren is begrijpelijk, omdat het
feitelijk vrijwel onmogelijk is om de rijbevoegdheid in het algemeen (al dan niet
geclausuleerd) in te trekken voor het leven. De keuze om de rijbewijsplicht uit
te sluiten voor brommers en tractoren is echter niet te begrijpen. Dergelijke snelle
en gemotoriseerde voertuigen kunnen in handen van een ongeschikte of niet-
rijvaardige bestuurder een enorm gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid.
Daarom is het in het belang van de verkeersveiligheid dat aan het besturen van
deze voertuigen ook een rijbewijsplicht wordt verbonden.

In het licht van het voorgaande is het tevens acceptabel dat de voorlopige
situatieve sancties, met uitzondering van het rijverbod, zich alleen uitstrekken tot
de voertuigen waarvoor een rijbewijs is vereist. Vreemd hierbij is evenwel dat de
invordering en de inhouding worden gezien als een voorfase van de ontzegging,
terwijl de werkingssfeer van deze sancties verschillend is.

1.6 De consistentie en de doorzichtigheid van het stelsel

Met de strafrechtelijke ontzegging en de bestuursrechtelijke ongeldigverklaring
was de basis gelegd voor ons huidige tweesporige sanctiesysteem: strafrechtelijk
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ingrijpen volgt op normschending en bestuursrechtelijke sanctionering is het gevolg
van ongeschiktheid/ niet-rijvaardigheid. Aan deze basis veranderde de invoering
van de mogelijkheid tot de oplegging van het rijverbod en de schorsing van het
rijbewijs niets: het zijn bestuursrechtelijke spoedniaatregelen om in te grijpen bij
direct dreigend gevaar door verkeersdeelname van een vermoedelijk ongeschikte
of niet-rijvaardige bestuurder. Dit geldt niet voor de in 1952 ingevoerde invordering
en inhouding van het rijbewijs. Dit is een situatieve sanctie die ertoe strekt te
voorkomen dat een recidivegevaarlijke rijbewijshouder aan het gemotoriseerde
verkeer deelneemt. Recidivegevaarlijkheid is een persoonlijke eigenschap, die onder
de categorie ongeschiktheid of niet-rijvaardigheid valt. Toch zijn de invordering
en de inhouding strafrechtelijke maatregelen.

Vanuit een historische en systematische invalshoek heeft de invordering en
de inhouding van het rijbewijs dus een vreemde plaats gekregen in het stelsel.
Hoewel zij erop zijn gericht dreigende recidive te voorkon"ten, hetgeen een kenmerk
is van het optreden tegen een geschiktheidsgebrek, worden ze voorgesteld als een
soort voorlopige ontzegging, dus als het optreden tegen een strafbaar feit. Dit is
onlogisch. Hoewel speciale preventie een rol kan spelen bij de bestraffing van een
verkeersdelict, is het niet het enige strafdoel: ook vergelding, generale preventie
etc. kunnen een reden zijn om een ontzegging op te leggen. De invordering en de

inhouding kunnen dfiar nooit een voorschot op zijn. Daarnaast wordt met
invordering en inhouding beoogd het rijden in rijbewijsplichtige voertuigen tegen
te gaan en met de ontzegging het rijden in alle motorrijtuigen. De ontzegging ligt
dus zeker niet in het verlengde van de invordering en de inhouding.

Naast de invordering en de inhouding staat de schorsing in het kader van de
art. 130-procedure. De schorsing is erop gericht bij een ernstig vermoeden van

ongeschiktheid of niet-rijvaardigheid het rijbewijs van de betrokkene ongeldig
te verklaren totdat een definitief oordeel is gegeven over de bekwaamheid van de
betrokkene. Dit ernstig vennoeden is materieel gelijk aan het recidivegevaar dat
met de inhouding van het rijbewijs wordt bezworen: ongeschiktheid of niet-rijvaar-
digheid is alleen verkeersgevaarlijk als er sprake is van een vermoeden dat de
betrokkene een rijbewijsplichtig motorrijtuig gaat besturen en daarbij een strafbaar

feit pleegt.
Door de opname van vergelijkbare situatieve sancties in zowel het bestuurs-

als het strafrecht zijn er twee aparte voorlopige beschermingstrajecten. Dat dit tot
problemen leidt. blijkt duidelijk uit een recente beschikking van de Hoge Raad:
In deze zaak mocht het rijbewijs terug worden gegeven. omdat er onder meer sprake

was van de bijzondere oinstandigheiden dat de verdachte zelfmoord had willen
plegen toen hij onder invloed reed en de rechter hieruit atleidde dat er sprake was
van een verminderde kans op recidive. In de CBR-criteria. die gebaseerd zijn op

8      HR 3 juni 1997, VR 1998,82, ook besproken in paragraaf 4.5.1.2.
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medische inzichten en een veel wetenschappelijkere basis hebben. wordt een poging
tot zelfmoord met een motorrijtuig juist als een factor gezien die de kans op recidive
versterkt. Als in deze zaak tevens het rijbewijs werd geschorst. gold dezelfde

bijzondere omstandigheid dus in het ene traject als reden om het rijbewij s terug
te geven en in het andere om het rijbewijs te houden. terwijl de speciaal-preventieve
achtergrond van de sancties identiek is. Als niet werd geschorst, kreeg een potentieel
zeer gevaarlijke bestuurder ten onrechte zijn rijbewijs terug.

Er is een zekere afstemming tussen de inhouding en de schorsing. doordat
aan de art. 164-procedure de mogelijkheid is toegevoegd om de inhouding van
het riibewij* op te schorten wanneer een andere de rijbevoegdheid beperkende
maatregel is opgelegd. De reden voor deze uitbreiding heeft echter niets met de
verkeersveiligheid te maken: door de gebruikmaking van deze schorsingsbe-
voegdheid zou moeten worden voorkomen dat ook de periode waarin andere
sancties zijn opgelegd. meetelt bij verrekening met de duur van de op te leggen
ontzegging van de rijbevoegdheid." Dit argument doet afbreuk aan het karakter
van de inhouding ten opzichte van de ontzegging: de tijd dat werd ingehouden betrof
de periode dat men geen enkel risico wilde nemen vanwege het gevaar voor de
verkeersveiligheid dat de verdachte zou opleveren. Er is geen enkele reden om
deze periode niet af te trekken van de periode van de ontzegging van de rijbevoegd-
heid wanneer hetzelfde gevaar ook werd bezworen door een andersoortige sanctie
op te leggen. Het zou juister zijn helemaal niet te verrekenen of de perioden dat
het rijbewijs op grond van gebruikmaking van andere instrumenten ongeldig was
ook af te trekken van de duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid. Daarom
is de toevoeging van de schorsingsmogelijkheid een indicatie van een punitieve,
niet beschermende component die men toe wilde voegen aan de inhouding.

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de invordering en inhouding
als beschermingsmaatregel niet thuishoren in de strafprocedure op de wijze waarop
deze nu is ingericht. Tevens is het overbodig en verwarrend dat de invordering
en de inhouding naast de schorsing staan. Daarom moet ervoor worden gekozen
om of, net als in Duitsland, een maatregelachtige ontzegging in te voeren met de
invordering en de inhouding als voorlopige variant daarvan, 6f de invordering en
de inhouding los te koppelen van de strafrechtelijke ontzegging. De voorkeur
verdient de laatstgenoemde optie, gezien de problemen die de invoering van een
maatregelachtige ontzegging met zich meebrengt (zie paragraaf 6.3).

De loskoppeling van de invordering en de inhouding moet naar mijn mening
plaatsvinden door de invoering van den intrekkingssanctie. In paragraaf 1.3 werd
betoogd dat de vraag op basis van welke criteria gekozen zou moeten worden voor
een strafrechtelijk dan wei bestuursrechtelijk traject geen centrale rol zou spelen
in het onderzoek. omdat de invalshoek puur materieel zou zijn. Door het teveel

9    TK 1992-1993. 22()3(), nr. 15, p. 14.
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aan voorlopige beschermingsmaatregelen moet evenwel een keuze moet worden
gemaakt tussen strafrechtelijke inhouding of bestuursrechtelijke schorsing. De
waarborgen die art. 3:2 Awb biedt ten aanzien van de beoordeling van het
verkeersgevaar bij de schorsing pleiten ervoor de situatieve intrekking van de rijbe-
voegdheid alleen in het bestuursrecht op te nemen.

Uit het in wetsvoorstel 24 112 voorgestelde systeem van bestuursrechtelijke
inhouding bleek echter dat met de enkele opname van gefixeerde wettelijke
inhoudingsgronden deze voorwaarde voor een zorgvuldige beoordeling kan worden

weggevaagd. Uit vergelijkbare wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid
bleek dat hierbij iedere vorm van beoordelingsvrijheid buiten de deur kan worden

gehouden. Dit is echter geen exclusief bestuursrechtelijk probleem. Ook als de
strafwetgeving op dit punt expliciet de beoordelingsvrijheid uitsluit, is er geen
ruimte meer voor een vrije beoordeling. Daarom maakt het naar mijn mening wat
betreft de beoordelingsvrijheid niet uit in welk systeem de situatieve intrekking
van de rijbevoegdheid wordt opgenomen: als de wetgever iedere vorm van
belangenafweging bij de beoordeling van het recidivegevaar expliciet uitsluit is
zowel het OM als het CBR hieraan gehouden. Zowel de straf- als de bestuursrechter

mogen hier geen aanvullende eisen stellen.
Wel is het voor de wetgever in het kader van de art. 130-procedure veel

moeilijker om gefixeerde schorsingsgronden op te nemen dan in het kader van de
art. 164-procedure, omdat de bevoegdheden die in het kader van de eerstgenoemde
procedure worden uitgeoefend steeds in het licht van het vermoeden van
ongeschiktheid of niet-rijvaardigheid moeten worden beschouwd. De wettelijke
fixering van de schorsingsgronden vergt derhalve een uitgebreidere motivering
dan die van de inhoudingsgronden. Daarom gaat mijn voorkeur uit naar opname
van alle situatieve sancties in de regeling van de art. 130-procedure. Derhalve pleit
ik ervoor de art. 164-procedure te schrappen en de gevallen die voor inhouding
in aanmerking komen, onder te brengen bij de schorsing. Een wijziging van de
regeling van de schorsing is hiervoor niet nodig, omdat beide procedures materieel
hetzelfde beogen: het voorkomen van herhaaldelijk verkeersgevaarlijk gedrag.

Een probleem hierbij is dat de inhoudingscriteria wat lager liggen dan de
schorsingscriteria. Dit is echter niet onoplosbaar. Wanneer op enige wijze kan
worden onderbouwd dat ook bij deze lagere criteria sprake is van een onacceptabel
gevaar voor herhaling, kunnen de schorsingscriteria zonder problemen worden

verlaagd. Wel moeten op grond van de huidige schorsingscriteria alle betrokkenen
waarvan het rijbewijs wordt onderzocht tevens aan een onderzoek worden blootge-
steld. De verlaging van de schorsingscriteria brengt derhalve een toename van het
aantal onderzoeken met zich mee. Dit lijkt in het kader van de bescherming van
de verkeersveiligheid echter toe te juichen, zeker nu is gebleken dat te veel pro-
bleemgevallen ten onrechte alleen naar een EMA worden gestuurd.
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De overbrenging van de invordering en de inhouding naar de art. 130-
procedure lijkt vanwege de wens om lik-op-stuk op te treden tegen verdachten
van een ernstig verkeersdelict. politiek gezien niet realiseerbaar te zijn. Ook wanneer
deze factor wordt meegewogen, voldoet de bestaande regeling niet. Als de huidige

art. 164-procedure wordt gehandhaafd, is het noodzakelijk een aantal technische
wijzigingen aan te brengen.

Ten eerste moet een mogelijkheid worden gegeven tot de inhouding van een

rijbewijs dat niet kon worden ingevorderd. Doordat de geldende regeling deze
mogelijkheid niet kent, kan het OM niet inhouden wanneer er recidivegevaar is,
maar het rijbewijs niet is afgegeven. Daarnaast wordt de verdachte die zijn rijbewijs
niet heeft overgegeven blootgesteld aan een in theorie oneindig verbod om van
zijn rijbewijs gebruik te maken. De art. 164-procedure verbindt namelijk geen
maximumduur aan de duur waarvoor geen gebruik mag worden gemaakt van het
rijbewijs waarvan weI de overgifte is gevorderd, maar dat niet is ingevorderd. De
gewijzigde regeling zou kunnen behelzen dat de vordering tot overgifte op schrift
moet worden gesteld. waarna de schriftelijke mededeling aan het OM moet worden

gestuurd. Het OM mag op basis van deze mededeling inhouden. zonder dat het

rijbewijs daadwerkelijk in de macht van het OM hoeft te zijn.
Een tweede noodzakelijke wijziging in de regeling van art.  164 WVW  1994

betreft de klaagschriftprocedure. Ten onrechte is nagelaten een rechtsmiddel open
te stellen tegen de inbewaringstelling van het motorrijtuig waarin de verdachte
reed toen de overgifte van ziin rijbewijs werd gevorderd en hij daaraan niet voldeed.

Wanneer de eigenaar van dat motorrijtuig niet de verdachte is. is hij afhankelijk
van de bereidheid van de verdachte het rijbewijs af te geven aan de politie. Hierdoor
wordt de eigenaar buiten zijn schuld onevenredig zwaar gesanctioneerd. Het is
slechts een kleine ingreep om de klaagschriftprocedure ook open te stellen voor
de eigenaar van het inbeslaggestelde motorrijtuig (eventueel: voor zover deze niet

de verdachte is), terwijl niet valt te verwachten dat hierdoor het aantal klaag-

schriftprocedures fors stijgt.

2 Verdere knelpunten en oplossingen

2./ De meetbaarheid van verkeersonreiligheid

De ontwikkeling van de alcoholwetgeving liet zien dat het in beginsel heel goed
mogelijk is om met behulp van technische ontwikkelingen de relatie tussen de niet-

rijvaardigheid, het recidivegevaar. de ongeschiktheid en het rijden onder invloed
in wettelijke regels te vertalen. Men is hiermee evenwel te ver doorgeschoten toen
de formele criteria het materiele verkeersonveiligheidscriterium verdrongen.
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Hetzelfde kan gebeuren wanneer technische ontwikkelingen als autocomputers
en registratiesystemen tot de mogelijkheden gaan behoren. Natuurlijk kunnen deze

een wezenlijke bijdrage leveren aan de selectie en sanctionering van onbekwame
bestuurders. De beslissing dat ze worden ingezet. mag echter alleen het resultaat

zijn van een zorgvuldige beoordeling van de vraag of het instrumentarium in
concreto de verkeersveiligheid wordt gediend. Als dit is gebleken en naar aanleiding
hiervan nieuwe maatregelen worden genomen. mag ook niet alle beoorde-

lingsvrijheid aan het sanctieopleggend orgaan worden onttrokken. De sanctieopleg-
ging in de gevallen waar de verkeersveiligheid in het gedrang is. vereist immers

een concrete afweging. Hierbij moet ook het belang bij het behoud van de rijbe-
voegdheid (kunnen) worden meegewogen, op verzoek van de belanghebbende en
ambtshalve in de gevallen waarin het twij felachtig is of er werkelijk sprake is van

gevaar voor de verkeersveiligheid.

2.2 Rijvaardigheids- e,i geschiktheidsgebreken

In het RVV 1966" waren strafbepalingen opgenomen ten aanzien van het rijden

terwijl men ongeschikt of niet-rijvaardig is:
Art. 11 ledere bestuurder moet te allen tijde de kennis bezitten die tot het goed besturen

vereist is, alsmede de daartoe noodzakelijke lichamelijke en geestelijke

gesteldheid.
Art. 13 De bestuurder moet voortdurend in staat zijn de handelingen te verrichten die

van hem worden vereist. Hij moet voortdurend zijn voertuig of de door hem
bestuurde of geleide dieren onder controle hebben.

In het RVV 1990" zijn deze bepalingen geschrapt.12 De reden hierachter was dat
het als vanzelfsprekend werd geacht dat de bestuurders rijvaardig en geschikt
moeten zijn. De wetgever achtte de overige verkeersregels afdoende, omdat de

ongeschikte of niet-rijvaardige bestuurder al heel snel de verkeersregels zal schen-

den.13

Vanwege de centrale plaats die de rijbevoegdheid inneemt in onze wegenver-
keerswetgeving zijn de artt.  11  en  13 RVV 19966 ten onrechte geschrapt. Alleen
al hierom zouden ze moeten worden opgenomen in het RVV  1990.  Een meer
praktische reden hiervoor is dat de overtreding van deze artikelen zou kunnen dienen

als grond voor de oplegging van een rijverbod. Hierdoor kan in de behoefte worden
voorzien om het rijverbod ook op te leggen buiten de gevallen van het onder invloed

10 Koninklijk besluit van 4 mei 1966. Stb. 181.
11       Koninklijk besluit van 26 juli  1990. Stb. 459.
12 Voor beroepsvervoerders is wei een bepaling die een vorm van het besturen terwijl men ongeschikt

of niet rijvaardig is strafbaar stelt:
13     NvT bij het RVV 199(). p. 143.
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zijn. Het criterium zou dan moeten zijn dat de bestuurder (of hij die aanstalten
maakt te besturen) onvoldoende in staat is een voertuig behoorlijk te besturen.
Een rijverbod kan dan worden opgelegd voor de tijd gedurende welke redelijkerwijs
verwacht mag worden dat deze toestand zal voortduren. Daaraan kan dan worden
toegevoegd dat het onvoldoende in staat zijn om een voertuig behoorlijk te besturen
wordt beschouwd als het onder invloed van het gebruik van een stof als bedoeld
in artikel 8, eerste lid, verkeren of het naar ernstig vermoeden in strijd handelen
met de nieuwe artikelen van het RVV 1990.

Dit is niet het enige onderdeel van het rijverbod waarvan wijziging gewenst
is. De vaagheid van het 'aanstalten' begrip zou moeten worden opgeheven door
het criterium uit te werken. Hierbij is het niet gewenst het criterium zo ver op te
rekken dat ook het met autosleutels in de hand onder invloed naar een auto lopen
eronder valt. Omdat de pogingsjurisprudentie van de Hoge Raad een dergelijke
oprekking niet toestaat, verdient het de voorkeur het aanstaltenbegrip te vervangen
door het begrip poging in de zin van art. 45 Sr.

Tevens moeten duidelijkere eisen worden gesteld aan de inhoud van de
beschikking waarin het rijverbod wordt neergelegd, zodat deze beschikking aan
de Awb voldoet. De motivering moet meer worden toegespitst op het doel van de
sanctie (ontnuchtering van de betrokkene) en de betrokkene moet attent worden
gemaakt op de registratie van het rijverbod en de daaraan gekoppelde gevolgen.
Ook moet worden vermeld welke rechtsmiddelen openstaan tegen het opgelegde
rijverbod (en de registratie ervan).

2.3 Mentaliteitsgebreken

Een van de belangrijkste lacunes in ons stelsel is dat een gebrekkige verkeers-
mentaliteit onvoldoende kan worden gesignaleerd. Bovendien zijn er in de gevallen
waarin een heel sterk vermoeden bestaat van een dergelijk gebrek te weinig criteria
om de ongeschiktheid vast te stellen en het rijbewijs in te trekken. Daarom verdient
het aanbeveling onderzoek te doen naar de achtergronden van deze gebreken. De
relatie tussen waarneembaar en registreerbaar uiterlijk gedrag en de geschiktheid
van de bestuurder moet hierbij centraal staan. De huidige wegenverkeerswetgeving
biedt hiervoor te weinig aanknopingspunten, omdat door de wet Mulder en de
verbaliseringsrichtlijnen veel zaken niet worden geregistreerd. Eensluitendeoplos-
sing hiervoor is niet te vinden. Er kunnen wel enige wijzigingen in de wetgeving
worden aangebracht, waardoor het probleem minder groot is.

In de eerste plaats kunnen in navolging van het Duitse stelsel enkele mentali-
teitsdelicten worden toegevoegd aan onze wegenverkeerswetgeving. Welke delicten
dat zijn, is in paragraaf 6.2.2 beschreven. Daarnaast kan de registratie van
verkeersdelicten worden uitgebreid, door de invoering van een op een puntenstelsel
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gelijkend registratiesysteem in de art. 130-procedure. In ieder geval waarin de politie
verkeersgedrag signaleert dat gevaarlijk is, maar op zich niet voldoende reden geeft
om een schriftelijke mededeling te doen ex art. 130, eerste lid WVW 1994, moeten
de personalia van de betrokkene worden doorgegeven aan het CBR, samen met
een korte omschrijving van het gedrag. Het CBR kan hier (beleidsmatig) punten
aan verbinden. zodat na verloop van tijd probleemgedrag naar voren komt. Een
obstake! hierbij is dat veel delicten op kenteken worden geverbaliseerd, zodat een

vorm van rechtsongelijkheid ontstaat. Deze rechtsongelijkheid lijkt mij echter niet
minder acceptabel dan de rechtsongelijkheid die het gevolg is van de zeer kleine

pakkans bij verkeersdelicten. Bovendien zal bij echt verkeersonveilig gedrag veelal

worden staandegehouden.
Het puntenstelsel hoeft niet te worden gekoppeld aan een veroordeling van

de verdachte, omdat puntentoekenning niet automatisch tot ongeldigheid van het

rijbewijs mag leiden. Pas wanneer naar aanleiding van het behalen van een bepaald
aantal punten een onderzoek is opgelegd en daarbij tot ongeschiktheid of niet-

rijvaardigheid is geconcludeerd, kan het rijbewijs ongeldig worden verklaard. Dat
het feit waarop de onderzoeksverplichting is gebaseerd inmiddels niet bewijsbaar
is gebleken of dat de verdachte niet strafbaar was, maakt dan niet meer uit. Het

verkeersgevaar dat de betrokkene oplevert is immers wel bewezen.

2.4 Pn,blemen nmdom de EMA

in paragraaf 2.3.2.3 bleek dat de EMA in zijn huidige vorm niet thuishoort in de
art.  130-procedure. Het is een sanctie die gericht moet zijn tegen verinoedelijk

ongeschikte rijbewijshouders, maar vanwege de lage criteria veelvuldig wordt

opgelegd aan rijbewijshouders die het onderzoek ongetwijfeld zonder enig probleem
doorstaan. Er zijn twee oplossingen voor dit probleem.

De eerste is om in elk geval waarin een schriftelijke mededeling is gedaan
eerst een onderzoek in te stellen. Pas als hierin is geconcludeerd dat de betrokkene

ongeschikt is. maar dat deze ongeschiktheid kan worden opgegeven met behulp

van een educatieve maatregel. mag een EMA worden opgelegd. Deze methode
heeft als voordeel dat ook zware alcoholisten. die nu regelmatig ten onrechte naar
een EMA worden gestuurd, beter worden gesignaleerd.

De tweede oplossing is om van de EMA een aparte sanctie te maken. die ook
in de gevallen kan worden opgelegd waarin er geen sprake is van ongeschiktheid.
De maatregel zou dan een meer voorlichtend dan opvoedend karakter krijgen:4
In deze vorm zou de cursus eerder in het strafrecht thuishoren. orndat hij een reactie

is op een strafbaar feit en niet op een ongeschikte rijbewijshouder. in het verleden

14     Oindat de betrokkene geschikt A. is oppcieding immers niet ni,dig.
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zijn al veelvuldig voorstellen gedaan in de richting van educatief strafrechtelijk
optreden. met al dan niet een opvoedend maatregelkarakter, zoals een speciale
vorm van lbs voor verkeersdelinquenten, een scholingsverplichting, een mentaliteits-
cursus en een medisch-psychologisch onderzoek. Een aantal van deze ideeen is
terug te vinden in altematieve straffen of bijzondere voorwaarden bij voorwaardelijk
opgelegde straffen. Wat dit laatste betreft, bleek echter dat de Hoge Raad
voorwaarden die erg dicht aanleunen tegen de in het kader van de CBR-procedure
op te leggen maatregelen (zoals het volgen van rijlessen) niet goedkeurde, vanwege
de autonomiteit van het bestuursrechtelijke traject. Dit lijkt mij juist. Maar de
invoering van meer voorlichtende sancties, zoals de AVC, hoeft niet op bezwaren
te stuiten.

Omdat rijders onder invloed moeilijk in een categorie kunnen worden
ondergebracht, verdient een combinatie van beide oplossingen de voorkeur. Voor
de lichtere gevallen zou de strafrechtelijke AVC weer moeten worden ingevoerd,
eventueel met de verplichting voor de veroordeelde om zelf het cursusgeld te
betalen. Mocht tijdens de AVC blijken dat de betrokkene een zwaarderalcoholpro-
bleem heeft dan aanvankelijk werd gedacht, dan is de cursusleider verplicht een
schriftelijke mededeling te doen aan het CBR. In de zwaardere gevallen zou een
EMA uitkomst bieden, maar niet dan nadat er eerst een onderzoek heeft plaatsge-
vonden naar de geschiktheid van de betrokkene. Wanneer blijkt dat deze toch

onvoorwaardelijk geschikt is. kan alsnog een AVC worden gevolgd. Om het vrij-
blijvende karakter van de AVC te wijzigen, zou het volgen van deze cursus een

bijkomende straf moeten worden in plaats van een bijzondere voorwaarde. Het
op onvoldoende wijze deelnemen aan de AVC zou dan bestraft kunnen worden
met een ontzegging. Bovendien wordt in deze gevallen een schriftelijke mededeling
gedaan aan het CBR.

2.5 De behoefte aan meer differentiatiemagelijkheden

Een van de oorzaken van een positieve beoordeling van de Duitse wegenver-
keerswetgeving was dat er meer differentiatie was in de delictsomschrijvingen en
in de reikwijdte van de op te leggen sancties. Beide kenmerken zijn eenvoudig
over te brengen naar ons stelsel.

Het verdient aanbeveling om gevaarzettende factoren op te nemen in de
delictsomschrijvingen van bepaalde verkeersdelicten. hetzij door middel van
wetgeving hetzij door middel van richtlijnen. Zo moet bij snelheidsdelicten niet
alleen een onderscheid worden gemaakt naar de mate van overtreding van de
maximumsnelheid en het recidi veverleden. maar ook naar de weersomstandigheden.
het soort weg waarop de overtreding plaatsvond en het type motorrijtuig waarillee
te hard werd gereden. De strafeis moet hieraan worden aangepast.
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Daarnaast zouden de mogelijheden om gedifferentieerde sancties op te leggen

moeten worden uitgebreid. Ten eerste zou expliciet moeten worden gesteld dat

gedeeltelijke ongeldigverklaring en schorsing van het rijbewijs ook mogelijk zijn
wanneer het een lagere voertuigcategorie betreft dan die waarin nog wel mag
worden gereden. De huidige wegenverkeerswetgeving sluit dit uit." Ten tweede

zou deze geclausuleerde intrekking ook mogelijk moeten zijn bij de invordering
en de inhouding van het rijbewijs. De beste oplossing hiervoor zou zijn om de
invordering en de inhouding op te laten gaan in de schorsing. maar als dit niet

wenselijk wordt geacht, zou een clausuleringsmogelijkheid moeten worden

ingevoerd die analoog is aan die van de schorsing van het rijbewijs. Ten derde

moet de partiele ontzegging van de rijbevoegdheid expliciet mogelijk worden

gemaakt. Bij al deze clausuleringsmogelijkheden moet een materieel criterium

worden aangehouden. Dit betekent niet alleen dat oncontroleerbare voorwaarden
niet kunnen worden opgelegd, maar ook dat binnen een bepaalde beperking verder

kan worden geclausuleerd. Men denke hierbij aan het verbod om te rijden in andere

dan personenauto's. waarbij de categorie personenauto's is beperkt tot de duidelijk
herkenbare bedrijfswagen.

3          Tot slot

In het begin van dit boek werden het belang van de verkeersveiligheid en het belang
bij het behoud van de rijbevoegdheid tegenover elkaar gezet als duidelijke

tegenpolen. Later bleek echter dat deze polariteit niet zo sterk was als aanvankelijk
werd gedacht. De intrekking van de rijbevoegdheid bleek vooral een situatieve
sanctie te zijn. waarbij het belang bij het behoud van de rijbevoegdheid mede
bepalend was voor het in concreto te beschermen belang van de verkeersveiligheid.

De spanning tussen deze twee belangen bestaat bij situatieve sanctionering

derhalve alleen in de ogen van de ontevreden direct belanghebbende. die zijn
rijbewijs moet inleveren terwijl hij zelf niet erkent dat hij niet meer in staat is
behoorlijk een auto. motorfiets of vrachtwagen te besturen. Met hem hoeft geen
rekening te worden gehouden, hoewel goede voorlichting en een voor niet-
deskundigen duidelijke sanctiemotivering wei een positieve bijdrage kunnen leveren

aan het verminderen van deze subjectieve spanningsbeleving. Er zou dan moeten

worden aangegeven waarom een bepaaid gedrag leidt tot een geschiktheids/rij-
vaardigheidsgebrek en waarom het te veel gevaar oplevert voor de verkeersveilig-
heid om met dit gebrek door te rijden.

Omdat het meestal gaat om gevallen van alcoholmisbruik. zou moeten worden

verteld (of in een folder worden vermeld) waarom bepaalde alcoholgehaltes of

15 Zie paragraaf 2.4.5.1
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recidiveproblemen tot een vermoeden van misbruik van alcohol c.q. gevaar voor
recidive leiden, waarom bij ernstige vermoedens hiervan preventief het rijbewijs
moet worden ingetrokken en waarom iemand waarvan het alcoholmisbruik is
vastgesteld zijn rijbewijs moet inleveren totdat hij een jaar aantoonbaar met het
misbruik van het middel is gestopt. Deze informatie is zeker beschikbaar. maar
te verspreid en te ingewikkeld voor de gemiddelde rijbewijshouder. 16 Wellicht kan
hier aandacht aan worden besteed in het kader van de rijopleiding.

Deze vrij probleemloze verhouding tussen de ogenschijnlijk tegengestelde
belangen is anders wanneer het situatieve karakter van de sanctie wordt miskend
door de sanctieoplegging te verbinden aan te formele criteria. Rechterlijke toetsing
bleek hier evenwel vrijwel altijd de spanning op te kunnen heffen door het CBR
of het OM tot een colicrete toetsing te verplichten. Dit geldt alleen niet ten aanzien
van de oplegging van een EMA. De opleggingscriteria zijn veel te formeel. terwijl
de rechter het CBR niet verplicht een aanvullend onderzoek te doen naar de

materiele geschiktheid van de betrokkene. Vanwege de hoge prijs die voor de cursus
moet worden betaald en de zware sanctie die op onvoldoende deelname staat. is
dit niet terecht.

De spanning tussen verkeersveiligheid en mobiliteit is wei duidelijk voelbaar
bij de ontzegging. In de rechtspraak en de literatuur wordt hier dan ook veel
aandacht aan besteed. Door middel van motiveringsplichten wordt de spanning
voor een groot deel opgeheven. hetgeen met name sinds eind jaren zeventig op
gang is gekomen. Ook de particle ontzegging leverde hier tot voor kort een bijdrage.
De bescherming van andere algemene belangen dan de verkeersveiligheid brengen
evenwel soms ook een gerechtvaardigde beknotting van de mobiliteit van de veroor-
deelde met zich mee.

Hiervoor is gesproken over de spanning tussen beide belangen. bezien vanuit
het individu. Ook ten aanzien van de verkeersveiligheid is er echter sprake van
een op sommige punten tekortschietende bescherming. Dit tekortschieten vloeit
evenwel niet voort uit een te grote bescherming van de mobiliteitsbelangen. maar
uit een te beperkte kennis over mentaliteitsgebreken en de gebrekkige informatie-
overdracht in het kader van de art.  130-procedure. Van een spanning tussen beide
belangen kan op dit punt dus niet worden gesproken.

Concluderend kan worden gesteld dat in onze regeling van de rijbevoegdheid
bij correcte uitvoering ervan vrijwel geen spanning is tussen het belang van de
verkeersveiligheid en dat van de mobiliteit van individuele bestuurders. Individuen
kunnen zich wei beperkt voelen in h,in bewegingsvrijheid, maar objectief gezien
is hun belang voldoende meegewogen bij de beooideling of er sprake was van een
reeel gevaar voorde verkeersveiligheid. De schending van de beide belangen vindt

16       Zo i  het feit dat ook een nuchtere alcoholist een gevaarlijk bestuurder is ten onrechte bepaald
geen feit van algemene bekendheid.
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eigenlijk alleen plaats wanneer andere factoren de sanctieoplegging bepalen. zoals
de behoefte aan vergelding of een gebrekkige informatievoorziening.

Het voorgaande betekent dat bij de invoering van aanvullende sanctiecriteria,
nieuwe sancties of een aanscherping van het sanctiebeleid niet zozeer aandacht
moet worden besteed aan de spanning tussen het belang van de verkeersveiligheid
en dat van het individu als evenredigheidsprobleem. Er moet in de eerste plaats
worden gekeken naar de wijze waarop met de beoogde wijzigingen een bijdrage
wordt geleverd aan de daadwerkelijke bescherming van de verkeersveiligheid.
Hierbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat ook de belangen van

de betrokkenen bij het behoud van hun rijbevoegdheid hier een niet te verwaarlozen
invloed op heeft en dat de positiviteit of de negativiteit van die invloed pas na een
concrete toetsing blijkt. De voor te stellen wijziging moet ruimte bieden om deze
afweging te maken.

Alleen nadat duidelijk is wat de rol van de bescherming van de verkeersvei-

ligheid is in het nieuwe voorstel, kan dit voorstel worden beoordeeld op evenre-
digheid. Hierbij kan zowel ten aanzien van situatieve als punitieve sancties worden
getoetst of er mogelijkheden zijn tot gedeeltelijke intrekking van de rijbevoegdheid.
Bij punitieve sancties kan tevens worden beoordeeld of het sanctionerend orgaan

mogelijkheden heeft om rekening te houden met de 'draagkracht' van de betrokkene.
Vooral wanneer er sprake is van een automatische sanctie die wordt opgelegd oni
andere redenen dan de concrete bescherming van de verkeersveiligheid (zoals een
vergeldingsgedachte of een te ver geabstraheerde behoefte aan generale preventie).
kan de intrekking onevenredig zwaar zijn.

In 1965 verscheen het proefschrift van Van Ooijen, met als onderzoeksvraag:
in hoeverre voldoet de verkeerswetgeving en haar handhaving aan de eisen die
vanuit de verkeersveiligheid kunnen worden gesteld en in hoeverre wordt hierbij
niet te ver doorgeschoten? Zijn conclusie was kritisch van toon. Op sommige punten
werd de verkeersveiligheid te weinig beschermd en op andere te veel.

Na 1965 is er veel veranderd op dit gebied, in positieve zin: ten gunste van
de bescherming van de verkeersveiligheid en ten gunste van de bescherming van
de rijbevoegde. Steeds dreigde en dreigt er echter een verregaande aantasting van
deze belangen, met name door de opkomende tendens van wetgeversbestraffing.
Waakzaamheid is hierbij steeds geboden. waarbij met name een rol ligt voor een
kritische toetsing van wetgeving door de Raad van State en de beide Kamers. Bij
een beschouwing van de wijze waarop deze rol totnutoe is uitgevoerd valt de
kritische houding op die de Tweede Kamer in de loop van de tijd heeft aangenomen

en dat er op dit gebied weinig is veranderd. Zo wees de Tweede Kamer bij de
behandeling van het eerste ontwerp MRW zonder meer het door de Ministers

voorgestelde systeem van administratieve intrekking van de rijvergunning af.
hetgeen bijna honderd jaar later werd herhaald toen de administratieve inhouding
van het rijbewijs van wetsvoorstel 24  1 1 2 werd verworpen. Ten aanzien van de
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tijd daartussen kan worden gedacht aan de succesvolle pleidooien voor de invoering
van een strafrechtelijke klaagschriftprocedure tegen de invordering en de inhouding
van het rijbewijs en de toekenning van het recht op een tweede onderzoek in het
kader van de administratieve ongeldigverklaring. Daarnaast heeft de Tweede Kamer
ook steeds gepleit voor de invoering van instrumenten die (veel later) werden
ingevoerd en daadwerkelijk hebben bijgedragen tot een daadwerkelijke bescherming
van de verkeersveiligheid, zoals het rijbewijzenstelsel en de schorsing van het
rijbewijs.

Het oordeel over de wettelijke regelingen was overwegend gunstig. Dit was
echter niet het enige deel van het onderzoek. De probleemstelling of er bij de
sanctionering door middel van de intrekking van de rijbevoegdheid sprake is van
een zorgvuldige en/of niet onevenredige afweging van belangen. Het oordeel
hierover bleek met name op het uitvoeringsniveau wisselend te zijn. Verassend
was dat de oorzaak hiervan meestal niet lag bij de spanning tussen de belangen
van de verkeersveiligheid en de mobiliteit, maar bij de invloed van andere factoren
en belangen. Een factor waaraan hierbij te weinig aandacht is besteed, is de pakkans

bij verkeersdelicten. Dit kwam door de niet-juridische invalshoek die het onderzoek
daarnaar vergt. De lage pakkans is naar mijn mening wel het grootste probleem.
Niet alleen doordat die de registratie van en het onderzoek naar ongeschikte en
niet-rijvaardige bestuurders verhindert. maar ook doordat een kleine pakkans de
bereidheid tot normconform gedrag vermindert. Zo wordt de aanpak van alledrie

de vorinen van onbekwaamheid bij bestuurders belemmerd. Daarnaast werkt de
kleine pakkans in de hand dat aan het individu dat wel relatief eenvoudig kan
worden gesignaleerd (met name de rijder onder invloed) in verhouding te veel
aandacht wordt besteed. hetgeen leidt tot een overkill aan sancties tegen slechts
een van de uitingsvormen van onbekwaamheid.

Met de vermaning van Van Ooijen wil ik dit boek dan ook besluiten. Men
leze voor de door hem gehanteerde begrip 'straffen' het begrip 'sancties' en voor
het begrip 'opsporing' het begrip voorbereiding van sanctie-oplegging'. "Het
opleggen van zware straffen heeft naar onze mening geen enkele teleologische
waarde en is bovendien ethisch verwerpelijk als niet 8n bij het opsporingsbeleid
(...) en bij het bestraffingsbeleid (...) gedifferentieerd wordt opgetreden. (...) Meer
uitwerking dan van strenger straffen. zelfs al gebeurt dit gedifferentieerd,
verwachten wij van een opsporings- en bestraffingsbeleid dat zo weinig mogelijk
gelegenheid geeft dat verkeersgevaarlijke overtredingen onopgespoord en tevens

ongestraft blijven. Ook nu nog valt op beide punten veel winst te behalen.,·17

17 Van Ooijen 1965. p. 96.
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Het onderwerp van deze dissertatie is de afweging van belangen die wordt gemaakt

bij de intrekking van de rijbevoegdheid. Rijbevoegdheid is het recht op het besturen

of als bestuurder doen besturen van een voertuig. De belangen die betrokken zijn
bij de intrekking ervan behelzen het behoud van mobiliteit (individueel belang)
en de verkeersveiligheid (maatschappelijk belang). Wel valt bij het laatstgenoemde
belang een kanttekening te plaatsen. Volgens sommige sociaalwetenschappers is
het namelijk betwijfelbaar of het van de weg halen van slechte bestuurders

daadwerkelijk helpt bij de bescherming van de verkeersveiligheid. Hoewel dit zeker

van belang is voor de praktische waarde van het onderzoek, wordt volstaan met
een korte omschrijving van de belangrijkste theorieen. Verder wordt ervan uitgegaan

dat het wel zin heeft om het rijden te verbieden aan mensen die dat niet goed
kunnen.

Naast de relativering van de waarde voor de verkeersveiligheid van de
intrekking van de rijbevoegdheid valt er een andere kanttekening te plaatsen bij
dit onderzoek. De geringe pakkans bij verkeersdelicten heeft ongetwijfeld een
grote invloed op de verkeersveiligheid. Dit komt onder andere tot uiting in de
tekortschietende signalering van slechte bestuurders. Maar misschien nog wel

belangrijker is dat de geringe pakkans ook gevolgen heeft voor de bereidwilligheid
om niet meer te rijden wanneer de daarvoor vereiste bevoegdheid is ingetrokken.
Wat er op papier uitziet als een belangenafweging waarbij de verkeersveiligheid
voorop staat, kan dus in de praktijk zijn verworden tot een voorschrift waar lang
niet iedereen zich aan houdt.

Het doel van het onderzoek is niet alleen de belangen en hun afweging te
beschrijven, maar ook een waardeoordeel te geven over die afweging. Als maatstaf
wordt hierbij gehanteerd, zoals in het eerste hoofdstuk wordt toegelicht, de

evenredigheid. Naar aanleiding hiervan wordt de volgende probleemstelling
geformuleerd: is er bij de sanctionering door middel van de intrekking van de riibe-
roegdheid van onbekwame bestiturders sprake van een zorgvuldige  en/of niet on-

evenredige afweging van belangen? Sanctionering is hier het nemen van repres-
sieve, belastende en de rijbevoegdheid betreffende publiekrechtelijke maatregelen.

In de probleemstelling liggen twee deelvragen besloten. De eerste is of de
belangenafweging bij de voorbereiding van het intrekkingsbesluit zorgvuldig tot
stand komt wat betreft de beoordeling van de aanwezige belangen. Ligt werkelijk
het belang van de verkeersveiligheid ten grondslag aan de intrekkingssanctie? Wordt

dit belang in abstracto beschouwd, of wordt gekeken naar de concrete gevaarzetting?
Wordt bij de vergaring van informatie over een concrete zaak ook aandacht besteed

aan het belang dat de betrokkene heeft bij het behoud van zijn rijbevoegdheid?

291



Sallicirratti nA

Deze en verwante vragen komen in dit kader aan de orde.  Ik noem dit ook wei
de formele evenredigheidstoetsing. De tweede deelvraag is of bij de keuze om de
rijbevoegdheid in te trekken de betrokken belangen niet onevenredig zwaar of licht
worden meegewogen. Of de belangen op behoorlijke wijze in kaart zijn gebracht.
staat hier dus niet ter discussie. Het gaat erom hoe die belangen tegen elkaar worden
afgewogen. Met andere woorden: de evenredigheid van de belangenafweging wordt
hier beschreven en getoetst.

Beide deelvragen worden per intrekkingssanctie uitgewerkt in het tweede
tot en met vijfde hoofdstuk. Bij de opbouw hiervan wordt de volgorde gevolgd
van de verschillende sancties die de Wegenverkeerswet  1994 (WVW  1994) kent.
Achtereenvolgens komen aan bod: de schorsing en de ongeldigverklaring van het
rijbewijs (artt.  130 en verder). het rijverbod (art.  162 ). de invordering en de
inhouding van het rijbewijs (art. 164 ) en de ontzegging van de rijbevoegdheid
(de artt. 179 en 180).

Na bestudering van deze op zichzelf staande intrekkingssancties wordt
duidelijk wat onze wegenverkeerswetgeving ziet als vormen van slecht besturen.
Het rijden met lichamelijke en/of geestelijke gebreken, het niet-rijvaardig zijn of
het op grove wijze schenden van de verkeersvoorschriften worden als zodanig
gevaarzettend beschouwd dat intrekking de rijbevoegdheid mogelijk is. De grenzen
tushen deze categorieen zijn overigens niet scherp. Zo is de bestuurder die onder

invloed rijdt niet-rijvaardig en vallen ernstige gevallen van het rijden onder invloed
zowel onder de categorie normschendend gedrag als onder de categorie ongeschikt-
heid. De wijze waarop ons sanctiesysteem is ingedeeld. heeft alles te maken met
de voornoemde categorisering: voor elke categorie zijn aparte sancties. Door de
onscherpe atbakening van de verschillende vormen van onbekwaam bestuurderschap
krijgt de bestuurder vaak meerdere sancties tegelijk. Vooral bij de alcoholproblema-
tiek kan dit weI eens verwarrend werken. En dat geldt niet alleen voor de betrokken
bestuurders. inaar ook voor de betrokken ambten.

Hoe zien de verschillendesancties eruit'i Tot nu toe is steeds gesproken over
de rijbevoegdheid. Onverbrekelijk hiennee verbonden is de juridische figuur van
het rijbewijs. Het rijbewijs is de vergunning waarmee de rijbevoegdheid voor het
besturen van bepaalde gemotoriseerde voertuigen mag worden uitgeoefend. Veelal
bestaat de intrekking van de rijbevoegdheid dan ook uit de al dan niet ti.idelijke
onbruikbaarverklaring van het riibewijs. Dit geldt ook voor de sanctie die in
hoofdstuk 2 wordt behandeld. In dit hoofdstuk blijkt dan niet-rijvaardigheid en
lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid door middel van het bestuursrecht worden
gesanctioneerd, waarbij de schorsing en de ongeldigverklaring van het rijbewijs
en het rijverbod ter beschikking staan van respectievelijk de Minister van Verkeer
en Waterstaat en de politie.

De schorsing en de ongeldigverklaring maken deel uit van een procedure die
te vinden is in de artt. 130 en verder WVW 1994. Deze is als volgt opgebouwd.
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De politie ziet dat iemand niet meer het verkeersinzicht of de lichamelijke of
geestelijke capaciteiten heeft om goed te kunnen ri.iden en meldt dat aan het Centraal
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Als het CBR vindt dat er sprake is van
een direct dreigend gevaar voor de verkeersveiligheid, schorst zij het rijbewijs,
in naam van de Minister van Verkeer en Waterstaat. Tevens gelast zij dat de
betrokkene door een deskundige arts of rijexaminator wordt onderzocht. Als dan
blijkt dat zijn ongeschiktheid of niet-rijvaardigheid min of meer permanent is, mag
het rijbewijs ongeldig worden verklaard. In plaats van de schorsing en het onderzoek
kan het CBR ook een cursus opleggen om de rijbewijshouder bij te spijkeren. Op
dit moment is er alleen nog een cursus voor alcoholmisbruikers: de Educatieve

Maatregel Alcohol en verkeer (EMA).
De belangenafweging in het kader van de procedure van art. 130 en verder

blijkt te voldoen aan de toetsingscriteria. Er is bij de bestuursrechter een tendens
om steeds meer te toetsen op evenredigheid, dus in het kader van de tweede

deelvraag van het onderzoek. Meestal wordt hiermee een stap overgeslagen, omdat
een formele toetsing voldoende aanknopingspunten biedt om tot een bevredigende
belangenafweging te komen. Een formelere toetsing zou dus de voorkeur verdienen.
Wanneer er meer formeel zou worden getoetst, zou blijken dat er wel de
mogelijkheid en zelfs de plicht is om alle belangen in kaart te brengen, maar dat
dit onvoldoende gebeurt. Met name de deelnemers aan een EMA zijn hier de dupe
van.

Een positief punt is dat er mogelijkheden zijn om de ongeldigverklaring van
het rijbewijs te differentieren en zodoende rekening te houden met bijvoorbeeld
oudere beroepschauffeurs. Over de regeling van de EMA valt een minder positief
oordeel te geven. De criteria om deze cursus op te leggen, passen niet in het
rijbewijzenstelsel en de controle op de geschiktheid van de cursusdeelnemers is
volstrekt onvoldoende. Daardoorbehouden vele verkeersgevaarlijke alcoholmisbrui-
kers hun rijbewijs.

In art. 162 WVW 1994 is het rijverbod geregeld. Die sanctie staat centraal
in het derde hoofdstuk. Het rijverbod is een kortdurende maatregel (een tot
vierentwintig uur) waarmee de politie bestuurders of degenen die daartoe aanstalten

maken, verbieden een voertuig te besturen als ze daartoe niet in staat zijn. Het
criterium hierbij is dat de betrokkene onder invloed van een middel is, als bedoeld
in art.  8 WVW  1994. De duur van het rijverbod valt samen met de periode waarin
de gemiddelde persoon ontnuchtert. De zwakte van de regeling van het rijverbod
zit in de koppeling met art.  8 WVW 1994. Onder dit artikel vallen alleen
roesmiddelen als alcohol, medicijnen of drugs. Bestuurders die onder invloed zijn
van andere middelen of om andere redenen (bijvoorbeeld een gipsen been) niet
in staat zijn om behoorlijk een voertuig te besturen, mogen doorrijden. Hierdoor
wordt de verkeersveiligheid onnodig geschaad. Een ontkoppeling is van art. 8 is
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gewenst. Verder voldoet de uitvoering van het rijverbod niet aan de Awb. hetgeen
weI zou moeten in verband met de bestuursrechtelijke status van het verbod.

In het vierde en vijfde hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de strafrechtelijke
sancties: de invordering en de inhouding van het rijbewijs en de ontzegging van
de rijbevoegdheid. Deze sancties zijn meer een reactie op een strafbaar feit dan
een reactie op de ongeschiktheid of niet-rijvaardigheid van de betrokkene. De
bevoegdheden tot invordering en de inhouding van het rijbewijs berusten op art.
164 WVW 1 994. Met deze sancties voorkomen de politie en het openbaar ministerie
dat de bestuurder zich vaker schuldig maakt aan verkeersgevaarlijk gedrag. De
procedure begint met de verdenking van een ernstig verkeersdelict. waarvoor
proces-verbaal wordt opgemaakt. Eerst vordert de politie het rijbewijs van de
verdachte. Vroeger mocht dit alleen bij het rijden onder invloed, tegenwoordig
is de werkingssfeer uitgebreid tot bijvoorbeeld dood door schuld en excessieve
snelheidsovertredingen. Na de vordering mag de verdachte niet meer rijden.
onafhankelijk van het feit of hij het ook heeft ingeleverd. Als hij het rijbewijs
daadwerkelijk afgeeft, stuurt de politie het door naar de officier van justitie. die
binnen tien dagen besluit of hij het langer inhoudt. Zijn criterium is de kans op
herhaling van een ernstig verkeersdelict. De inhouding kan zes maanden duren.

Hoewel er voldoende redenen zijn om aan te nemen dat de rijders onder
invloed die onder de regeling vallen een verhoogd risico hebben op recidive. past
de invordering en de inhouding in zijn huidige vorm niet in het stelsel van sancties.
De reele kans op herhaling wordt ook al in het kader van de schorsing van de artt.
130 en verder onderzocht, maar dan wel met een veel betere wetenschappelijke
onderbouwing. Bovendien wordt in het huidige stelsel de invordering en de
inhouding ten onrechte gekoppeld aan de strafrechterlijke ontzegging van de
rijbevoegdheid. In de hoofdstukken zes en zeven wordt deze stelling uitgewerkt.
Naar aanleiding hiervan wordt gepleit voor de afschaffing van art. 164 en de
onderbrenging van deze sancties bij de adminstratiefrechtelijke schorsing.

Verder wordt in het vierde hoofdstuk kritiek geleverd op de uitbreiding van
de gronden om het rijbewijs te vorderen met de snelheidsovertredingen. Het
voornaamste bezwaar hiertegen is dat hiervoor geen wetenschappelijke onderbou-
wing is.  Het is daarom onduidelijk of de verkeersveiligheid daadwerkelijk wordt
verbeterd, terwijl er veel rijbewijshouders worden gedupeerd. Een ander punt van
kritiek betreft de inbewaringstelling van het motorrijtuig van de bestuurders die
weigeren hun rijbewijs af te geven. Door het ontbreken van een rechtsmiddel
hiertegen worden met name de autoeigenaren die niet de bestuurder waren fors
gedupeerd.

Hoofdstuk vij f is opgebouwd rondom de artt.  179 en  180 WVW  1994. de
artikelen waarin de strafrechterlijke ontzegging van de rijbevoegdheid is geregeld.
Een ontzegging wordt als bijkomende straf opgelegd voor een verkeersdelict en
kan een paar maanden tot meerdere jaren duren. De regeling van de ontzegging
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biedt weinig ruimte voor een formele evenredigheidstoets. maar des te meer voor
een materiele. Wat dit laatste betreft is er sprake van een evenredige
belangenafweging. Het zou wei aanbeveling verdienen om een ontzeggings-
mogelijkheid te scheppen voor commune delicten waarbij de verdachte het verkeer

ernstig in gevaar heeft gebracht of misbruikt heeft gemaakt \ an zijn rijbevoegdheid.
De verkeersveiligheid zou hierdoor beter kunnen worden beschermd.

In hoofdstuk twee tot en met vijf worden de verschillende wegenverkeers-

rechtelijke intrekkingssancties besproken. Het zesde hoofdstuk is anders van
karakter. Hierin worden alternatieve sanctiemodellen besproken. waarmee specifieke
problemen in het bestaande stelsel zouden kunnen worden opgelost. Deze specifieke
problemen betreffen het gebrek aan een individuele belangenafweging bij de
oplegging van sommige intrekkingssancties. De alternatieve sanctiemodellen worden
ontleend aan het oude wetsvoorstel 24  112, het Duitse wegenverkeersrecht en de
pogingen om in Nederland een puntenstelsel tot stand te brengen. Ook worden
diverse voorstellen in de literatuur besproken. Aan de hand van deze inspirerende
ideeen en modellen worden alternatieven gegeven om de bestaande problemen
op te lossen, zoals de incorporatie van een puntenstelsel in de procedure van de
artt.  130 en verder WVW  1994.

Het zevende hoofstuk is een slotbeschouwing. De in het tweede tot en met
vijfde hoofdstuk besproken sancties worden als een stelsel beschouwd. Er blijkt
dat het slecht besturen van een voertuig vooral wordt gesanctioneerd wanneer het

om motorrijtuigen gaat, waarbij de nadruk ligt op motorrijtuigen voor de besturing
waarvan een rijbewijs nodig is. Het nadeel hiervan is dat gevaarlijke bromfietsers
en tractorbestuurders onvoldoende kunnen worden gesanctioneerd (zie paragraaf
2.1).

Het stelsel wordt vervolgens getoetst aan de in het eerste hoofdstuk besproken
criteria. De conclusie hierbij is overwegend positief. De straf- en bestuursrechtelijke
inkadering van de verschillende sancties beschermt tegen een onzorgvuldige
beoordeling van het mobiliteitsbelang en het belang van de verkeersveiligheid wordt
in de afweging betrokken, doordat de bescherming van de verkeersveiligheid de
achtergrond is van de intrekkingssancties. De zorgvuldigheid van de belangenafwe-
ging wordt in de meeste gevallen gewaarborgd door duidelijke en scherpe norm-
stelling en de mogelijkheid van rechterlijke toetsing. Hier is een duidelijke ont-
wikkeling te zien. met name in het bestuursrecht. Vooral de mogelijkheid tot tus-
senkomst van de AROB-rechter en de latere invoering van de Awb hebben geleid
tot een enorme toename van waarborgen voor de betrokkene. Helaas waren er ook

ontwikkelingen die een minder gunstig effect hadden op de beoordelingsruimte:
de invoering van de Wet Mulder en het sepotbeleid bij relatief minder ernstige
aanrijdingen. Hierdoor was minder ruimte om rekening te houden met het belang
van de verkeersveiligheid. De belangrijkste invloed op de ontwikkeling van de
zorgvuldigheid van de besluitvorming is evenwel terug te voeren op een niet-
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juridische factor: de ontwikkeling van de techniek. In de toekomst zullen ook de
vergrijzing en de internationalisering van de intrekkingssancties hun stempel
drukken op de sanctionering. Van onevenredig zware sanctieoplegging is over het
geheel noch sprake, noch sprake geweest. Wanneer op zorgvuldige wijze is
vastgesteld dat er gevaar voor de verkeersveiligheid is, is dit gevaar dusdanig dat
het belang van de betrokkene mag wijken. Ruimte voor een aanvullende
evenredigheidmaatstaf is er dan vrijwel niet. Daarnaast biedt ons rechtsstelsel hier
bescherming tegen een eventueel al te grove schending van de belangen van de

rijbevoegde: er worden motiveringseisen gesteld en er vindt een (rechterlijke) even-
redigheidstoets plaats. Toch is het globale oordeel over het stelsel niet helemaal

positief. De algemene kritiek betreft echter niet de belangenafweging, maar de
consistentie en de overzichtelijkheid van het stelsel. Het is bijvoorbeeld niet goed
te begrijpen waarom in sommige gevallen verschillende straf- en bestuursrechtelijke
intrekkingssancties tegelijk kunnen worden opgelegd met een vergelijkbare
invalshoek of dat voor gelijkwaardige sancties verschillende toepassingcriteria
worden gehanteerd.

Tevens worden in het zevende hoofdstuk de in de eerdere hoofdstukken
behandelde punten van kritiek opgesomd betreffende de afzonderlijke delen van
het sanctiestelsel. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd concrete, in wetgeving
te vertalen oplossingen te geven.
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Gegenstand der vorliegenden Dissertation ist die bei den verschiedenen Sanktionen

der Entziehung der Fahrerlaubnis (intrekking van de rijbevoegdheid) vorzunehmen-

de Interessenabwagung. Die Fahrerlaubnis ist das Recht. ein Fahrzeug zu fuhren
oder als Fuhrer von einem anderen (z.B. im Rahmen des Fahrschulunterrichtes)
fuhren zu lassen. Die von der Entziehung der Fahrerlaubnis beruhrten Interessen
umfassen einerseits die Erhaltung der Mobilitbit (individuelles Interesse) und
andererseits die Verkehrssicherheit (8ffentliches Interesse). Bezuglich des zuletzt

genannten Interesses ist anzumerken, daB nach Auffassung einiger Sozialwissen-
schaftler bezweifelt werden muB, ob es wirklich dem Schutz der Verkehrssicherheit

dient, ungeeignete/schlechte Fahrzeugfuhrer aus dem StraBenverkehr zu entfernen.
Diese Oberlegung ist flir den praktischen Wert der vorliegenden Untersuchung
sicherlich von Bedeutung. Insoweit soll jedoch eine kurze Darstellung der
wichtigsten Theorien genugen. Auch wird davon ausgegangen, daB es durchaus
sinnvoll ist, denjenigen das Fuhren eines Fahrzeuges zu verbieten, die dies nicht
hinreichend beherrschen,.

Abgesehen von der Relativierung des Wertes der Entziehung der Fahrerlaubnis
fur die Verkehrssicherheit ist im Rahmen dieser Arbeit auch darauf hinzuweisen,
daB sich die geringe Aufklarungsquote bei Verkehrsdelikten zweifellos erheblich
auf die Verkehrssicherheit auswirkt. Dies zeigt sich unter anderem in der
unzureichenden Ermittlung schlechter Fahrzeugmhrer. Wichtiger ist vielleicht noch

die Tatsache, daB sich die geringe Aufkliirungsquote auch auf die Bereitschaft.

kein Fahrzeug mehr zu fuhren. wenn die dafur erforderliche Erlaubnis entzogen
worden ist, auswirkt. Was auf dem Papier wie eine Interessenabwagung aussieht,
bei der die Verkehrssicherheit an erster Stelle steht, hat sich moglicherweise in
der Praxis zu einer Vorschrift entwickelt, an die sich keineswegs jeder hbilt.

Ziel dieser Untersuchung ist nicht nur, die einzustellenden Belange und ihre
Abwiigung darzustellen, sondern diese Abwiigung auch zu bewerten. Im ersten

Kapitel wird dargestellt, daB als MaBstab insoweit der Grundsatz der Verhiilt-
nismt:Bigkeit gilt. Daraus wird folgende Problemstellung formuliert Wird bei der
Sanktionierung durch die Entziehung der Fahrerlaubnis ungeeigneter Fahr-
:eugfiihrer eine sorK#iltige und dem Grundsat: der Verhtilt,lismaBigkeit
entsprechende Interessenabwagung vorgenommen? Unter Sanktionierung sind
hier repressive. belastende und die Fahrerlaubnis betreffende Offentlich-rechtliche
MaBnahmen zu verstehen.

1 Ubersetzung Matthias Michalke.
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mit der erforderlichen Sorgfalt erfolgt. Liegt den verschiedenen Sanktionen der
Entziehung der Fahrerlaubnis wirklich das Offentliche Interesse an der
Verkehrssicherheit zugrunde? Wird dieses Rechtsgut abstrakt in die Interesse-

nabwagung eingestelit oder geht es um die konkrete Gefahrdung? Wird bei der
Ermittlung des Sachverhaltes in einem konkreten Fall auch das Interesse des
Betroff-enen. die Fahrerlaubnis zu behalten, berucksichtigt? Diese und iihnliche
Fragen werden in diesem Zusammenhang diskutiert. Dies kann auch als formelle
VerhaltnismiiBigkeitsprufung bezeichnet werden. Bei der zweiten Teilfrage ist zu
prtifen. ob die betroffenen Interessen bei der Entscheidung, die Fahrerlaubnis iu
entziehen, Ober- oder unterbewertet werden. Hier geht es also nicht mehr um die
Frage, ob alle bei der Abwagung zu berlicksichtigenden relevanten Belange
zutreffend in die Abwiigung eingestelit worden sind. Zu fragen ist in dieseiii
Zuhammenhang vielmehr,,<ie die einzelnen Belange gegeneinander abgewogen
werden. Mit anderen Worten: Die VerhiiltnismiiBigkeit der Interessenabwagung
selb t wird hier dargestellt und einer Prufung unterzogen.

Beide Teilfragen werden fur jede Form von Entziehungssanktion in den
Kapiteln 2 bis 5 eingehend behandelt. Der Aufbau der Arbeit orientiert sich an
der Reihenfolge der verschiedenen Sanktionen, die das niederlandische StraBen-
verkehrsgesetz von 1994 (Wegenverkeerswet; im folgenden nIStVG 1994) vorgibt.
Dementsprechend werden behandelt: Die Einziehung (schorsing) und
Kraftloserklarung (ongeldigverklaring) des Fuhrerscheins (Art. 130 ff nIStVG).
das kurzfristige Fahrverbot Crijverbod: Art. 162 nIStVG). die Sicherstellung und
amtliche Vet-wahrung des Fuhrers,cheins (invordering en inhouding van het
rilbewils. Art.  164 nISIVG) und die Entziehung der Fahrerlaubnis (ontzegging van
de rijbevoegdheid: Art. 179 und 180 nIStVG).'

Eine nlihere Betrachtung dieser selbstandigen Entziehungssanktionen macht

deutlich. was die niederlbindische StraBenverkehrsgesetzgebung als 'schlechtes'
Fuhren eines Fahrzeuges ansieht. Das Fuhren eines Fahrzeuges mit korperlichen
und/oder geistigen Mtingeln, die inangelnde Fahrtuchtigkeit oder ein grober VerstoB
gegen die Verkehrsvorschriften werden als so gefahrdend angesehen. daB die
Entziehung der Fahrerlaubnis mijglich ist. Die Grenzen zwischen diesen Kategorien

1 Die Tathuche. daB einige der genannten Rechtsbegritle mit deutschen Begriffen identisch oder
ihnen uhnlich sind. dart' nicht darober hinwegtiiuschen. daB,ie sich inhaltlich meist wesentlich
ron ihnen unterscheiden. So entsprechen 'hchorsing' (verwaltungsrechtliche Sanktion) und
invcirdering en inhouding van het rijbewijs' (strafrechtliche Sanktion) inhaltlich eher der

vorldutigen Entziehung im deutschen Recht. die 'ongeldigverklaring ,·an het rijbewijs'
(verwaltungsrechtliche Sanktion) weiv Ahnlichkeiten mitder verwaltungsrechtlichen Entziehung
der Fahrerlauhnis im deutschen Recht aut. wahrend die 'untzegging van de rilbevoegdheid
4 *trafrechtliche Sanktion) eher dem Fahrverbot ini deutschen Recht gleicht: sie kann Vch jedoch
aut einen liingeren Zeitraum erstrecken als dah Fahrverhot. Das 'rijverbod' Achlielilich ist ein
zeitlich auf wenige Stunden beschrunktes kur/tristige4 Fahrs·erbot. das im wesentlichen da/.u
dient. Fahrer. die unter dem EinfluB von Rauschmitteln htehen. fur einige Stunden bis zur
Ausnuchterung vom StraBenverkehr fern/uhalten.
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sind im ubrigen nicht scharf zu ziehen. So ist der Flihrer. der ein Fahrzeug unter
Alkoholeinwirkung fuhrt, nicht fahrtuchtig. Schwerwiegende Fulle des Fahrens
unter Alkoholeinwirkung fallen daher sowohl unter die Kategorie des normverlet-
zenden Verhaltens als auch unter die Kategorie der Ungeeignetheit. Die Einteilung
des niederlandischen Sanktionensystems geht auf diese vorgenannte Einteilung
zuruck:  Fur jede Kategorie  legt das Gesetz gesonderte Sanktionen fest. Aufgrund
der unscharfen Abgrenzung zwischen den verschiedenen Formen des ungeeigneten
Fuhrens eines Fahrzeuges werden gegen den Fahrzeugfuhrer oft mehrere Sanktionen

gleichzeitig verhiingt. Vor allem bei der Alkoholproblematik kann dies zuweilen
Verwirrung stiften. Dies gilt nicht allein filr die betroffenen Fahrzeugfuhrer, sondern
auch fur die betroffenen BehOrden.

Es stellt sich im folgenden die Frage. wie die verschiedenen Sanktionen
ausgestaltet sind. Bisher wurde stets die Fahrerlaubnis erwahnt. Damit untrennbar
verbunden ist die Rechtsfigur des Fuhrerscheins. Der Fuhrerschein verkOrpert die
Erlaubnis, mit der die Fahrerlaubnis zum FOhren bestimmter motorisierter Fahrzeuge
ausgeubt werden darf. Dementsprechend wird Fahrerlaubnis oft in der Weise

entzogen, daB der Fuhrerschein zeitlich oder unbefristet gesperrt bzw. fur
unverwertbar erklart wird. Dies gilt auch fur die in Kapitel 2 behandelte Sanktion.
In diesem Kapitel wird dargestellt, daB die Fahruntuchtigkeit und korperliche oder
geistige Ungeeignetheit auf verwaltungsrechtlichem Wege sanktioniert werden,
wobei die vorlaufige Einziehung (schorsing) und die Kraftloserklarung des
Fuhrerscheins (ongeldigverklaring) in die Zustiindigkeit des Ministers fur Verkehr
und Wasserwirtschaft fallen.

Die vorlbiufige Einziehung und Kraftloserklarung des Fuhrerscheins sind Teil
eines Verfahrens, das in den Art.  130 ff n1StVG 1994 festgelegt ist. Dieses
Verfahren ist folgendermaBen aufgebaut: Die Polizei stellt fest, daB jemand nicht
mehr die notwendigen Verkehrskenntnisse bzw. nicht mehr die erforderlichen
kOrperlichen oder geistigen Fiihigkeiten hat, um ein Fahrzeug sicher im Verkehr
fuhren zu kOnnen. Sie meldet dies an die Zentralstelle fur Fuhrerscheine (CBR.
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Wenn die CBR der Auffassung ist,
daB eine unmittelbar drohende Gefahr fur die Verkehrssicherheit besteht, spricht
sie die vorliiufige Einziehung des Fuhrerscheins (schorsing) im Auftrag des
Ministers fur Verkehr und Wasserwirtschaft aus. Gleichzeitig fordert sie den
Betroffenen auf, sich durch einen fachkundigen Arzt untersuchen oder einen

Fahrprufer Oberprufen zu lassen. Wenn sich dann herausstellt, daB seine

Ungeeignetheit bzw. Fahruntiichtigkeit mehr oder weniger dauerhaft ist, darf der
Fuhrerschein fur kraftlos erkliirt werden. Anstelle der vorlaufigen Einziehung des
Fuhrerscheins und der Untersuchung kann die CBR dem Inhaber des Fuhrerscheins
auch auferlegen, an einer Nachschulung teilzunehmen. Gegenwartig bestehen nur

noch Kurse fur Trunkenheitsfahrer: die sog. ErziehungsmaBregel Alkohol und
Verkehr (EMA: Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer).
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Die Interessenabwagung im Rahmen des in Art. 130 ff n1StVG vorgeschriebenen
Verfahrens genugt offensichtlich den Priifungskriterien. Bei den Verwaltungsgerich-
ten besteht die Tendenz, die Frage der Verhb:ltnismb:Bigkeit zunehmend eingehender

zu profen. Dies zielt auf die zweite Teilfrage der Untersuchung ab. Meistens wird
damit ein Schritt ubersprungen, da eine formelle Prufung hinreichende Anknupfung-
spunkte fur eine zufriedenstellende Interessenabwagung bietet. Einer formelleren

Prtifung wiire folglich der Vorzug einzuraumen. Eine solche PrUfung wurde zeigen,
daB die MOglichkeit und sogar die Pflicht besteht, alle Belange in die Abwagung
einzustellen, daB dies jedoch nur in unzureichendem MaBe geschieht. Insbesondere
die Teilnehmer an einer EMA-Nachschulung haben hier das Nachsehen.

Ein positiver Aspekt ist in der MOglichkeit zu sehen. bei der Kraftloserklbrung
des Fuhrerscheins zu differenzieren und auf diese Weise der besonderen Situation
beispielsweise von iilteren Berufsfahrern Rechnung zu tragen. Das Urteil uber die

Regelung der EMA-Nachschulung fallt weniger positiv aus. Die Kriterien fUr die
Verpflichtung, an dieser Nachschulung teilzunehmen, passen nicht in das
Fuhrerscheinsystem. Auch ist die Kontrolle der Geeignetheit der Schulungs-
teilnehmer letztlich vollig unzureichend. Daherbehalten viele verkehrsgefuhrdende
Trunkenheitsfahrer ihren Fiihrerschein.

In Art. 162 n1StVG 1994 ist das kurzfristige Fahrverbot (rijverbod) geregelt.
Diese Sanktion bildet das zentrale Thema des dritten Kapitels. Das Fahrverbot
ist eine kurzfristige MaBnahme (1 bis 24 Stunden) mit der die Polizei Fahrzeug-
fuhrer oder diejenigen, die sich anschicken, ein Fahrzeug zu fiihren, verbietet, ein
Fahrzeug zu fithren, wenn sie dazu nicht imstande sind. Ausschlaggebendes
Kriterium ist hier, daB der Betroffene unter dem EinfluB einer der in Art. 8 nIStVG
1994 genannten Substanzen steht. Die Dauer des Fahrverbotes entspricht dem
Zeitraum, der im Durchschnitt bis zur Ausnuchterung des Betroffenen erforderlich
ist. Der entscheidende Schwachpunkt der Fahrverbotsregelung liegt in der
Verknupfung mit Art. 8 n1StVG 1994. Unter diese Bestimmung fallen nur Rausch-
mittel wie Alkohol, Medikamente oder Drogen. Fahrzeugfuhrer, die unter dem
EinfluB anderer Mittel stehen oder aus anderen Grunden (z.B. wegen eines

Gipsbeins) nicht imstande sind, ein Fahrzeug ordnungsgembiB zu fuhren, ditrfen
weiterfahren. Dadurch wird die Verkehrssicherheit unnatig gefahrdet. Eine von
Art. 8 n1StVG 1994 losgeli ste Regelung ware daher wunschenswert. Ferner

entspricht die Durchfuhrung des Fahrverbotes nicht dem Allgemeinen Gesetz Ober

das Verwaltungsrecht(AWB, Algemene Wet Bestuursrecht), was angesichts des
verwaltungsrechtlichen Charakters des Verbots notwendig ware.

In den Kapiteln 4 und 5 werden die strafrechtlichen Sanktionen behandelt:

Die Sicherstellung und amtliche Verwahrung des Fiihrerscheins (invordering en
inhouding) und die Entziehung der Fahrerlaubnis im engeren Sinne (ontzegging
van de rijbevoedheid). Diese Sanktionen sind eher eine Reaktion auf eine Straftat
als eine Reaktion auf die Ungeeignetheit oder Fahruntuchtigkeit des Betroffenen.
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Zusaininenfassung

Die Ermlichtigung zur Sicherstellung und amtlichen Verwahrung des Fuhrerscheins

ergibt sich aus Art. 164 nIStVG 1994. Mit diesen Sanktionen verhindern Polizei
und Staatsanwaltschaft. daB sich der Fahrzeugfuhreremeutein verkehrsgefiihrden-
des Verhalten zuschulden kommen liiBt. Das Verfahren beginnt mit dem Verdacht
einer schwerwiegenden Verkehrsstraftat, die von der Polizei aufgenommen wird.
Zuniichst fordert die Polizei den Verdiichtigen auf, den Fiihrerschein abzuliefern.
Dies war froher nur bei Alkoholfahrten mOglich. inzwischen wurde der Anwen-
dungsbereich dieser Vorschrift beispielsweise auf das Delikt der fahrltissigen TOtung
und erhebliche Geschwindigkeitsubertretungen ausgeweitet. Nach der Aufforderung
zur Ablieferung des Fiihrerscheins darf der Verdiichtige kein Fahrzeug mehr fuhren,
unabhungig davon, ob er den Fuhrerschein auch abgeliefert hat. Wenn er den
Fuhrerschein tatstichlich abliefert, wird dieser von der Polizei an die Staatsanwalt-
schaft weitergeleitet. Diese entscheidet innerhalb von einer Frist von 10 Tagen,
ob sie den Fuhrerschein weiterhin einbehalt. Kriterium fur die Entscheidung der
Staatsanwaltschaft ist die Frage, ob die Gefahr einer erneuten schwerwiegenden
Verkehrsstraftat besteht. Die amtliche Verwahrung des Fuhrerscheins kann bis
auf 6 Monate verlbingert werden.

Auch wenn hinreichende Grunde fur die Annahme bestehen, daB bei
Trunkenheitsfahrern, die in den Anwendungsbereich dieser Regelung fallen, eine
erhohte Wiederholungsgefahr besteht, so paBt doch die Sicherstellung und amtliche

Verwahrung des FOhrerscheins in ihrer jetzigen Form nicht in das Sanktionensystem.
Eine echte Wiederholungsgefahr wird bereits im Zusammenhang mit der vorliiufigen
Einziehung des Fuhrerscheins (schorsing) gem. Art. 130 ff n1StVG geprtift. dort
jedoch mit einer viel fundierteren wissenschaftlichen Grundlage. Uberdies wird
die Sicherstellung und amtliche Verwahrung des Fuhrerscheins im heutigen System
zu Unrecht mit der strafgerichtlichen Entziehung der Fahrerlaubnis gekoppelt. In
den Kapiteln 6 und 7 wird diese These naher erliiutert. Im Ergebnis tritt die
Verfasserin fur eine Abschaffung der Regelung des Art. 164 n1StVG und eine
Eingliederung dieser Sanktionen bei der verwaltungsrechtlichen vorliiufigen
Einziehung des Fuhrerscheins ein.

Ferner wird im vierten Kapitel die Ausweitung der Grunde furdie Sicherstel-

lung des Fuhrerscheins bei Geschwindigkeitsubertretungen einer kritischen
Betrachtung unterzogen. Haupteinwand ist insoweit, daB damr keine wissenschaft-
liche Grundlage besteht. Es ist daher nicht unzweifelhaft, ob die Verkehrssicherheit
wirklich verbessert wird, wiihrend viele Fuhrerscheininhaber das Nachsehen haben.
Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Beschlagnahme des Motorfahrzeuges des
Fahrzeugfiihrers, der sich weigert, seinen Fuhrerschein abzuliefern. Da gegen diese

Entscheidung Rechtsbehelfe nicht gegeben sind, werden vor allem diejenigen
Fahrzeugeigentumer erheblich beeintriichtigt, die im fraglichen Zeitraum nicht
Fuhrer des Fahrzeuges waren.
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Kapitel 5 befaBt sich mit den Artikeln  179 und 180 n1StVG 1994, in denen die
strafrechtliche Sanktion der Entziehung der Fahrerlaubnis (ontzegging van de
rijbevoegheid) geregelt ist. Eine Entziehung der Fahrerlaubnis wird als Nebenstrafe
bei Verkehrsdelikten verhangt und kann fur einen Zeitraum von einigen Monaten
bis zu einigen Jahren ausgesprochen werden. Die Regelung der Entziehung der
Fahrerlaubnis bietet wenig Raum fur eine formelle, um so mehr jedoch fur eine
materielle VerhaltnismaBigkeitsprufung. Bei der letztgenannten geht es also um

die Frage. ob die Interessenabwagung dem Grundsatz der Verhaltnisma:Bigkeit
entspricht. Nach Auffassung der Verfasserin sollte die Schaffung einer Entzie-
hungsmbglichkeit bei allgemeinen Delikten, bei denen der Angeklagte den Verkehr
ernsthaft gefiihrdet oder seine Fahrerlaubnis miBtbraucht hat, erwogen werden.
Dies wurde den Schutz der Verkehrssicherheit verbessern.

Wiihrend in den Kapiteln 2 bis 5 die verschiedenen straBenverkehrsrechtlichen

Entziehungssanktionen besprochen werden, stellt Kapitel 6 alternative Sanktionsmo-
delle vor, mit denen spezielle Probleme des jetzigen Systems gelOst werden kdnnen.
Diese speziellen Probleme betreffen die fehlende individuelle Interessenabwiigung
bei der Verhiingung einiger Entziehungssanktionen. Die behandelten alternativen
Sanktionsmodelle wurden aus dem fritheren Gesetzentwurf 24112, dem deutschen
StraBenverkehrsrecht und den Bemilhungen, in den Niederlanden ein Punktesystem
einzufuhren, abgeleitet. Auch werden verschiedene Vorschliige aus der Literatur
erortert. Anhand dieser inspirierenden Ideen und Modelle werden Alternativlosung-
en fur die gegenwartigen Probleme vorgestellt. Dazu zahit etwa die Eingliederung
eines Punktesystems in das Verfahren der Art.  130 ff n1StVG 1994.

Kapitel 7 schlieBlich enthalt eine SchluBbetrachtung. Die in den Kapiteln
2 bis 5 erliiuterten Sanktionen werden unter systematischen Gesichtspunkten
untersucht. Gleichzeitig werden die in froheren Kapiteln behandelten Kritikpunkte
betreffend die einzelnen Teile des Sanktionensystems nochmals zusammenfassend

dargestellt. Die Arbeit versucht moglichst konkrete, in Gesetzgebung umzusetzende
L6sungen aufzuzeigen.

Generell fallt auf, daB das fehlerhafte Fuhren eines Fahrzeuges vor allem dann
sanktioniert wird, wenn es motorisierte Fahrzeuge betrifft. Der Schwerpunkt liegt
auf den motorisierten Fahrzeugen, fur die ein Fuhrerschein erforderlich ist. Nachteil
dieses Ansatzes ist, daB verkehrsgefiihrdende Moped-/Mofafahrer und die Fuhrer
von landwirtschaftlich genutzten Fahrzeugen nicht ausreichend sanktioniert werden
konnen (s. Absatz 2.1).

Die Profung des Sanktionensystems anhand der in Kapitel 1 erlauterten
Kriterien fallt iii}erwiegend positiv aus. Die straf- und verwaltungsrechtliche
Einbettung der verschiedenen Sanktionen bietet einen hinreichenden Schutz gegen
eine Fehlbewertung des individuellen Mobilitatsinteresses. Das Offentliche Interesse
der Verkehrssicherheit wird bereits dadurch in die Abwagung einbezogen, daB
der Schutz der Verkehrssicherheit die Grundlage der Entziehungssanktionen ist.
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Zusammenfassung

Die sorgfliltige Interessenabwiigung wird in den meisten Rillen durch eine
deutlichen und scharf umrissenen Tatbestand und die Moglichkeit einer gericht-
lichen Uberprufung sichergestellt. Hier ist insbesondere im Verwaltungsrecht eine
deutlich positive Entwicklung zu sehen. Insbesondere die MOglichkeit einer
Intervention durch den fruheren Verwaltungsrichter (sog. Arob-Richtet) und die
spatere Einfuhrung des AWB haben zu einer erheblichen Zunahme von rechtlichen
Garantien fur den Betroffenen ge filhrt. Leider gab es jedoch auch Entwicklungen.
die sich auf den Beurteilungsspielraum weniger gunstig auswirkten: die Einfdhrung
des Gesetzes zur verwaltungsrechtlichen Erledigung von VerstoBen gegen bestimmte
Verkehrsvorschriften (nach seinem Verfasser auch Lex Mulder genannt) und die
Einstellungspraxis bei relativ weniger schwerwiegenden Verkehrsunflillen. Dadurch

verengte sich der Spielraum fur eine Berucksichtigung des Offentlichen Interesses
an der Verkehrssicherheit. Der wichtigste EintluB auf die Entwicklung einer
ausgewogenen und sorgfiiltigen Entscheidung ist jedoch auf einen nicht-juristischen
Faktor zuruckzufilhren: die Entwicklung der Technik. Zukiinftig werden auch die

Oberalterung und die Internationalisierung der Entziehungssanktionen dem
Sanktionensystem in den Niederlanden ihren Stempel aufdrucken. Von einer
unverhaltnismaBig schweren Sanktionierung konnte und kann generell keine Rede
sein. Wenn sorgfaltig gepruft und festgestellt wurde, daB eine Gefahr fur die
Verkehrssicherheit besteht, dann muB diese Gefahr auch dazu fuhren, daB das
Individualinteresse des Betroffenen zuruckstehen muB. In diesem Fall besteht

praktisch kein Raum fur einen erghnzenden Verhbltnismb:BigkeitsmaBstab. Im
ubrigen bietet das niederliindische Rechtssystem Schutz gegen eine ubermiiBige
Vernachlassigung der Belange des Inhabers der Fahrerlaubnis. Zum einen werden
an die Entscheidung Begrundungsanforderungen gestellt und es erfolgt eine
(gerichtliche) Verhalmismi:Bigkeitsprtifung Trotzdem faillt das Gesamturteil Uber

das niederliindische System nicht uneingeschriinkt positiv aus. Die allgemeine Kritik
betrifft jedoch nicht die Interessenabwagung, sondern die Frage der Konsistenz
und Ubersichtlichkeit des Systems. So liiBt sich beispielsweise kaum nachvollziehen,
warum in einigen Fallen verschiedene straf- und verwaltungsrechtliche Entziehungs-
sanktionen mit vergleichbarem Normzweck gleichzeitig verhiingt werden kdnnen
oder warum furgleichartige Sanktionen verschiedene Anwendungskriterien gelten.

2          AROB ist eine Abkilrzung fur Administratieve Rechtspraak Overheidbeschikkingen (Verwaltungs-
rechtsprechung Staatliche Verfiigungen) und wurde spater durch das AWB ersetzt.
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