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Samenvatting 

Op 60- en 80km/uur-wegen vindt in Nederland jaarlijks 41% van de dodelijke 
verkeersongevallen plaats. Snelheid speelt een belangrijke rol bij ongevallen 
en dat geldt zeker ook voor deze wegen: 60- en 80km/uur-wegen zijn over 
het algemeen niet optimaal veilig en geloofwaardig ingericht. Uit de 
ongevallenregistratie van de politie (BRON) blijkt dat 41% van de dodelijke 
verkeersongevallen in Nederland plaatsvindt op 60- en 80km/uur-wegen. 
 
Naast een geloofwaardige weginrichting is snelheidshandhaving een 
beproefd middel om snelheden te reduceren. De indruk bestaat dat de 
snelheidshandhaving de laatste jaren onder druk is komen te staan, na een 
aanvankelijke toename vanaf begin deze eeuw. Daarnaast lijken innovaties 
die voor effectievere handhaving kunnen zorgen, vooral te zijn voorbehouden 
aan het hoofdwegennet, terwijl ze mogelijk ook kansen bieden voor 60- en 
80km/uur-wegen.  
 
Om die kansen nader te onderzoeken, heeft SWOV eerst de ontwikkelingen 
in snelheidshandhaving in het algemeen en in het bijzonder op 60- en 
80km/uur-wegen in kaart gebracht. Vervolgens hebben we de mogelijkheden 
van innovatieve handhavingsmethoden voor deze wegen verkend. Hierbij 
stonden de volgende onderzoeksvragen centraal: 
 
• Wat is de feitelijke ontwikkeling in handhavingsinspanningen op 60- en 

80km/uur-wegen en welke factoren zijn daarbij van invloed geweest?  
• Welke veelbelovende nieuwe technologieën en methoden voor 

snelheidshandhaving op 60- en 80km/uur-wegen zijn te identificeren? 
• Welke kansen en barrières zijn er om deze in de praktijk in te zetten? 
• Welke onderzoeksvragen ten aanzien van innovatieve handhaving op 60- 

en 80km/uur-wegen komen uit dit onderzoek naar voren?  

Ontwikkelingen 

Uit de analyse van gegevens over handhavingsinspanningen, blijkt dat deze 
in de periode 2001-2009 op zowel 60km/uur-wegen als 80km/uur-wegen zijn 
verdubbeld. Een belangrijke ontwikkeling hierin is de instelling van regionale 
verkeershandhavingsteams geweest, evenals de mogelijkheden om lichte 
overtredingen administratief af te handelen.  
 
Na 2009 zijn geen handhavingsgegevens meer beschikbaar die een goed 
beeld geven van de inspanningen op 60- en 80km/uur-wegen. Dat komt 
doordat in het informatiesysteem over handhavingsinspanningen informatie 
over de weglimiet niet meer is ingevuld. Wel duiden verschillende beleids-
ontwikkelingen, zoals afschaffing van het bonnenquotum, de verschuiving 
van verkeershandhaving naar handhaving in het verkeer1 en de 
reorganisatie van de politie, erop dat de verkeershandhaving onder druk is 
komen te staan.  

                                                      
1 Met handhaving in het verkeer wordt bedoeld dat de handhaving zich niet alleen richt op 
overtredingen van de verkeersregels, maar ook op (criminele) overtredingen buiten het 
verkeersdomein (zoals diefstal, drugs, wapens en belastingschuld) die in het verkeer kunnen 
worden opgespoord..  
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Innovaties voor snelheidshandhaving, kansen en barrières 

Aan de hand van een theoretisch model over verkeershandhaving hebben 
we –  via literatuur, interviews en vragenlijstonderzoek –  een inventarisatie 
gemaakt van ideeën en mogelijkheden voor innovatieve (zowel bestaande 
als nieuwe) technologieën en methoden voor effectieve snelheids-
handhaving op 60- en 80km/uur-wegen. We noemen dit ‘innovaties’. Deze 
kunnen betrekking hebben op methoden van politietoezicht (strikte definitie 
van handhaving), maar ook op elementen die volgens het gebruikte 
theoretische model een rol vervullen in de gehele handhavingsketen van 
attitudebeïnvloeding tot controle en straf. In een aantal gevallen is daarbij 
een rol voor politie en justitie weggelegd, maar we hebben ook gekeken 
naar de inzet van andere partijen. 
 
Uit de inventarisatie komen deels innovaties naar voren die op dit moment al 
in voorbereiding zijn. Voorbeelden daarvan zijn trajectcontrole op het 
onderliggend wegennet, mobiele onbemande controlesystemen en hogere 
boetes voor excessieve overtreders. Andere innovatieve methoden, zoals de 
instelling van buitengewoon opsporingsambtenaren met verkeershand-
havingsbevoegdheden (BOA’s), het de-anonimiseren van overtreders door 
het versturen van persoonlijke brieven na overtredingen, het vergroten van 
de pakkans van veelplegers via ANPR (automatic numberplate recognition – 
automatische nummerplaatherkenning) en progressieve snelheidsboetes, 
stuiten op barrières die met name van juridische aard zijn. Daarbij gaat het 
bijvoorbeeld om het verschil tussen op kenteken of op persoon bekeuren. 
Ook staat de huidige wetgeving de opslag en het gebruik van informatie over 
verkeersovertredingen niet toe. Toch verdienen deze innovaties aandacht. 
 
Voor scherpere handhavingsmarges en informatievoorziening over zware 
snelheidsovertredingen in de nabije omgeving, wegen de kansen vooralsnog 
niet op tegen de barrières. 
 
Als het gaat om snelheidshandhaving door de politie lijken de volgende 
innovaties het meest kansrijk om verder te verkennen:  
• Het gebruik van dashcam-beelden van burgers bij de opsporing van 

snelheidsovertreders. Dit gebeurt nu nog sporadisch, maar met name in 
het Verenigd Koninkrijk zijn hier goede ervaringen mee opgedaan. 

• Opsporing door politieauto’s met ingebouwde radarsystemen. In Frankrijk 
gebeurt dit al. Er zal wel moeten worden onderzocht in hoeverre deze 
methode voldoende kosteneffectief is.  

• Voor- en na-waarschuwingen op de weg bij snelheidscontroles om de 
subjectieve pakkans te verhogen. Hiervoor is een goede samenwerking 
tussen handhavende instanties en de wegbeheerder van belang. 

 
Ook communicatie over risico’s in het verkeer en over wenselijke sociale 
normen kan een positieve bijdrage leveren aan het goed functioneren van 
de handhavingsketen. In delen van het land worden hiervoor al technieken 
gebruikt die een nadere verkenning waard zijn. Ten slotte is het ook 
interessant om de rol van rijscholen, ouders en andere betrokken partijen 
onder de loep te nemen.  
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Kennisvragen 

Innovaties voor de verbetering van verkeershandhaving brengen specifieke 
uitdagingen met zich mee. Hierbij kunnen we de volgende kennisvragen 
benoemen: 
• Op welk type wegen en voor welke snelheidsproblemen heeft de 

innovatie de grootste meerwaarde, en in hoeverre leidt dat tot verbetering 
van verkeersgedrag? 

• Wat is het initiële publieke draagvlak voor de verschillende innovaties, 
hoe ontwikkelt zich dat na kennismaking met de innovatie en hoe kan dit 
gunstig beïnvloed worden? 

• Hoe kan de innovatie technisch gerealiseerd worden? 
• Wat is de verhouding tussen kosten en baten als de innovatie zou 

worden doorgevoerd in heel Nederland? 
 
Nader onderzoek en enkele goed gekozen proeven kunnen een antwoord 
geven op deze vragen. Daarbij gaat het ook om de juiste condities om de 
innovaties succesvol in te voeren. Tot slot beveelt SWOV aan om ook in te 
zetten op monitoring en wetenschappelijke evaluatie van effecten op het 
gebied van snelheid en ongevallen. 
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Summary 

Speed enforcement on 60 and 80 km/h roads; 
Exploratory research on developments and possibilities for the future  
 
Every year, 41% of fatal road crashes in the Netherlands occur on 60 and 80 
km/h roads. Speed plays an important role in crashes and that certainly 
applies to these roads: generally 60 km/h and 80 km/h roads do not have the 
safest and most credible layout. The police crash registration (BRON) 
indicates that 41% of fatal road crashes in the Netherlands occur on 60 and 
80 km/h roads. 
 
In addition to a credible road layout, speed enforcement is a proven means 
to reduce speeds. Speed enforcement seems to have been under pressure 
in recent years, after an initial increase from the beginning of this century. 
Furthermore, innovations that may contribute to more effective enforcement 
seem to be reserved for the main road network, whereas they may also offer 
opportunities for 60 and 80 km/h roads.  
 
To further investigate these opportunities, SWOV first explored the 
developments in speed enforcement in general and particularly those on 60 
and 80 km/h roads. Next, we explored the possibilities for innovative 
enforcement methods for these roads. To this end the following research 
questions were used: 
 
• What have been the actual developments in enforcement efforts on 60 

and 80 km/h roads and which factors have been of influence?   
• What promising new technologies and methods for speed enforcement 

on 60 and 80 km/h roads can be identified?  
• What opportunities and barriers are there to put these into practice?  
• What research questions regarding innovative enforcement on 60 and 80 

km/h roads has this study brought forward?  

Developments 

The analysis of data on enforcement efforts shows that in the period 2001-
2009 these have doubled on both 60 km/h roads and 80 km/h roads. An 
important development has been the establishment of regional traffic 
enforcement teams, as well as the possibility to deal with less serious 
offences administratively. 
 
After 2009, enforcement data accurately documenting efforts at 60 and 80 
km/h roads is no longer available. This is due to the fact that information 
about the speed limit is no longer registered in the information system on 
enforcement efforts. However, various policy developments, such as 
abolition of the quota for fines, the shift from traffic enforcement to 
enforcement in traffic2 and the reorganization of the police, indicate that 
traffic enforcement is under pressure. 

                                                      
2Enforcement in traffic means that the enforcement does not only focus on traffic offences, but 
also on (criminal) violations outside the traffic domain (such as theft, drugs, weapons and tax 
violations) that can be detected in traffic.  
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Innovations for speed enforcement, opportunities and barriers 

On the basis of a theoretical model on traffic enforcement we have – using 
literature, interviews and questionnaire study – made an inventory of ideas 
and possibilities for innovative (both existing and new) technologies and 
methods for effective speed enforcement on 60 and 80 km/h roads. We call 
these 'innovations'. These may include policing methods (strict definition of 
enforcement), but also elements that, according to the theoretical model, 
play a role in the entire enforcement chain, from influencing attitude to 
enforcement and punishment. In some cases, there is a role for the police 
and the judiciary, but we have also looked at the efforts of other parties. 
  
In part, the inventory shows innovations that are already in preparation. 
Examples include section control on the underlying road network, unmanned 
mobile speed cameras and higher fines for excessive offenders. Other 
innovative methods, such as the establishment of special investigators with 
traffic enforcement privilege (BOAs), de-anonymizing the offenders by 
sending personal letters after violations, increasing the risk of being caught 
for multiple-offenders by using ANPR ((automatic numberplate recognition) 
and progressive speed fines, face barriers that are mainly of a legal nature. 
An example is the difference between fining a person and fining on vehicle 
registration number. Also, the current legislation does not allow the storage 
and use of information about traffic violations. All the same, these 
innovations deserve attention. 
 
As yet, the opportunities for stricter, i.e. lower enforcement thresholds and 
information concerning serious speeding offences in the immediate 
surroundings do not yet outweigh the barriers. 
 
Concerning speed enforcement by the police the following innovations seem 
the most promising to explore further:  
• Using dashcam images of citizens in the detection of speed offenders. 

This is now done sporadically, but particularly the United Kingdom has 
good experiences with this.  

• Detection by police cars with built-in radar systems. This is already done 
in France. However, it needs to be investigated whether this method is 
sufficiently cost effective.   

• Before-and-after warnings on the road at speed checks to increase the 
subjective risk of being caught. This requires good cooperation between 
enforcement authorities and road authorities. 

 
Communication about risks in traffic and about desirable social standards 
can also make a positive contribution to a well-functioning enforcement 
chain. In parts of the country techniques are already being used that are 
worth exploring. Finally, it is also interesting to look at the role of driving 
schools, parents and other interested parties to look at.  
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Knowledge questions 

Innovations for the improvement of traffic enforcement bring specific 
challenges. We can formulate the following knowledge questions:  
• For which type of roads and which speed problems does innovation have 

the greatest added value, and to what extent will this lead to improvement 
of traffic behaviour?  

• What is the initial public support for the various innovations, how will this 
develop after introduction to the innovation and how can this be 
favourably influenced?  

• How can the innovation be realised technically?  
• What is the balance between costs and benefits if the innovation were to 

be introduced everywhere in the Netherlands? 
 
Further research and some well-chosen tests may answer these questions. 
This also involves ensuring the right conditions for successful introduction of 
innovations. Finally, SWOV recommends to also put efforts into monitoring 
and scientific assessment of effects in the field of speed and crashes. 
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1. Inleiding 

Snelheid speelt een belangrijke rol bij het ontstaan en de ernst van ongevallen 
(SWOV, 2016). Dat geldt ook voor 60- en 80km/uur-wegen, ook omdat deze 
over het algemeen niet optimaal veilig zijn ingericht: 80km/uur-wegen hebben 
vaak een onvoldoende obstakelvrije zone en geen fysieke rijrichtingscheiding, 
terwijl op 60km/uur-wegen onbeschermde verkeersdeelnemers nogal eens 
mengen met het snelverkeer met snelheden die niet als ‘veilig’ worden 
beschouwd (Wegman & Aarts, 2005; Aarts et al., 2010; ANWB, 2013; Bax et 
al., 2017). Bovendien hebben deze wegen – en met name 60km/uur-wegen 
– lang niet altijd een geloofwaardige snelheidslimiet, waardoor snelheden 
nogal eens hoger liggen dan die limiet (zie bijvoorbeeld Weijermars & Van 
Schagen, 2009; Aarts et al., 2010). Uit de ongevallenregistratie van de 
politie (BRON) blijkt dat 41% van de dodelijke verkeersongevallen in 
Nederland plaatsvindt op 60- en 80km/uur-wegen. 
 
Naast een optimaal veilige en geloofwaardige weginrichting is ook snelheids-
handhaving een beproefd middel om snelheden naar beneden te krijgen. De 
indruk bestaat dat de snelheidshandhaving de laatste jaren onder druk is 
komen te staan, na een aanvankelijke toename vanaf begin deze eeuw. 
Daarnaast lijken innovaties die voor effectievere handhaving kunnen zorgen, 
vooral te zijn voorbehouden aan het hoofdwegennet, terwijl ze mogelijk ook 
kansen bieden voor 60- en 80km/uur-wegen.  
 
In dit rapport maken we een verkenning van deze kansen en barrières. 
Hiervoor hebben we eerst de ontwikkelingen in snelheidshandhaving in het 
algemeen en in het bijzonder op 60- en 80km/uur-wegen in kaart gebracht. 
Vervolgens hebben we gekeken naar de mogelijkheden, kansen en 
barrières van innovatieve handhavingsmethoden voor deze wegen.   

1.1. Onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen die in dit rapport aan bod komen, zijn: 
• Wat is de feitelijke ontwikkeling in handhavingsinspanningen op 60- en 

80km/uur-wegen en welke factoren – financieel, organisatorisch, 
strategisch – zijn daarbij van invloed geweest?  

• Welke veelbelovende nieuwe technologieën en methoden voor 
snelheidshandhaving op 60- en 80km/uur-wegen zijn te identificeren? 

• Welke organisatorische, politieke, en juridische kansen en barrières zijn 
er om deze in de praktijk in te zetten? 

• Welke kennisvragen ten aanzien van innovatieve handhaving op 60- en 
80km/uur-wegen komen uit dit onderzoek naar voren?  

1.2. Methoden 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, hebben we drie methoden 
gebruikt: 
1. literatuuronderzoek; 
2. gegevens-analyse van snelheden en handhavingsinspanningen in 

Nederland; 
3. interviews en vragenlijstonderzoek. 
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Tabel 1.1 geeft hiervan een overzicht.  
 

Onderzoeksvraag Literatuur Gegevens-
analyse 

Interviews en 
vragenlijst 

Feitelijke ontwikkeling snelheid en 
handhaving 

   

Mogelijke innovaties    

Kansen en barrières voor deze 
technologieën 

   

Tabel 1.1. Overzicht van onderzoeksvragen en daarbij gebruikte methoden. 

1.2.1. Literatuuronderzoek 

Voor de beschrijving van de feitelijke ontwikkeling in snelheidshandhaving 
en de factoren die daarbij een rol hebben gespeeld, hebben we gezocht in 
de recente literatuur. De literatuurstudie werd uitgevoerd via Scopus, de 
grootste database van peer-reviewed wetenschappelijke literatuur. Via een 
combinatie van de trefwoorden ‘speed enforcement’, ‘speeding’, ‘offenders’ 
en ‘driver’ hebben we gezocht naar literatuur in de periode 2005-2017. 
Daarnaast hebben we ook in de database van ‘Science Direct’ gezocht op 
combinaties van deze trefwoorden. 

1.2.2. Gegevensanalyse 

Om inzicht te krijgen in de politie-inspanningen (van de regionale 
verkeershandhavingsteams, zie Paragraaf 3.1.2) op het terrein van 
snelheidstoezicht op 60- en 80km/uur-wegen, is gebruikgemaakt van 
informatie uit WISH (Web-based Informatie Systeem Handhaving, zie ook 
Paragraaf 3.3). Het WISH-systeem geeft informatie over de inzet aan 
mensuren en het aantal bekeurde snelheidsovertreders. Deze informatie is 
voorhanden voor de periode 2001-2009. In de jaren daarna is de limiet van 
de weg niet meer genoteerd.  

1.2.3. Interviews en vragenlijst 

Er zijn interviews gehouden met de volgende organisaties: 
− Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM): mevr. Daniëlle 

Hofstra, Esther Veldkamp, dhr. Gert Hekkert. 
− Politie: dhr. Egbert-Jan van Hasselt (landelijk projectleider Infrastructuur 

Nationale Politie), dhr. Dirk-Jan de Groot, dhr. Jan Willem Ooms en dhr. 
Rien Jansen (Politieacademie). 

− Markt (Gatsometer BV): dhr. Philip Wijers, dhr. Timo Gatsonides, dhr. B. 
Tiggelman. 

 
Wegbeheerders zijn bevraagd via een online vragenlijst. Eind juni 2017 zijn 
hiervoor 213 wegbeheerders per e-mail benaderd. In de vragenlijst werd 
gevraagd naar de wegtypen in beheer, de snelheidsproblemen, 
weginrichting en handhaving op deze wegen en uiteindelijk welke ideeën er 
leefden voor innovatieve handhaving op deze wegen (zie Bijlage A). De 
contactgegevens van de wegbeheerders baseerden we op een interne 
adressenlijst met namen en e-mailadressen van medewerkers op het terrein 
van verkeer en vervoer van 194 gemeenten, 11 provincies, en 5 
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waterschappen. Uiteindelijk hebben 62 wegbeheerders gereageerd op de 
vragenlijst (29% respons), waarvan 55 gemeenten, 3 provincies, 1 
waterschap, en 3 onbekend. Daarvan hadden 57 wegbeheerders 60- of 
80km/uur-wegen in beheer, 4 wegbeheerders hadden geen van beide typen 
wegen in beheer. De bruikbare respons kwam daarmee uit op 27%.  

1.3. Leeswijzer 

Het rapport is als volgt ingedeeld. In Hoofdstuk 2 worden theorieën 
besproken over regelnaleving en de invloed van handhaving daarop. Dit 
biedt later in het rapport handvatten om gestructureerd innovaties te 
inventariseren. 
 
Hoofdstuk 3 beschrijft wat er op basis van bij SWOV beschikbare data 
bekend is over de ontwikkeling van snelheden op, weginrichting van en 
snelheidshandhaving op 60- en 80km/uur-wegen. 
 
Hoofdstuk 4 beschrijft – op basis van literatuurstudie, de vragenlijst onder 
wegbeheerders en interviews met experts – de mogelijke innovaties op het 
terrein van de snelheidshandhaving op 60- en 80 km/uur-wegen. Het 
theoretische raamwerk uit Hoofdstuk 2 is hierbij als kapstok gebruikt 
 
In Hoofdstuk 5 vatten we de bevindingen samen en stellen we vast welke 
kennisvragen op basis van het verzamelde materiaal te identificeren zijn. 
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2. Theorie 

Een te hoge rijsnelheid op wegen buiten de kom vormt een belangrijke 
risicofactor. Dit hoofdstuk beschrijft theoretische achtergronden bij de vraag 
waarom weggebruikers snelheidslimieten overtreden, en hoe met handhaving 
invloed uitgeoefend kan worden op het regelovertredend gedrag. Kennis 
over onderliggende oorzaken zou aanknopingspunten moeten bieden voor 
(nieuwe) oplossingen, ook in de sfeer van nieuwe handhaving of nieuwe 
handhavingselementen. In Paragraaf 2.1 wordt nader ingegaan op het 
regelovertredend snelheidsgedrag zelf en de daaraan ten grondslag 
liggende motieven. Paragraaf 2.2 beschrijft hoe vanuit de invalshoek van 
theorieën over handhaving gedacht wordt over gedragsbeïnvloeding. In 
Paragraaf 2.3 gaan we nader in op de Tafel van Elf: een instrument om 
handhavingsvraagstukken te analyseren aan de hand van elf factoren 
(dimensies). Paragraaf 2.4 zet de voornaamste punten op rij.  

2.1. Oorzaken van regelovertreding of -naleving 

Er zijn vele oorzaken waarom weggebruikers zich wel of niet aan 
verkeersregels, waaronder snelheidslimieten, houden. Tabel 2.1 geeft een 
samenvatting van bewust en onbewust verkeersgedrag en de mogelijke 
oorzaken van regelconform of niet-regelconform gedrag.  
  

Gedrag Oorzaak regelovertreding Oorzaak regelconform gedrag 

 
Bewust 
gedrag 

 
Gepercipieerde (subjectieve) kosten 
< (subjectieve) baten 

Normatief uitgangspunt 

Gepercipieerde kosten > baten 

Angst voor straf 

 
Onbewust 
gedrag 

Imitatie incorrect gedrag anderen  
Fysieke en sociale omgeving lokt 
juiste gedrag uit 
 

Omgeving lokt verkeerde gedrag uit 

Onbedoelde fout 

Tabel 2.1. Verschillende oorzaken van regelovertreding en regelnaleving 
(naar Wegman & Aarts, 2005). 

Bij het bewuste gedrag staat de afweging van (subjectieve) kosten en baten 
centraal. De theorie van gepland gedrag (TPB – theory of planned behavior) 
is de meest gebruikte theorie om het bewuste overtredingsgedrag van 
automobilisten te onderzoeken en te verklaren (Ajzen, 1985). Behalve  op 
snelheidsovertredingen is deze theorie ook veelvuldig toegepast op andere 
verkeersgedragingen, zoals alcoholgebruik in het verkeer, gordelgebruik, 
fietshelmgebruik en dergelijke (Goldenbeld & Mesken, 2012). De TPB stelt 
dat gedrag een resultante is van een bewuste afweging van waargenomen 
voor- en nadelen van dat gedrag, waarbij drie brede categorieën van 
gedragsdeterminanten worden verondersteld: 
1. attitude jegens het gedrag (wat zijn de voor- en nadelen van het 

gedrag?); 
2. de waargenomen sociale norm (wie zijn belangrijke anderen en wat 

denken die van het gedrag?); 
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3. waargenomen gedragscontrole (is de persoon ervan overtuigd dat hij in 
staat is om bewust het gedrag na te laten?). 

 
Via vragenlijstonderzoek is nagegaan welke voor- en nadelen Nederlandse 
automobilisten motiveren om snelheidslimieten te overtreden, en welke 
motiveren om juist de limieten op te volgen (Duijm et al, 2012). Haast, 
plezier en aanpassing aan gedrag van anderen zijn bewuste motieven om 
sneller te rijden dan de limiet. Een deel van de automobilisten geeft ook aan 
dat het overschrijden van de limiet niet voortkomt uit een bewust motief, 
maar onbewust, ongemerkt gebeurt. De bewuste motieven om zich aan de 
limiet te houden, zijn vooral de kans op een bekeuring, het ontbreken van 
haast, kosten willen besparen en de innerlijke overtuiging dat het verplicht is 
en beter is voor veiligheid (Duijm et al., 2012). 
 
Een groot deel van het verkeersgedrag is ook niet gebaseerd op bewuste 
processen en beredeneerd gedrag, maar gebeurt onbewust, uit gewoonte of 
uit onbewuste beïnvloeding door de kenmerken van de fysieke of sociale 
omgeving, waaronder ook het verkeersgedrag van anderen.  
 
Kenmerken van de weg en van de wegomgeving zijn van invloed op 
rijsnelheid. Veel automobilisten blijken de snelheidslimiet op 80km/uur-
wegen minder geloofwaardig te vinden dan de limiet op andere wegen. Een 
hogere snelheid wordt geprefereerd wanneer het relatief brede wegen 
betreft, met overzichtelijke situaties, een recht wegverloop, een vrij zicht 
naar voren en naar rechts, afwezigheid van bomen aan de rechterzijde van 
de weg en geen bebouwing (Goldenbeld, Van Schagen & Drupsteen, 2006). 
In deze situaties liggen de voorkeurssnelheid en de als veilig beschouwde 
limiet duidelijk hoger dan de geldende limiet van 80 km/uur. In deze 
wegsituaties wordt ook de werkelijke limiet hoger ingeschat. Vaak leiden 
wegkenmerken ook onbewust tot hogere snelheid. Zo blijkt 8% tot 14% van 
de automobilisten naar eigen zeggen de snelheidslimiet ongemerkt te 
overtreden (Duijm et al., 2012).  
 
Een andere onbewuste invloed gaat uit van het gedrag van andere 
verkeersdeelnemers. Uit vragenlijstonderzoek blijkt dat 23% tot 33% van de 
automobilisten de snelheidslimiet overtreedt ‘in aanpassing op’ het 
snelheidsgedrag van anderen (Duijm et al., 2012). Ook schattingen 
gebaseerd op snelheidsgegevens laten zien dat er groepen van 
weggebruikers zijn (bestuurders van circa 50% van alle voertuigen) die hun 
snelheidsgedrag aanpassen aan anderen (Arthur, 2011). 
 
In Tabel 2.1 wordt de invloed van ‘anderen’ bij zowel bewust gedrag 
(‘normatief uitgangspunt’) als bij onbewust gedrag genoemd (‘imitatie van 
anderen’). De invloed van anderen op ons rijgedrag verloopt via normen, die 
door het gedrag van anderen, of de fysieke of mentale aanwezigheid van 
anderen, worden geactiveerd. Normen zijn de ongeschreven regels voor hoe 
mensen zich dienen te gedragen. In psychologische theorieën worden 
verschillende soorten normen onderscheiden die op verschillende manieren 
van invloed kunnen zijn (Chung & Rimal, 2016). Tabel 2.2 toont verschillende 
soorten ‘normen’ via welke de invloed van anderen ons eigen gedrag raakt.  
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Type norm Betekenis 

Collectieve norm Prevalentie van het gedrag 

Waargenomen 
norm 

Waargenomen prevalentie van het gedrag in de omgeving en druk om 
te conformeren aan dit gedrag 

Injunctieve norm Waargenomen druk om te conformeren aan norm om sociale sancties 
te vermijden 

Descriptieve norm Waargenomen prevalentie van het gedrag 

Subjectieve norm Verwachting omtrent wat belangrijke anderen vinden hoe jij je zou 
moeten gedragen 

Tabel 2.2. Typen normen (Chung & Rimal, 2016). 

Weggebruikers laten zich in (snelheids)gedrag dus mede beïnvloeden door 
wat zij andere weggebruikers zien doen (waargenomen of descriptieve 
norm), door de druk die ze ervaren om te conformeren (injunctieve norm) en 
door wat zij denken dat belangrijke anderen (familie of vrienden) van hun 
snelheidsgedrag zouden vinden (subjectieve norm). 
 
Uit bovenstaande kunnen we concluderen dat een samenspel van factoren, 
in onderlinge interactie, de snelheidskeuze van automobilisten bepaalt. 
Hierbij spelen kenmerken van de weg en de wegomgeving, de aanwezigheid 
en het gedrag van andere verkeersdeelnemers en de eigen normen en 
voorkeuren van automobilisten een rol. Snelheidslimieten en handhaving 
van snelheidslimieten versterken de injunctieve norm en vormen een van de 
factoren die bij de snelheidskeuze een rol spelen. 

2.2. De werking van handhaving 

De overtreding en naleving van verkeersregels kan ook begrepen worden 
vanuit handhavingstheorieën. Het begrip ‘verkeershandhaving’ is op te 
vatten als het totale proces van strafrechtelijke middelen, politietoezicht, 
juridische afhandelingsprocedures en feitelijke bestraffing, dat tot doel heeft 
dat weggebruikers zich op een veilige wijze en conform de bedoelingen van 
wet- en regelgeving gedragen (Goldenbeld, 2005). Volgens deze definitie 
zijn vooral politie en justitie verantwoordelijk voor de bijsturing van gedrag in 
het verkeer. Een wat algemenere definitie van handhaving is dat handhaving 
gericht is op de beïnvloeding van gedrag van burgers, bedrijven of 
instellingen, opdat zij wet- en regelgeving naleven (CCV, 2011). Binnen 
deze wat algemenere definitie kunnen ook andere partijen dan alleen de 
politie als toezichthouders fungeren: bijvoorbeeld inspectiediensten die 
controleren op overtredingen van vrachtwagenchauffeurs, verzekerings-
maatschappijen die controleren op overtredingen en schades van 
automobilisten, veiligheidsmanagers van bedrijven die controleren op 
rijgedrag en schades van werknemers, en ook ouders die het rijgedrag van 
hun kinderen controleren. In dit rapport gaat het hoofdzakelijk over 
verkeershandhaving door politie en justitie. In een enkel geval treden we 
buiten dit kader en belichten we ook (veelbelovende) nieuwe ontwikkelingen 
waarbij andere partijen dan politie en justitie toezichthouder (kunnen) zijn.   
 
Afbeelding 2.1 toont een theoretisch model over de werking van handhaving 
waarin de twee hoofdsporen van beïnvloeding – instrumenteel en normatief 
en de werkzame elementen daarin – staan aangegeven: enerzijds het 
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instrumentele spoor van handhaven en bestraffen van regelovertredend 
gedrag en anderzijds, flankerend en complementair, het normerend of 
normatieve spoor van het overtuigen van mensen van het belang van regels 
en van regelconform gedrag.   
 

 
Afbeelding 2.1. Een theoretisch model van handhaving en regelnaleving, 
geïnspireerd door ETSC, 2011. 

Instrumenteel 
De instrumentele handhavingsbenadering gaat uit van afschrikking, waarbij 
de angst voor straf wordt gezien als het centrale mechanisme om bepaald 
gedrag te vermijden. Volgens de klassieke afschrikkingstheorie (in de 
achttiende eeuw geformuleerd door de filosofen Bentham en Beccaria) en 
de latere theorie van de 'operante conditionering' (van onder andere 
Skinner) kan straf het menselijk gedrag beïnvloeden. De zekerheid, snelheid 
en strengheid van de straf bepalen volgens deze theorie in onderlinge 
wisselwerking de effectiviteit van die straf. In deze benadering ligt de nadruk 
sterk op extrinsieke motivatie.  
 
De trits wetgeving/uitvoerend beleid/organisatie (van het beleid) bepaalt 
uiteindelijk welke pakkans in het verkeer gerealiseerd wordt. De wetgeving 
benoemt de middelen van opsporing, het uitvoerend beleid benoemt 
doelstellingen voor handhaving, en de organisatie betreft de samenwerking 
tussen verschillende actoren (wegbeheerder, politie, Openbaar Ministerie) 
om het beleid in de praktijk zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren. 
 
Met handhavingsonderzoek is vooral gekeken naar de vraag hoe met extra 
controles de naleving van verkeersregels verbeterd kan worden. Vanuit een 
iets ander perspectief kan ook gekeken worden naar hoe het regel-
overtredend gedrag verandert als er geen handhaving plaatsvindt, of als de 
gevolgen van de handhaving ontweken kunnen worden. Stafford en Warr 
(1993) introduceren in hun afschrikkingstheorie het begrip ‘indirect 

Wetgeving, beleid  en organisatie

Objectieve 
pakkans

Subjectieve 
pakkans

Flankerende maatregelen

Overtuigen

Afschrikking Sociale 
normen

Persoonlijke 
normen/overtuigingen

Naleving van verkeersregels

Sociale 
sancties

Overtuigingen 
legitimiteit 
overheids-
controle

Overtuigingen  
over juist 

gedrag 

Waargenomen 
strafernst

extrinsiek

extrinsiek intrinsiekintrinsiek
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punishment avoidance’.  Deze afschrikkingstheorie stelt dat de ervaring dat 
overtredingen onbestraft blijven, mogelijk meer het regelovertredend of 
crimineel gedrag bevordert dan dat straf het afschrikt. Volgens deze theorie 
moet ook aandacht worden besteed aan directe en indirecte ervaringen met 
strafontwijking, zoals de eigen ervaring met ontwijken van snelheidscontroles, 
of zelf ervaren of zien dat snelheidsovertredingen van anderen onbestraft 
blijven. In Australisch onderzoek is ook bewijs gevonden dat de ervaringen 
met het ontwijken van politiecontroles, van invloed zijn op het toekomstige 
overtredingsgedrag; meer ervaring met strafontwijking gaat samen met meer 
overtredingsgedrag (Fleiter & Watson, 2006; Fleiter et al., 2013; Freeman et 
al., 2017) 
 
Normatief 
De rechterkant van Afbeelding 2.1 toont het belang voor de handhaving van 
het handelen in overeenstemming met normen en persoonlijke overtuigingen. 
Normatief georiënteerde handhavingstheorieën stellen dat het strafrecht, en 
de daarop gebaseerde keten van rechtshandhaving, pas effectief kunnen 
zijn als burgers de geldende normen en regels kennen en ervan overtuigd 
zijn dat naleving van de regels belangrijk is (Andenaes, 1974). Volgens deze 
optiek is het overtuigen van burgers van het belang van regels voor henzelf 
en anderen, van groot belang voor regelnaleving. Handhaving is daardoor 
maar beperkt effectief, zonder dat dit gepaard gaat met voorlichting of 
educatie.  
 
De geloofwaardigheid van de snelheidslimieten is een aspect dat binnen de 
normatieve handhavingsbenadering van belang is. Als de snelheidslimiet 
aansluit bij de uiterlijke kenmerken van de weg, dan zijn weggebruikers eerder 
geneigd om zich aan de geldende limiet te houden, wordt de snelheidslimiet 
ook beter begrepen en zal handhaving ook in grotere mate geaccepteerd 
worden.  
 
Vanzelfsprekend maar van wezenlijk belang zijn de persoonlijke verschillen 
tussen weggebruikers in ervaring van voordelen van snelheid en de wil om 
te conformeren aan het gedrag van andere weggebruikers en 
verkeersregels. 
 
Zoals in Afbeelding 2.1 met de dwarsverbinding tussen afschrikking en 
sociale normen/overtuigingen wordt aangegeven, staan de twee 
benaderingen – instrumenteel en normatief – niet los van elkaar. Wanneer 
burgers zien dat politie actief verkeersovertredingen bestraft, kan dat voor 
hen ook aanleiding zijn om zich opnieuw bewust te worden van het gevaar 
van deze regelovertredingen en het belang van regelconform gedrag. 
Frequent en zichtbaar politietoezicht kan dus voor mensen een duidelijk 
signaal zijn dat gedrag waarover zij misschien niet veel nagedacht hadden, 
niet meer acceptabel is. Ervaring met toezicht kan sociale en persoonlijke 
normen ondersteunen.  
 
Omgekeerd geld ook dat wanneer maatschappelijke normen veranderen, 
dat ook weer kan leiden tot een (maatschappelijke) vraag voor meer toezicht 
of strengere straffen. Via de politiek of het maatschappelijk middenveld kan 
deze vraag ook weer leiden tot verandering in wetgeving of andere 
prioriteiten bij de politie.  
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Bij het overtuigen van mensen gaat het niet alleen om het veranderen van 
persoonlijke normen en overtuigingen, maar ook om (de perceptie van) 
sociale normen. Wanneer mensen (vaak ten onrechte) denken dat anderen 
hun overtredingsgedrag in het verkeer niet afkeuren, is er voor hen geen 
directe aanleiding om kritisch na te denken over het eigen gedrag. Juist een 
kritische normatieve beoordeling van het verkeersgedrag vanuit de directe 
sociale omgeving kan prikkelen tot een reflectie op eigen gedrag en tot 
gedragsverandering.   

2.3. Analyse-instrument handhaving: Tafel van Elf 

Het normatieve en instrumentele spoor van gedragsbeïnvloeding is ook 
verwerkt in de Tafel van Elf, een analysetool voor het analyseren van 
handhavingsvraagstukken. De Tafel van Elf is ontwikkeld door de Inspectie 
voor de Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie om handhavings-
vraagstukken te analyseren en op te lossen (Van Reenen, 2000).  
 
Conform de tweedeling tussen instrumenteel en normatief georiënteerde 
theorieën, onderscheidt de Tafel van Elf twee groepen dimensies: 
− een groep dimensies met betrekking tot spontane naleving van regels 

zonder dwang van de overheid; 
− een groep dimensies die de invloed van controle en straf op de 

geneigdheid tot regelnaleving beschrijft. 
 
In Tabel 2.3 zijn de dimensies van de Tafel van Elf op een rij gezet.  
 

Naleving Dimensie Tafel van Elf  Definitie 

 
 
 
 
 
Spontane 
naleving 

1.  
Kennis van regels 

De bekendheid met wet- en regelgeving bij de doelgroep en de duidelijkheid 
ervan.  

2. Gepercipieerde 
kosten/baten 

De (im)materiële voor- en nadelen die uit het overtreden of naleven van de 
regel(s) volgen, uitgedrukt in tijd, geld en moeite. 

3. Acceptatie van beleid 
en regels 

De mate waarin de doelgroep het beleid en de regelgeving van de overheid 
acceptabel vindt. 

4.  
Normgetrouwheid 

De mate waarin de doelgroep bereid is zich te conformeren aan het gezag 
van de overheid of aan eigen normen en waarden. 

5.  
Niet-overheidscontrole  

De kans dat een overtreding zonder overheidscontrole toch aan het licht 
komt, bijvoorbeeld door tips, toeval en klachten.  

 
 
 
 
 
 
Handhaving 
door overheid 

6.  
Meldingskans 

De door de doelgroep ingeschatte kans dat een overtreding die is 
geconstateerd door anderen dan de overheid wordt gemeld aan 
overheidsinstanties. 

7.  
Controlekans 

De door de doelgroep ingeschatte kans dat men door de overheid 
gecontroleerd wordt op het begaan van een overtreding. 

8.  
Detectiekans 

De door de doelgroep ingeschatte kans op constatering van de overtreding 
als de overheid controleert. 

9.  
Selectiviteit 

De gepercipieerde kans op controle en detectie bij een overtreding door 
selectieve controle van bedrijven, personen, handelingen of gebieden. 

10.  
Sanctiekans 

De door de doelgroep ingeschatte kans op een sanctie als na controle een 
overtreding is geconstateerd. 

11.  
Sanctie-ernst 

De hoogte en soort van de sanctie die aan de overtreding zijn gekoppeld en 
de bijkomende nadelen van sanctieoplegging. 

Tabel 2.3. Tafel van Elf en de bijbehorende dimensies (Van Reenen, 2000). 
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Onderstaand lichten we de dimensies van de Tafel van Elf nader toe met 
betrekking tot het handhaven van snelheidslimieten aan de hand van de 
huidige kennis. Op basis van dit overzicht kunnen we kansen voor 
handhavingsinspanningen inschatten. 

2.3.1. Kennis van regels 

De kennis van verkeersregels onder Nederlandse weggebruikers is over het 
algemeen matig. Dat bleek jaren geleden al in een onderzoek van Goldenbeld 
(1993). In 2015 wees een ANWB-onderzoek opnieuw uit dat het met de 
kennis van verkeersregels matig gesteld is bij Nederlandse automobilisten. 
Bij een test van de ANWB, ingevuld door meer dan 13.000 automobilisten, 
wist 78% niet voldoende goede antwoorden te geven om te slagen. 
 
Als het gaat om snelheidslimieten, weten automobilisten vaak wel wat de 
snelheidslimieten zijn, maar herkennen ze de limiet van een weg waarop ze 
rijden niet altijd juist. Ook kunnen automobilisten vaak ongemerkt te hard 
rijden. Kennis van verkeersregels betreft dus ook het op het juiste moment 
toepassen van die kennis. Volgens een grootschalig vragenlijstonderzoek 
(Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid – PROV) rijdt 7% tot 
14% van de automobilisten ongemerkt te hard. De momentane kennis of het 
bewustzijn van de snelheidslimiet ter plekke of van de eigen snelheid in 
relatie tot de limiet, ontbreekt dus op een aantal momenten bij een deel van 
automobilisten.  

2.3.2. Gepercipieerde kosten/baten 

Uit onderzoek is bekend dat onder andere haast, rijplezier en aanpassing aan 
het gedrag van anderen subjectief waargenomen baten zijn van snelheids-
overtredend gedrag (of omgekeerd kosten van regelnalevend gedrag). 
Daartegenover zijn veiligheid, verplichting en vermijden van bekeuring 
belangrijke baten van regelnalevend snelheidsgedag (Duijm et al., 2012). 

2.3.3. Acceptatie beleid en regels 

Bij de acceptatie van het snelhedenbeleid gaat het om enerzijds acceptatie 
van snelheidslimieten en anderzijds de acceptatie van toezicht en boetes op 
snelheidsovertredingen. 
 
Wat betreft de acceptatie van snelheidslimieten is er enerzijds wel een brede 
publieke steun voor veilige snelheidslimieten, maar anderzijds zijn er ook 
aanwijzingen dat automobilisten de bestaande snelheidslimieten niet altijd 
logisch of geloofwaardig vinden (Duijm et al., 2012; Goldenbeld, 2005). 
 
Acceptatie van een veilige limiet vertaalt zich ook niet automatisch in een 
veilige gedragskeuze. Uit onderzoek is bekend dat veel automobilisten 
onderscheid aanbrengen tussen een veilige snelheid en de snelheid die zij 
zelf zouden willen rijden. Goldenbeld et al. (2005) legden automobilisten 
foto’s voor van 80km/uur-wegen en vroegen wat de limiet was, wat een 
veilige snelheid was en hoe hard ze zelf zouden willen rijden. De resultaten 
lieten zien dat de respondenten gemiddeld over alle getoonde wegsituaties 
ongeveer 8 km/uur harder willen rijden dan de geldende limiet van 80 
km/uur. Gemiddeld willen zij 4 km/uur harder rijden dan de limiet die zij veilig 
achten. Er bleken ten aanzien van voorkeurssnelheid en veilige limieten 
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echter grote verschillen te bestaan tussen wegen. Op sommige 80km/uur-
wegen willen automobilisten rond de 95 km/uur rijden, op andere wegen 
rond de 75 km/uur. Dit wijst erop dat een limiet van 80 km/uur niet voor alle 
wegen even geloofwaardig is. 
 
Ook de acceptatie van het snelheidstoezicht laat een gemengd beeld zien. 
De gemiddelde Nederlander staat kritisch ten opzichte van het optreden van 
de politie in het verkeer en het gebruik van geautomatiseerde methoden van 
toezicht (Berkhout, 2008). De kritiek lijkt zich echter meer te richten op de 
uitvoering van het toezicht dan op de wenselijkheid van snelheids- en 
cameratoezicht (Goldenbeld, 2008). Vooral minder zichtbare snelheids-
controles worden bekritiseerd. Een enquête onder circa 6.000 Nederlandse 
automobilisten liet in 2010 zien dat een meerderheid van de automobilisten 
de flitspaal (73%), trajectcontrole (69%) en staandehoudingen langs de weg 
(77%) acceptabel tot heel acceptabel vindt (Intomart Gfk, 2010). Minder dan 
de helft van de automobilisten vindt niet-zichtbaar opgestelde politieauto’s 
(44%) en het gebruik van de lasergun (43%) een acceptabel controlemiddel 
(Intomart Gfk, 2010). 

2.3.4. Normgetrouwheid 

Hoe normgetrouw zijn Nederlandse automobilisten in het naleven van 
snelheidslimieten? De PROV-enquête uit 2011 (zie Paragraaf 2.3.1) laat zien 
dat er vanuit die vraag drie groepen van automobilisten te onderscheiden 
zijn (Duijm et al., 2012). Volgens de PROV-enquête bestaat 2% van de 
Nederlandse automobilisten uit notoire, hardnekkige snelheidsovertreders 
die op minimaal zes van de acht wegtypen de snelheidslimiet extreem 
overschrijden. Deze kleine groep is dus geheel niet normgetrouw. Een groep 
van 30% van de automobilisten houdt zich op elk wegtype aan de snelheids-
limiet en deze groep streeft dus naar volledige normgetrouwheid, maar het is 
niet uitgesloten dat ook automobilisten in deze groep af en toe onbewust of 
per vergissing de snelheidslimiet overtreden. Ten slotte is en een grote 
middengroep (68%) van incidentele overtreders. De laatste en grootste 
groep laat dus normgetrouwheid vooral ook afhangen van situationele 
verkeersomstandigheden.  

2.3.5. Niet-overheidscontrole  

In de praktijk wordt de Nederlandse politie getipt over snelheidsovertredingen 
en doorrijden bij rood licht in woonwijken, overtredingen waar burgers in hun 
leefomgeving direct last van hebben. Tips of klachten leiden meestal niet tot 
directe staandehoudingen van overtreders, maar mogelijk wel tot verder 
onderzoek en mogelijk ook verkeerscontroles op de aangewezen punten. De 
door het CBS geproduceerde Veiligheidsmonitor laat zien dat veel mensen 
verkeersoverlast ervaren (Akkermans et al., 2016). Een deel daarvan zal 
hierover vermoedelijk bij de politie of bij het meldpunt van Veilig Verkeer 
Nederland klagen. Bij verkeersoverlast in de buurt gaat het om ‘te hard 
rijden’, ‘parkeerproblemen, bijvoorbeeld foutgeparkeerde voertuigen of 
drukte’, en ‘agressief gedrag in het verkeer’. Te hard rijden is het grootste 
overlastprobleem. In 2016 geeft 1 op de 5 (21%) mensen aan hier veel 
overlast van te ervaren. Van parkeerproblemen heeft ongeveer 1 op de 6 
(16%) veel overlast. Van agressief gedrag in het verkeer wordt met 6% de 
minste overlast ervaren. In totaal zeggen in 2016 ruim 3 op de 10 
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Nederlanders (31%) dat ze veel overlast ervaren van een of meer vormen van 
verkeersoverlast. Dat is vergelijkbaar met 2015 maar minder dan in 2012. 
 
In Groot-Brittannië is er een vorm van niet-overheidscontrole waarbij burgers 
films van verkeersovertredingen, gemaakt met dashcam of smartphone, 
naar de politie kunnen sturen die vervolgens kan besluiten of ze tot 
vervolging en beboeting wil overgaan (zie Paragraaf 4.2.3).  
 
Ook ‘veiligheidsculturen’ van bedrijven kunnen gezien worden als een vorm 
van toezicht dat niet door de overheid wordt geïnitieerd (zie bijvoorbeeld 
Bax, Goldenbeld & Korving (2014) voor meer informatie over safety culture).  

2.3.6. Meldingskans 

Er is ons in Nederland geen onderzoek bekend over hoe verkeersovertreders 
denken over de kans dat hun verkeersgedrag door anderen wordt 
gerapporteerd aan de politie.  

2.3.7. Controlekans  

De objectieve pakkans kan worden uitgedrukt in het aantal bekeuringen per 
duizend inwoners (Hoekstra, Eenink & Goldenbeld, 2017). Volgens die maat is 
de objectieve pakkans met behulp van camera’s in Nederland veel groter 
dan in het buitenland, maar door middel van staandehoudingen juist kleiner 
(ETSC, 2016). 
 
De objectieve pakkans in Nederland is ongeveer een factor 20 hoger dan in 
relatief veilige landen als Zweden en Groot-Brittannië. Een belangrijk deel van 
de verklaring hiervoor is dat Zweden en Groot-Brittannië een handhavings-
beleid hebben dat de vooraankondiging en zichtbaarheid van snelheids-
camera’s centraal stelt. De Zweedse en Britse automobilisten die goed 
opletten, kunnen over het algemeen relatief gemakkelijk een snelheids-
bekeuring ontlopen door tijdig hun snelheidsgedrag te wijzigen. In Nederland 
zijn niet alle flitspalen goed zichtbaar en wordt ook veel gebruikgemaakt van 
minder goed zichtbare mobiele radarcontroles, zodat automobilisten minder 
goed weten waar en wanneer er gecontroleerd wordt.  
De subjectieve pakkans is de door weggebruikers waargenomen pakkans. 
Deze is afhankelijk van de volgende factoren (Popkema, 2005): 
− de objectieve pakkans; 
− de zichtbaarheid van controles; 
− de waarneming van controles in de sociale omgeving; 
− de waarneming van controles via de media; 
− de zwaarte van de sanctie; 
− de spreiding van controles; 
− de mogelijkheid om controles te ontlopen; 
− sociale controle; 
− attitude. 

2.3.8. Detectiekans 

Bij snelheidscontroles met flitspalen of trajectcontroles is de detectiekans, de 
kans dat de overtreding geconstateerd wordt, groot. De NMi-certificering 
waarborgt de betrouwbaarheid van de meetapparatuur. De apparatuur moet 
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geijkt zijn en volgens de richtlijnen worden ingezet. Hiervoor zijn een goed 
beheer en goed opgeleide gebruikers noodzakelijk. 

2.3.9. Selectiviteit 

Met selectiviteit wordt de subjectieve kans op detectie via een selectieve 
controle van bedrijven, personen, handelingen of gebieden bedoeld. Om de 
selectiviteit van snelheidscontroles te vergroten, moet zorgvuldig worden 
bekeken waar, wanneer en hoe snelheidscontroles worden ingericht, wat de 
duur ervan is en of er over de controle gecommuniceerd zal worden. Als 
regel wordt aangehouden dat er een duidelijke relatie moet zijn tussen de 
probleemanalyse en de keuze voor de inrichting van de snelheidscontrole 
(Popkema, 2005). 

2.3.10. Sanctiekans 

In Nederland leidt een gedetecteerde snelheidsovertreding bijna altijd tot 
een feitelijke bekeuring. Een zeer klein aandeel van de geconstateerde 
overtredingen wordt niet bekeurd vanwege technische of procedurefouten. 

2.3.11. Sanctie-ernst 

Er zijn in Nederland verschillende mogelijkheden om de sanctie-ernst voor 
snelheidsovertreders te vergroten (zie ook Paragraaf 4.4): 
− hogere snelheidsboetes; 
− een puntensysteem voor snelheidsovertreders, waarbij naast boetes ook 

strafpunten worden uitgedeeld en waarbij de rijbevoegdheid wordt 
ingetrokken als een maximumaantal punten wordt overschreden; 

− verlaging van de overtredingsgrens voor het intrekken van de 
rijbevoegdheid. 

 
Hieronder gaan we nader op elk van deze mogelijkheden in.  
 
Uit onderzoek is bekend dat de hoogte van snelheidsbekeuringen invloed 
heeft op regelovertredend snelheidsgedrag (Hoekstra, Eenink & Goldenbeld, 
2017). Verhoging van boetes leidt tot minder regelovertreding. Mensen laten 
zich in hun gedrag beïnvloeden door financiële prikkels: als iets duurder 
wordt, wil men er doorgaans minder van hebben. Dit fenomeen wordt 
prijselasticiteit genoemd. Ook binnen het verkeersdomein is evidentie voor 
het bestaan van prijselasticiteit in relatie tot boetes (Hoekstra, Eenink & 
Goldenbeld, 2017).  
 
In Nederland is onderzoek gedaan naar veranderingen in rijsnelheid bij 
trajectcontroles ten gevolge van de algemene boeteverhogingen van 1 april 
2008 en 1 januari 2010. Op basis hiervan is de prijselasticiteit geschat op 
0,227. Dat wil zeggen dat het aantal overtredingen op trajectcontroles met 
0,227% afnam per 1% toename van het boetetarief (Moolenaar, Zuidema & 
Boer, 2011). Bovendien vond men in dit onderzoek dat met name jonge 
recidivisten en meerplegers (met twee of meer overtredingen) gevoelig 
waren voor boeteverhogingen. In 2014 vond Moolenaar bij trajectcontroles 
een prijselasticiteit van -0,14%. Dit resultaat wijkt enigszins af van het 
eerdere onderzoek uit 2011. Dit verschil is te wijten aan methodologische 
verschillen: zo werd in de tweede analyse rekening gehouden met het aantal 
auto's die de trajectcontrole passeerden zonder een strafbaar feit te plegen. 
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Als het gaat om staandehoudingen vond Moolenaar (2014) een prijs-
elasticiteit van -0,091. De auteur concludeert dat bestuurders hun gedrag 
alleen aanpassen als de pakkans hoog is (Moolenaar, 2014). 
 
Wat betreft het puntensysteem is er bewijs dat dit kan leiden tot veiliger 
rijgedrag en minder ongevallen. Volgens onderzoek in verschillende landen, 
duurt het veiligheidseffect van een puntensysteem echter niet langer dan 
anderhalf jaar (Castillo-Manzano & Castro-Nunõ, 2012; Van Schagen & 
Machata, 2012). Paragraaf 4.4.2 gaat dieper in op het puntensysteem. 
 
De laatstgenoemde mogelijkheid om de sanctie-ernst te verhogen, betreft de 
verlaging van de overtredingsgrens voor het intrekken van de rijbevoegdheid. 
In Nederland kan bij een snelheidsovertreding met 50 km/uur of meer de 
rijbevoegdheid van een automobilist worden ontzegd als een bijkomende straf 
bovenop de geldboete. De duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid is 
afhankelijk van de hoogte van de snelheidsovertreding, eventuele recidive 
en de vraag of het rijbewijs dringend nodig is voor werk of andere belangrijke 
sociale verplichtingen. Wanneer de overtredingsgrens voor het ontzeggen 
van de rijbevoegdheid zou worden verlaagd van 50 km/uur naar bijvoorbeeld 
25 of 30 km/uur, dan zou dit een fors verhoogde sanctie-ernst inhouden voor 
snelheidsovertredingen die nu in de regel alleen met geldboetes worden 
bestraft. Er zijn geen directe gegevens voorhanden om de mogelijke 
effectiviteit van deze maatregel te beoordelen. Over het algemeen is het 
intrekken van het rijbewijs wel een effectieve maatregel om onveilig gedrag 
en ongevalsrisico te verminderen (Masten & Peck, 2004). 

2.4. De voornaamste punten op een rij 

Diverse factoren bepalen samen de snelheidskeuze van automobilisten en 
daarmee ook de naleving van snelheidslimieten. Factoren kunnen bewust 
zijn, zoals de voorkeuren van automobilisten en de verwachting van 
controles langs de weg, maar ook onbewust, zoals het rijgedrag van andere 
wegebruikers en kenmerken van de wegomgeving. Wetgeving en het 
handhaven ervan werken in op de injunctieve norm, de druk om te 
conformeren aan de norm om sociale sancties te voorkomen. 
 
Wat betreft rijsnelheid is bekend dat een deel van automobilisten snelheids-
limieten niet altijd geloofwaardig vinden, dat een deel van automobilisten de 
voordelen van snelheid (plezier, tijdswinst) tijdelijk belangrijker kan achten 
dan de nadelen (kans op ongeval, kans op bekeuring) en dat de 
normgetrouwheid wat betreft het naleven van de limiet nogal verschilt per 
wegtype, mede afhankelijk van het gedrag van andere weggebruikers. 
 
In de instrumentele handhavingsbenadering staat de angst voor straf 
centraal en wordt verondersteld dat een verhoogde subjectieve pakkans en 
daaropvolgende straf zal leiden tot minder regelovertredend gedrag. In de 
normatieve handhavingsbenadering wordt naast angst voor straf ook de 
nadruk gelegd op het belang van duidelijke en geloofwaardige regels.  
 
In overeenstemming met het onderscheid tussen instrumentele en normatieve 
aanpak van de handhaving, identificeert De Tafel van Elf een aantal criteria 
voor de effectiviteit van een handhavingsaanpak dat opgedeelde is in criteria 
met invloed zonder dwang van de overheid en met invloed van controle en 
straf. 
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3. Ontwikkelingen in snelheidshandhaving 

In het voorgaande hoofdstuk werd een theoretisch kader beschreven rond 
de werking van verkeershandhaving. In dit hoofdstuk schetsen we de 
ontwikkeling van handhavingsinspanningen. In Bijlage B staat een 
verkennende achtergrondanalyse van de ontwikkeling in snelheden op 60- 
en 80km/uur-wegen. Een analyse van de weginrichting van deze wegen, op 
basis van de wegbeheerdersenquête (zie Paragraaf 1.2), is te vinden in 
Bijlage C. 
 
In deze paragraaf gaan we nader in op de ontwikkeling van de snelheids-
handhaving op 60- en 80km/uur-wegen en de factoren die daarbij een rol 
spelen. In Paragraaf 3.3.1 schetsen we eerst de grote beleidsmatige 
ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op de snelheidshandhaving. In 
Paragraaf 3.3.2 presenteren we beschikbare cijfers over de ontwikkeling van 
snelheidshandhaving op 60- en 80km/uur-wegen.   

3.1. Toename van de (snelheids)handhaving begin jaren negentig 

In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw hebben drie kaders – 
twee beleidskaders en één wettelijk kader – de voorwaarden gecreëerd voor 
intensivering van de verkeers- en snelheidshandhaving in Nederland. Dat 
heeft er zelfs toe geleid dat het niveau van snelheidshandhaving in 
Nederland aanzienlijk hoger is dan in andere Europese landen (Hoekstra, 
Eenink & Goldenbeld, 2017).  

3.1.1. De Wet administratiefrechtelijke handhaving (Wahv) 

Een belangrijk wettelijk kader voor de snelheidshandhaving vormt de in 1992 
ingevoerde Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 
(Wahv). Deze wet bepaalt dat veelvoorkomende, lichtere verkeers-
overtredingen afgehandeld kunnen worden via administratiefrechtelijke in 
plaats van stafrechtelijke procedures. De Wahv kwam voort uit onvrede in de 
jaren tachtig met de afwikkeling van veelvoorkomende verkeersovertredingen 
(Onneweer, 1997). Deze werden via het strafrechtelijk systeem afgehandeld. 
De nadelen hiervan waren dat er een grote werkbelasting was voor politie en 
justitie en dat verdachten vele mogelijkheden hadden om de afwikkeling van 
de zaak te vertragen. De Wahv heeft deze vertragingstactieken sterk 
beperkt door de invoering van snellere geautomatiseerde procedures met 
een korter tijdraam voor bezwaarprocedures, een korter tijdraam voor de 
betaling van boetes, gebruik van betalingsherinneringen en gebruik van 
dwangmaatregelen bij niet-betaling van boetes.  

3.1.2. Instelling van regionale verkeershandhavingsteams 

Een simultane belangrijke beleidsmatige ontwikkeling kwam begin jaren 
negentig voort uit de Duurzaam Veilig-visie (Koornstra et al., 1992) en het 
Startprogramma Duurzaam Veilig in 1997. Volgens deze visie kunnen 
ernstige ongevallen en slachtoffers het beste worden voorkomen door het 
verkeerssysteem volgens ‘de menselijke maat’ in te richten. Mensen moeten 
goed zijn voorgelicht en getraind alvorens zelfstandig aan het verkeer deel 
te nemen; de infrastructuur en voertuigen moeten weggebruikers vervolgens 
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bescherming en ondersteuning bieden in hun verkeerstaak. Uiteindelijk moet 
worden gecontroleerd of weggebruikers zich goed gedragen. Al deze 
elementen kregen dan ook een plaats in het Startprogramma Duurzaam 
Veilig: permanente verkeerseducatie werd opgezet, 30km/uur-zones en 
60km/uur-wegen werden grootschalig aangelegd naast andere infrastructurele 
maatregelen en regelgeving, en er werden afspraken gemaakt om de 
verkeershandhaving te intensiveren. Hiervoor stelde het Openbaar 
Ministerie (OM) regionale teams aan die uitsluitend tot taak hadden om 
verkeershandhaving uit te voeren op een aantal belangrijke speerpunten: 
snelheid, rijden onder invloed, roodlichtnegatie en gebruik van beveiligings-
middelen zoals gordeldracht bij auto-inzittenden en helmdracht bij 
bromfietsers. Het OM-standpunt is hierbij wel dat verblijfsgebieden (dus de 
30km/uur- en 60km/uur-zones) in principe zelf-handhaafbaar moeten zijn 
door een geloofwaardige snelheidslimiet. Doordat een groot deel van deze 
wegen vooral een sobere inrichting kent (zie Weijermars & Van Schagen, 
2009), is het niet verwonderlijk dat de snelheidshandhaving op 60km/uur-
wegen om deze reden minder grootschalig is toegenomen dan op 
bijvoorbeeld verkeersaders (50- en 80km/uur-wegen). 

3.1.3. De Leidraad voor de verkeershandhaving 

Ook van beleidsmatig belang was de in mei 1993 verschenen Leidraad voor 
de verkeershandhaving (Steenhuis, 1993). Het OM maakte een start met 
een planmatige aanpak van de verkeersonveiligheid door middel van ‘gericht 
verkeerstoezicht-projecten’ (GVP’s). Het idee achter de leidraad was dat 
handhaving het sluitstuk was van een zogenoemde 3 E-benadering, waarin 
allereerst gekeken moest worden naar infrastructurele maatregelen 
(engineering) en voorlichting (education) om riskant en ongewenst 
verkeersgedrag te beïnvloeden, en vervolgens pas naar handhaving 
(enforcement). Een positief effect van deze GVP’s was dat diverse 
betrokken partijen – wegbeheerders, handhavers en vervolgers – met elkaar 
in overleg raakten (Van der Meulen, 2004).  

3.2. Recente ontwikkelingen in het handhavingsbeleid: toenemende druk 

Met de genoemde kaders werd in de jaren negentig de grondslag gelegd 
voor de uitbreiding van het verkeerstoezicht, en vooral ook de snelheids-
handhaving. Dit zette zich aan het begin van deze eeuw voort. 
 
Aan het einde van het eerste decennium van de nieuwe eeuw waren er 
echter een aantal ontwikkelingen die de verkeershandhaving onder druk 
zetten: 
− de afschaffing van het bonnenquotum; 
− een nieuwe visie op de politieverkeerstaak; 
− een nieuw politiebestel met veranderde prioriteiten. 

3.2.1. Afschaffing van het bonnenquotum 

In de jaren na 2000 werd de Nederlandse politie op basis van landelijke 
prestatieafspraken sterk kwantitatief aangestuurd. Onderdeel van de 
landelijke prestatieafspraken was ook een afspraak over het aantal te 
verwezenlijken boetes en transacties uit staandehoudingen. Deze wat 
eenzijdige op output gerichte prestatiesturing stuitte op weerstand binnen de 
politie en ook de landelijke politiek. Vanaf 2007 maken boetes en transacties 
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uit staandehoudingen geen onderdeel meer uit van de landelijke 
prestatieafspraken met de politie (Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, 2008). Eind 2010 werd het bonnenquotum voor agenten 
afgeschaft (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2010). 

3.2.2. Van verkeershandhaving naar handhaving in het verkeer 

Het rapport Politie in ontwikkeling (Raad van Hoofdcommissarissen, 2005) 
introduceert het begrip ‘nodale oriëntatie’. Dit is geïnspireerd op de gedachte 
dat verkeersstromen een knooppunt (node) vormen waar ongewenste 
activiteiten samenkomen en zodoende een goede plek bieden voor 
opsporing van deze activiteiten. Dat betekent dus dat handhaving in het 
verkeer niet alleen wordt ingezet voor verkeershandhaving, maar ook voor 
de opsporing van andere delicten zoals openstaande boetes, drugs- en 
mensenhandel en verboden wapenbezit. ‘Verkeershandhaving’ wordt 
daarmee meer tot ‘handhaving in het verkeer’ (Ruessink & Berkhout, 2007; 
Goldenbeld, Aarts & Mathijssen, 2010). De ontwikkeling en verschuiving van 
toezicht en handhaving naar opsporing, gaat samen met de ontwikkeling van 
nieuwe technologieën die nieuwe mogelijkheden voor opsporing bieden 
(Morée, Landman & Bos, 2014). Camera’s en andere systemen, zoals 
automatische nummerplaatherkenning, blijken niet alleen waardevol voor de 
constatering van verkeersovertredingen, maar ook voor de opsporing van 
criminele delicten. Dit leidt er mede toe dat het verkeer zich snel ontwikkelt 
als een belangrijk veld voor recherchewerk.  

3.2.3. Landelijke reorganisatie 

Vanaf 2009 start de politie met haar oriëntatie op een landelijke reorganisatie. 
Daarbij werd ook gekeken naar de inhoud van de politieverkeerstaak in de 
nieuwe Nationale Politie (vtsPN, 2009). De verkeershandhaving, waaronder 
ook het verrichten van staandehoudingen in het verkeer, is een van 
meerdere onderdelen van de totale politieverkeerstaak. De reorganisatie 
leidt uiteindelijk tot een nieuw bestel van 10 regionale eenheden, 43 
districten en 168 basisteams. De nieuwe Nationale Politie heeft 10 landelijke 
prioriteiten (waaronder veiligheid op straat) en verder regionale aandachts-
gebieden. Verkeersveiligheid behoort dan niet meer tot de landelijke 
prioriteiten. De regionale verkeershandhavingsteams worden vanaf 2010 
ondergebracht bij het Landelijk Parket van het OM. Ze werden voorheen 
aangestuurd door het Bureau Verkeershandhaving van het OM. 
Tegelijkertijd met de genoemde ontwikkelingen binnen de politieorganisatie 
vond ook een vervanging en afbouw plaats van flitspalen. De analoge 
snelheidscamera’s in de flitspalen in Nederland werden in de periode 2008-
2017 vervangen door digitale snelheidscamera’s. Tegelijkertijd werd ook het 
aantal flitspalen teruggebracht van ruim 1200 tot circa 650. Op locaties waar 
infrastructurele verbeteringen waren doorgevoerd en het snelheidsgedrag 
duurzaam was verlaagd, waren flitspalen niet langer nodig, zo was het 
beleid (Hofstra, Veldkamp & Flinterman-Stronk, 2013). 

3.2.4. Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) verkeershandhaving 

Naar aanleiding van het toenemende aantal verkeersslachtoffers en 
achterblijvende inkomsten uit verkeersboetes, werd in 2015/2016 een 
interdepartementaal beleidsonderzoek verkeershandhaving (IBO) uitgevoerd 
naar doelmatigheid en doeltreffendheid van verkeershandhaving (Ministerie 
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van Financiën, 2016). De IBO-rapportage komt daarbij tot een aantal 
conclusies over onder meer de versnipperde regievoering van verkeers-
veiligheidsbeleid, de lage prioriteit die verkeersveiligheid landelijk heeft, de 
gebrekkige aansluiting van beleid bij beleidsdoelen en een aantal specifieke 
uitvoeringsvraagstukken, zowel begrotingstechnisch als handhavings-
technisch. 
Dit leidt tot een aantal mogelijke oplossingsrichtingen of beleidsvarianten die 
de komende tijd verder verkend worden: 
− Verbetering van de huidige situatie door onder andere betere ramingen 

van de inkomsten, koppeling van handhavingsinspanningen aan 
beleidsdoelen en een uitvoeringstoets. 

− Verkeershandhaving wordt versterkt door bijvoorbeeld de instelling van 
een regionale stuurgroep verkeersveiligheid, centraliseren van de regie 
over de regionale verkeershandhavingsteams, verkeersveiligheid hoger 
op de landelijke prioriteitenlijst te zetten of het aanstellen van 
buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) bij wegbeheerders en 
deze bevoegdheden te geven in de verkeershandhaving. 

− Wegbeheerders krijgen de boete-opbrengsten van verkeershandhaving 
om te investeren in verkeersveiligheid. 

− Wegbeheerder krijgt de regie over de inzet van handhavingsmiddelen. 
− Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat krijgt het beheer over de 

inzet van handhavingsmiddelen. 
− Boeteontvangsten komen in een generaal dossier of blijven buiten het 

uitgavekader. 
− Instelling van een progressief en risicogestuurd boetestelsel. 
− Zorgen dat door techniek gevaarlijk gedrag onmogelijk of onschadelijk 

wordt. 
 
Tevens wordt er gepleit voor meer onderzoek naar de effectiviteit van 
verkeershandhaving in Nederland. Dergelijk onderzoek zou kunnen 
bijdragen aan effectievere inzet en ramingen van de opbrengsten van 
verkeershandhaving. 

3.3. Gegevens over de ontwikkeling van handhavingsinspanningen op 60- en 80km/uur-
wegen 

Bij de oprichting van de regionale verkeershandhavingsteams werd 
afgesproken dat de politie-eenheden die hierin opereerden, hun activiteiten 
richting OM zouden verantwoorden. Hiervoor is het WISH-systeem opgezet 
(Web-based Informatie Systeem Handhaving). Hierin zijn inzeturen per 
handhavingsspeerpunt per regio terug te vinden, alsmede het aantal 
uitgevoerde controles en geconstateerde overtredingen. 
 
In deze paragraaf besteden we aandacht aan de beschikbare gegevens 
over de inzet van handhaving op 60- en 80km/uur wegen door de regionale 
verkeershandhavingsteams3. Informatie hierover is beschikbaar over de 
periode 2001-2009, daarna zijn er geen snelheidslimieten meer 
geregistreerd in het systeem.   
 

                                                      
3 Wat de basispolitie daarnaast aan verkeershandhaving heeft uitgevoerd, is niet bekend. Er zijn 
echter aanwijzingen dat de bulk van de verkeershandhaving door de regionale 
verkeershandhavingsteams is uitgevoerd (Meershoek & Krommendijk, 2008). 
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Afbeelding 3.1 toont de inzet aan mensuren besteed aan snelheidscontroles 
op 60- en 80km/uur-wegen in de periode 2001-2009. Hieruit blijkt dat op 
zowel 60- als 80km/uur-wegen de handhavingsinzet in uren is toegenomen. 
Voor 60km/uur-wegen is het aantal inzeturen tussen 2001 en 2009 gestegen 
van circa 25.000 naar circa 50.000 uren per jaar. Als we dit afzetten tegen 
een schatting van de weglengte aan 60km/uur-wegen op basis van het 
Nationaal Wegenbestand (NWB, data beschikbaar van 2005 t/m 2010), dan 
betekent dit in de periode 2005-2009 een toename van circa 2 naar circa 3 
mensuren handhavingsinzet per kilometer 60km/uur weg. 
 
De snelheidshandhaving op 80km/uur-wegen blijkt heel wat forser te zijn 
geweest en is in de periode 2001-2009 toegenomen van ruim 250.000 naar 
ruim 500.000 mensuren. Als we deze inzet voor de periode 2005-2009 
afzetten tegen een schatting van de hoeveelheid 80km/uur-weglengte in 
Nederland volgens het NWB, dan blijkt dat in genoemde periode de 
verkeershandhaving is toegenomen van circa 12 tot circa 17 mensuren per 
kilometer weglengte. 
 

 
Afbeelding 3.1. Aantal mensuren besteed aan snelheidscontroles op 60- en 
80km/uur-wegen door de regionale verkeershandhavingsteams in de 
periode 2001-2009 (Bron: WISH). 

3.4. Conclusies 

Het is duidelijk dat vanaf 2001 geïntensiveerde handhaving op onder meer 
snelheidsgedrag en de mogelijkheid om lichte overtredingen administratief af 
te handelen, een bijdrage hebben geleverd aan de reductie van hoge 
rijsnelheden. Deze handhaving is in de periode 2001-2009 op zowel 
60km/uur-wegen als 80km/uur-wegen verdubbeld. Wel is de handhaving op 
60km/uur-wegen zowel absoluut als naar weglengte slechts een fractie 
geweest van de handhavingsinspanningen op 80km/uur-wegen. Dit hangt 
samen met de 3-E-benadering (een goede afstemming tussen infrastructurele 
maatregelen, voorlichting en handhaving – engineering, education en 
enforcement) uit onder andere de Leidraad voor de verkeershandhaving en 
met het standpunt van het OM dat erftoegangswegen in principe 
geloofwaardig ingericht moeten zijn om voor handhaving in aanmerking te 
komen. Uit de voorgenoemde enquête onder wegbeheerders blijken 
snelheidsremmende elementen in de weginrichting nog niet grootschalig te 
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worden toegepast. Op 60km/uur-wegen blijkt dit slechts bij circa 2 op de 10 
wegen het geval. 
 
Na 2009 zijn geen geschikte gegevens meer voorhanden om de ontwikkeling 
in verkeershandhaving aan af te lezen. Wel duiden verschillende beleids-
ontwikkelingen erop dat de verkeershandhaving onder druk is komen te 
staan. Deze ontwikkelingen betreffen onder meer de afschaffing van het 
bonnenquotum, de verschuiving van verkeershandhaving naar handhaving 
in het verkeer en de reorganisatie van de politie waarbij verkeersveiligheid 
als landelijke prioriteit vervalt. Dit is mede aanleiding geweest om in 2015 
een interdepartementaal beleidsonderzoek over de doelmatigheid en 
effectiviteit van verkeershandhaving in te stellen. Hieruit volgt een aantal 
aanbevelingen voor verbeteringen voor de prioritering en organisatie van 
handhaving. 
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4. Mogelijke innovaties van snelheidshandhaving op 60- en 
80km/uur-wegen 

In dit hoofdstuk beschrijven we innovaties voor snelheidshandhaving op 60- 
en 80km/uur-wegen. We vatten het begrip ‘innovatie’ breed op: het gaat 
daarbij zowel om toepassing van bestaande methoden in een nieuwe 
context (nu gericht op snelheid en toepassing op 60- en 80-km/uur-wegen) 
of een geïntensiveerde aanpak, als om innovaties die nog niet (in 
Nederland) structureel in de praktijk zijn gebracht maar op theoretische of 
empirische gronden interessant kunnen zijn. 
 
We rangschikken de nieuwe technologieën binnen het in Hoofdstuk 2 
geschetste theoretisch kader. In Paragraaf 4.1 komen we kort terug op dit 
kader en hoe we dat gebruiken om nieuwe technologieën te rangschikken.  
 
In Paragrafen 4.2 t/m 4.5 worden nieuwe technologieën voor snelheids-
handhaving beschreven zoals we die hebben kunnen afleiden uit de 
literatuur en interviews met professionals bij het Openbaar Ministerie (OM), 
de politie, wegbeheerders en leveranciers van handhavingsapparatuur. 
Daarbij is het bovengenoemde theoretisch kader als leidraad gebruikt. Een 
aantal van deze technologieën is strikt beperkt tot snelheidshandhaving 
(zoals trajectcontroles, politiewagens met ingebouwde radarmeetapparatuur, 
onbemande mobiele controleapparatuur). Een aantal technologieën is ook 
breder inzetbaar voor andere verkeersovertredingen dan alleen snelheid 
(dashcam-beelden van verkeersovertredingen, versturen van 
waarschuwingsbrieven). 
 
Per technologie gaan we in op de kansen en barrières die er zijn om de 
betreffende technologie in te voeren. Deze kansen en barrières zijn deels 
afgeleid uit kennis van ontwikkelingen en kennis uit de literatuur, en ook 
deels uit vraaggesprekken met professionals bij OM, politie en leveranciers.   
 
In Paragraaf 4.6 vatten we nieuwe technologieën en hun kansen en 
barrières samen.  

4.1. Theoretisch kader 

Om de centrale vragen van dit onderzoek te beantwoorden (zie Paragraaf 
1.1), gaan we even terug naar het in Hoofdstuk 2 (Afbeelding 2.1) 
gepresenteerde model over de werking van de verkeershandhaving. 
Afbeelding 4.1 toont hetzelfde model nogmaals. We gebruiken het in dit 
hoofdstuk om innovaties voor verkeershandhaving gestructureerd te 
inventariseren. De ideeën zijn verzameld via literatuuronderzoek, via de 
enquête onder wegbeheerders en aanvullende gesprekken met experts van 
het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM), de 
Politieacademie, de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid Politie 
en het bedrijf Gatsometer BV, dat onder andere snelheidsmeters en 
apparatuur voor flitspalen en trajectcontroles maakt. 
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Afbeelding 4.1. Een theoretisch model van handhaving en regelnaleving, 
geïnspireerd door ETSC, 2011 (zie ook Hoofdstuk 2). 

Volgens dit model zijn er vier belangrijke factoren die van invloed zijn op de 
effectiviteit van de handhaving: 
− objectieve pakkans4; 
− subjectieve pakkans; 
− waargenomen strafernst; 
− sociale normen en innerlijke overtuigingen van mensen. 
De genoemde factoren staan niet los van elkaar, maar kunnen elkaar 
versterken.  
 
In de volgende paragrafen rubriceren we de handhavingstechnologieën 
volgens deze indeling en beschrijven we mogelijke kansen en barrières voor 
de toepassing van deze technologieën.  
 
Definities van kansen en barrières: 
− Een kans is elke factor die realisatie mogelijk of gemakkelijker maakt; 

een kans ‘helpt’.  
− Een barrière is een factor die het realiseren van een technologie 

bemoeilijkt; een barrière ‘hindert’.  
 
We wijzen er met nadruk op dat de tegenstelling ‘kans’ versus ‘barrière’ niet 
per definitie gelijkgesteld kan worden aan ‘positief’ versus ‘negatief’. Kansen 
kunnen uitvoering van nieuwe technologieën vergemakkelijken, maar niet 
alle technologieën sluiten goed aan op ons idee van hoe we een samenleving 
en het verkeer willen inrichten. Barrières bemoeilijken de uitvoering van 
nieuwe technologie, maar die blokkade kan ook helpen tegen overhaaste 
besluiten of ongewenste ontwikkelingen. 

                                                      
4 Waar het gaat over pakkans, wordt in feite controlekans bedoeld. 
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4.2. Vergroten objectieve pakkans 

Een voldoende grote objectieve pakkans is een van de belangrijkste 
factoren om te zorgen dat weggebruikers zich aan de snelheidslimiet 
houden. Vergroting van de pakkans kan worden gerealiseerd door: 
− meer controles op nieuwe plekken en tijdstippen waar niet wordt 

gecontroleerd, terwijl er wel informatie is om deze controles te 
rechtvaardigen (Paragraaf 4.2.1.); 

− het gebruik van nieuwe controlemethoden zoals trajectcontrole op het 
onderliggend wegennet (Paragraaf 4.2.2); 

− het gebruik van dashcam-gegevens over overtreders (Paragraaf 4.2.3); 
− politieauto’s uitvoeren met ingebouwde radarsystemen (Paragraaf 4.2.4); 
− het hanteren van scherpere handhavingsmarges (Paragraaf 4.2.5); 
− het instellen van regionale bestuurlijke handhaving (Paragraaf 4.2.6).  

4.2.1. Meer controles op nieuwe plekken op basis van juiste risico-informatie 

Tabellen 4.1 en 4.2 tonen de suggesties van wegbeheerders over de 
aanpak van handhaving op 60- en 80km/uur-wegen. De meest genoemde 
suggesties voor beide typen wegen betreffen maatregelen die de 
handhavingsdruk verhogen.  
 

Omschrijving Aantal keren genoemd 

Frequenter/regelmatiger handhaven 16 

Handhaven op specifieke tijden (spitsuren, schooltijden) of 
plekken (maatwerk)  

6 

Meer communicatie over handhaving 5 

Mandaat handhaving bij wegbeheerder neerleggen 2 

Handhaven via snelheidsbegrenzers 1 

Tabel 4.1. Suggesties van wegbeheerders voor (nieuwe) aanpak van de 
handhaving op 60km/uur-wegen. 

Omschrijving Aantal keren genoemd 

Frequenter/intensiever handhaven 9 

Minimaal enige handhaving  2 

Meer communicatie over handhaving  2 

Afspraken over te halen doelen van de handhaving 1 

Mandaat handhaving bij wegbeheerder neerleggen 1 

Trajectcontrole op provinciale wegen 1 

Tabel 4.2. Suggesties van wegbeheerders voor (nieuwe) aanpak van de 
handhaving op 80km/uur-wegen. 

Vergroting van de objectieve controlekans is weliswaar niet een innovatieve 
methode, maar wel een van de meest genoemde suggesties van 
wegbeheerders. Volgens wegbeheerders zou de politie dus vooral vaker (en 
regelmatiger) moeten controleren op locaties waar op dit moment helemaal 
niet of zelden gecontroleerd wordt, met name op 60km/uur-wegen. 
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Kansen 
Daarnaast kan de effectiviteit van handhaving mogelijk worden vergroot door 
de controles op bepaalde 60- en 80km/uur-wegen op te voeren. Als de 
wegen zelf voldoen aan inrichtingseisen en een geloofwaardige limiet, en als 
blijkt dat er op die wegen op bepaalde dagen of tijdstippen erg hard wordt 
gereden, dan kan en wil de politie daar meer handhavend optreden. Dit past 
bovendien in de ‘risicogestuurde aanpak’ die wordt beschreven in het 
Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2018-2030 (in voorbereiding). Een 
dergelijke aanpak vraagt vooral om geschikte snelheidsdata en goed overleg 
tussen de lokale driehoek van gemeente, politie en OM. Provincies zouden 
als regievoerder mogelijk kunnen faciliteren. Met name beheerders van het 
onderliggend wegennet ontbreekt het nu nog veelal aan goede snelheids-
informatie (zie bijvoorbeeld Ministerie van Financiën, 2016). 
 
Nog een kans voor meer handhaven biedt het voornemen van het OM om 
verder met de politie in overleg te treden over handhaving op specifieke 
60km/uur-wegen. Dit is een van de onderwerpen op de agenda van het 
verkeersoverleg binnen het OM in 2017. 
 
Een derde kans voor meer controle is de inzet van mobiele systemen op 
gevaarlijke plekken op 60- en 80km/uur-wegen. In Paragraaf 4.3.5 gaan we 
daar iets dieper op in. In 2018 start het OM een proef met de inzet van een 
verplaatsbaar onbemand snelheidsradarsysteem van VITRONIC bij 
wegwerkzaamheden. 
 
Barrières 
De verminderde prioriteit voor verkeershandhaving bij de politie (zie Paragraaf 
3.2.3) vormt een belangrijke barrière voor meer inzet van verkeershandhaving. 
Ook de beperkte geloofwaardigheid van de snelheidslimieten, met name op 
de 60km/uur-wegen, speelt hierbij een rol: de beperkte geloofwaardigheid 
van de snelheidslimieten zorgt ervoor dat de OM en politie terughoudend 
zijn met handhaving op deze wegen. Het beleid van het OM is dat de politie 
alleen handhaaft op wegen waar een geloofwaardige limiet is gesteld. Uit de 
enquête onder wegbeheerders blijkt dat een groot deel van de 60- en 
80km/uur-wegen kenmerken hebben die de limiet ongeloofwaardig kunnen 
maken, zoals lange rechtstanden, een open omgeving en gebrek aan 
additionele snelheidsremmers zoals plateaus. De belangrijkste barrière voor 
het geloofwaardig inrichten van wegen zijn financiën (met name voor 
gemeenten), maar ook een afweging van andere beleidsterreinen, zoals 
milieu, ruimtelijke ordening, beleid ten aanzien van bereikbaarheid 
hulpdiensten en landschapsbeleid (zie onder andere Aarts, Eenink & 
Weijermars, 2014; Weijermars & Aarts, 2010).  
 
Het uiteindelijke besluit over de handhavingsprioriteiten van politie wordt 
genomen in de lokale of regionale driehoek (overheid, politie, OM). Het is 
ook mogelijk dat in deze driehoek een afweging wordt gemaakt waarbij om 
specifieke redenen niet wordt gekozen voor de inzet van 
snelheidshandhaving.   

4.2.2. Trajectcontrolesystemen op het onderliggend wegennet 

Een methode die op zich niet nieuw is maar tot nu toe nog niet of nauwelijks 
op het onderliggend wegennet is toegepast, is trajectcontrole. Trajectcontrole 
is om meerdere redenen een zeer effectieve snelheids-controlemethode. 
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Soole, Watson & Fleiter (2013) concluderen op basis van verschillende 
internationale studies dat trajectcontrole meerdere gunstige effecten heeft, 
zoals een lagere gemiddelde snelheid, een lagere 85-percentielsnelheid5 
(V85), een lager aandeel voertuigen dat de limiet overschrijdt, en ook minder 
snelheidsverschillen tussen voertuigen op de weg. Verder is er ook bewijs 
dat trajectcontroles kunnen leiden tot homogenere snelheden, betere door-
stroming, en verlaagde emissies van uitlaatgassen. Ten slotte is in een 
aantal landen ook gevonden dat veel automobilisten trajectcontrole 
beschouwen als een ‘faire’ methode van snelheidsmanagement. Soole, 
Watson & Fleiter (2013) plaatsen bij dit positieve beeld wel de kanttekening 
dat veel studies niet een adequate controle- of vergelijkingsgroep hebben 
gebruikt, niet hebben gecontroleerd voor verstorende factoren of voor 
regressie-naar-het-gemiddelde6, en dat veel onderzoek ook niet 
onafhankelijk was (namelijk uitgevoerd of gefinancierd door partijen die 
trajectcontroleapparatuur verkopen of beheren). 
 
In Noorwegen onderzocht Høye (2015) het veiligheidseffect van 14 traject-
controlesystemen waarvan bijna de helft in tunnels. In het onderzoek werd 
gecorrigeerd voor verstorende effecten ontwikkelingen over tijd, verandering 
van limiet en verandering van verkeersdrukte. Hierbij bleek dat trajectcontroles 
letselongevallen verminderden met 12% en het aantal verkeersdoden en 
zwaargewonden met 49%. Bij 8 van de onderzochte trajectcontrolesystemen 
werden ook snelheidsmetingen gedaan die uitwezen dat de snelheid 
gemiddeld genomen met 6% afnam.  
 
Kansen 
Het CVOM is momenteel bezig met de aanbesteding van de trajectcontroles. 
Deze trajectcontrolesystemen worden geplaatst op twintig provinciale wegen 
verspreid over Nederland waar veel ongevallen gebeuren, die aan de 
technische specificaties voor trajectcontrole voldoen (bijvoorbeeld: geen 
afslagen op het traject waar de trajectcontrole beoogd is) en waarvoor 
bestuurlijke instemming is van de betreffende provincie. Deze systemen 
moeten eind 2019 operationeel zijn. In opdracht van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie is de aanbesteding van het CVOM gericht op vaste 
systemen.  
 
Barrières 
In feite loopt deze activiteit al, althans, op provinciale wegen. Voor 60km/uur-
wegen lijkt de methode minder geschikt. Dat heeft vooral te maken met 
algemene technische barrières en kosten van het systeem. Bij iedere grotere 
afslag of oprit moet namelijk de in- en uitstromende voertuigen worden 
geregistreerd om een koppeling te kunnen leggen op met de respectievelijk 
latere uit- of eerdere in-meting. Dit is belangrijk vanuit eerlijkheid van het 
systeem. Het zou een kostbare zaak worden als bij ieder kruispunt nieuwe 
meetpunten moeten worden geïnstalleerd. Nog een ander punt dat speelt is 
dat trajecten lang genoeg moeten zijn na een kruispunt om op snelheid te 
komen omdat het systeem anders weinig functioneel zal zijn. Een weg met 
natuurlijke snelheidsremmingen door korte rechtstanden is dus geen 

                                                      
5 Met 85-percentielsnelheid wordt de snelheid bedoeld waar 85% van de weggebruikers onder 
rijden; 15% van de weggebruikers rijden harder dan deze snelheid. 
6 Het effect dat bij een herhaling van een meting die een afwijkende waarde had, de kans op 
een minder afwijkende waarde (dus een waarde dichter bij het gemiddelde) statistisch gezien 
zeer groot is. 
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geschikte (en waarschijnlijk ook niet zinvolle) locatie om een 
trajectcontrolesysteem op te monteren. 

4.2.3. Gebruik van dashcam-gegevens 

In oktober 2016 lanceerde de politie van Noord-Wales de operatie ‘Snap’ 
(operatie ‘Gekiekt’). De politie creëerde een speciale website waarop 
burgers filmpjes van gevaarlijk verkeersgedrag konden uploaden. In de 
eerste 6 maanden leidde dit tot meer dan 100 films en 80 bekeuringen. 
Evenals bij snelheidsboetes is het administratieve verwerkingssysteem van 
de ingezonden video’s/films verregaand gestroomlijnd. Een politieagent 
heeft ongeveer 15 minuten verwerkingstijd nodig om de video te bekijken en 
om te beslissen of de eigenaar van de auto wel of niet een bekeuring moet 
krijgen voor een overtreding. De eigenaar kan de bekeuring betalen of de 
bekeuring aanvechten in het gerechtshof.  
 
In totaal ontvangt de politie in Noord-Wales circa 100 video’s/films per 
maand, en is er gemiddeld 1 tot 4 uur per dag nodig om het filmmateriaal te 
verwerken. Ongeveer driekwart van de films leidt tot een feitelijke vervolging 
en personen die een bekeuring of andere straf krijgen, gaan zelden in hoger 
beroep. Ook snelheidsovertredingen kunnen geconstateerd worden, maar in 
die gevallen wordt het filmmateriaal geanalyseerd door een gespecialiseerd 
bureau. Het publiek reageert overwegend enthousiast, en het aantal 
meldingen neemt toe.  
 
In Nederland komt het incidenteel voor dat het OM werk maakt van 
filmbeelden (van particulieren) om het gedrag van verkeersovertreders 
nader te onderzoeken en eventueel te vervolgen. Onder de huidige 
wetgeving kunnen in ieder geval overtredingen die vallen onder de Wet 
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv-feiten, 
zoals roodlichtnegatie), niet op basis van filmbeelden onderzocht en 
eventueel vervolgd worden (zie ook Paragraaf 3.3.1). Voor vervolging op 
basis van filmbeelden van particulieren is het noodzakelijk dat de indiener 
van het beeldmateriaal een verklaring afgeeft. Een uitzondering hierop is als 
er sprake is van extra verzwarende omstandigheden. Dan kan wellicht op 
basis van Artikel 5 Wegenverkeerswet alsnog tot vervolging worden 
overgegaan.  
 
Kansen 
Uit ervaring van de politie blijkt dat burgers geneigd zijn om het overtreden 
van de snelheidslimiet in de eigen wijk door andere weggebruikers te 
veroordelen en dit ook aan te geven. Dat blijkt onder andere ook uit het 
aantal meldingen dat bij gemeentelijke loketten gemaakt worden over 
snelheidsovertredingen. Dit geeft de weggebruiker zelf de mogelijkheid om 
hun ergernis om te zetten in constructief meewerken met de politie.  
 
Een voldoende streng en rechtvaardig strafrechtelijk optreden tegen 
weggebruikers die ernstige verkeersdelicten begaan, is een onderwerp dat 
in de politieke belangstelling staat (Wolswijk, Postma & Keulen, 2017). Een 
focus op deze dadergroep zal waarschijnlijk een groot draagvlak vinden 
onder de Nederlandse bevolking. 
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Barrières 
In Groot-Brittannië hebben meerdere politiekorpsen belangstelling getoond 
voor deze nieuwe werkwijze. Een technisch obstakel blijkt echter dat het 
mogelijk is via het downloaden van filmmateriaal ook virussen binnen te 
halen. Dit is in Groot-Brittannië opgelost door een aparte server voor het 
downloaden van filmpjes te gebruiken. 
 
Er is in Nederland niet een expliciet juridisch verbod op het filmen van 
verkeersovertredingen op de openbare weg, zoals dat in Duitsland wel het 
geval is. In Nederland wordt het aanmelden van (ernstige) verkeers-
overtredingen die zijn vastgelegd op dashcam-beelden niet aangemoedigd 
door politie en justitie. Het Nederlandse OM kan potentieel wel tot vervolging 
overgaan wanneer de gefilmde overtreding ernstig van aard is. De burger 
die de beelden heeft opgenomen moet in dat geval wel, evenals in Groot-
Brittannië, een individuele verklaring afleggen.  
 
Een grotere toekomstige rol voor deze vorm van burgerondersteunend 
toezicht vereist een meer uitgewerkt voorbereidend beleid in deze richting 
waarbij er meer duidelijkheid moet komen over juridische, financiële, 
technische en organisatorische procedures en richtlijnen. Voorbeelden 
hiervan zijn: mogen we zomaar media met andere mensen delen met de 
politie (privacywetgeving)? Willen we zo’n ‘klik-samenleving’? Wie is er 
verantwoordelijk voor het afhandelen van de meldingen? Welke 
aansprakelijkheidsonderwerpen spelen hierbij een rol, zoals: wie bepaalt 
waar wel of geen opvolging aan wordt gegeven en kunnen de indieners 
hierover in beroep gaan?  

4.2.4. Politieauto’s met ingebouwde radarsystemen 

Nog een andere mogelijkheid om de objectieve pakkans te vergroten, is om 
surveillerende politievoertuigen uit te rusten met snelheidsmeetapparatuur. 
In Frankrijk is deze methode sinds 2013 toegepast om de objectieve en 
subjectieve pakkans voor snelheidsovertreders te vergroten. In Frankrijk 
rijden in 2017 ongeveer 400 onherkenbare politiewagens met ingebouwde 
snelheidsmeetapparatuur (Wijers, 2017). Deze politieauto’s kunnen de 
snelheid van zowel passerende als tegemoetkomende voertuigen registreren. 
Een wetenschappelijke evaluatie hierover is nog niet verschenen. 
 
De ervaring van vertegenwoordigers van de Politieacademie met het rijden 
met een wagen met ingebouwde meetapparatuur, was positief: 
− de wagen met meetapparatuur kan al rijdende veel voertuigen van het 

tegemoet rijdend verkeer controleren; 
− de meting heeft geen moeite met voertuigen op meerdere rijbanen; 
− de meting kan ook valse kentekenplaten herkennen; 
− goedkeuring van dit meetmiddel door het NMI lijkt een formaliteit. 
 
Kansen 
We kunnen leren van de ervaringen en kennis uit Frankijk in welke mate het 
gebruik van ingebouwde radarsystemen in politievoertuigen bijdraagt aan 
het vergroten van de objectieve pakkans en aan de naleving van snelheids-
limieten. Auto’s met ingebouwde meetapparatuur zouden ingezet kunnen 
worden op risicoroutes die niet voldoen aan de eisen van trajectcontrole 
(veel afslagen). Het unieke voordeel van de rijdende politiewagen met 
snelheidsradarapparatuur is dat de plek van controle voortdurend wijzigt. 
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Hierdoor kunnen automobilisten minder goed anticiperen op de plek van 
snelheidscontrole en dat komt ten goede aan zowel de objectieve als de 
subjectieve pakkans. 
 
Barrières 
Het inbouwen van de radarsystemen in politieauto’s heeft natuurlijk een 
kostenplaatje. Daarnaast moet de ingebouwde radar in Nederland ook 
erkend worden als wettelijk meetmiddel. Ook zijn de meningen bij de politie 
verdeeld. Aan de ene kant zijn er vraagtekens bij de praktische meerwaarde 
van deze methode ten opzichte van radarcontroles langs de weg en 
controles met bestaande videosurveillances. Aan de andere kant kan de 
methode wel een toevoegde waarde hebben omdat deze radarsystemen de 
snelheid van tegenliggend verkeer kunnen detecteren (in tegenstelling tot 
videosurveillances). Op specifieke risicoroutes kan al het tegemoet rijdend 
verkeer op snelheid gecontroleerd worden, en de ingebouwde radar kan via 
speciale software ook op valse kentekens controleren.    

4.2.5. Scherpere handhavingsmarges 

Door lagere tolerantiegrenzen voor snelheidsovertredingen te hanteren, 
zullen meer limietoverschrijders bekeurd worden en wordt de objectieve 
pakkans vergroot. Hieronder lichten we eerst de in Nederland gehanteerde 
tolerantiegrenzen toe, daarna beschrijven we relevante 
onderzoeksuitkomsten.  
 
In Nederland geldt op alle wegen (behalve autosnelwegen) een ondergrens 
van 4 km/uur voordat wordt bekeurd. Bovendien wordt ook nog een meet-
correctie van 3 km/uur toegepast op wegen met een limiet van minder dan 
100 km/uur en een 3% meetcorrectie op wegen met een limiet van 100 km/uur 
of hoger. Als een automobilist bijvoorbeeld op een 80km/uur-weg 87 km/uur 
rijdt volgens de meetapparatuur, dan trekt de politie hiervan 3 km/uur meet-
correctie af en krijgt de automobilist een bekeuring voor 4 km/uur te hard 
rijden. Deze ondergrens en meetcorrectie is in formele wetgeving vastgelegd 
(‘Aanwijzing meting snelheidsoverschrijdingen’) en ook door de Hoge Raad 
bekrachtigd. Alleen op autosnelwegen waar 130 km/uur is toegestaan, is 
geen ondergrens. Hier wordt al vanaf 1 km/uur te hard rijden bekeurd. 
 
Een mogelijkheid om de snelheidshandhaving te intensiveren, is om de 
handhavingsmarges kleiner te maken. Wanneer automobilisten door de 
lagere marges eerder worden bekeurd, zullen zij mogelijk nog beter op hun 
snelheid letten en zullen zij hun snelheidsgedrag mogelijk meer matigen. 
Onderzoek heeft inderdaad uitgewezen dat lagere handhavingsmarges de 
snelheid kunnen verlagen (Luoma, Rajamäki & Malmivuo, 2012). Maar er 
zijn ook ongewenste neveneffecten, zoals grotere mentale werkbelasting en 
beperktere cognitieve en visuele verwerkingscapaciteit waardoor 
weggebruikers mogelijk eerder belangrijke informatie in het verkeer over het 
hoofd zien, zoals bleek uit een simulatorstudie (Bowden et al., 2017). Bij 
toepassing van een dergelijke maatregel zou dus goed gekeken moeten 
worden waar deze wordt toegepast.  
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Kansen 
Er lijken geen duidelijke kansen voor deze maatregelrichting te zijn. Zo lijkt 
er bij politie, OM en politiek geen belangstelling te bestaan voor een 
maatregel in deze richting. Dit wordt toegelicht bij de onderstaande 
barrières. 
 
Barrières 
Een theoretische barrière zijn de mogelijke negatieve gedragseffecten van 
een dergelijke aanscherping, namelijk dat automobilisten te veel naar de 
snelheidsmeter gaan kijken en te weinig naar de weg (zie het onderzoek van 
Bowden et al., 2017). Een andere theoretische barrière is dat de aanscherping 
bedoeld is om bij een beperkt aantal wegen toe te passen, en dat tast de 
uniformiteit van handhavingsregels aan. Een juridische barrière is dat de 
vaste ondergrens van 4 km/uur en een meetcorrectie in formele wetgeving is 
vastgelegd (‘Aanwijzing meting snelheidsoverschrijdingen’). Politie en OM 
geven bovendien aan dat de 4 km/uur speelruimte ook gezien moet worden 
in het kader van het streven om de snelheidshandhaving billijk en redelijk te 
houden.  

4.2.6. Instelling van bestuurlijke handhaving (BOA’s) 

In het voorgaande hoofdstuk hebben we gezien dat de verkeershandhaving, 
en vooral ook de inzet van reguliere verkeershandhaving, is afgenomen 
omdat de verkeershandhaving door meerdere omstandigheden minder 
prioriteit heeft gekregen. Een versterking van de verkeershandhaving zou 
ook via bestuurlijke weg kunnen worden gerealiseerd (zie ook Aarts, Eenink 
& Weijermars, 2014). In het recente IBO-rapport Verkeershandhaving 
(Ministerie van Financiën, 2016) worden hiervoor een aantal mogelijkheden 
genoemd, zoals de vergroting van de handhavingscapaciteit en alternatieve 
opties voor de aansturing van handhavingsteams.  
 
Een optie die we hier nader willen bespreken, is het instellen van regionale 
buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). Wegbeheerders wordt 
daarbij de mogelijkheid gegeven om BOA’s in dienst te nemen met meer 
bevoegdheden ten aanzien van verkeershandhaving. Momenteel kunnen 
BOA’s namelijk wel bekeuren voor lichte vergrijpen, maar niet voor verkeers-
overtredingen. Het voordeel van deze maatregel zou zijn dat de BOA's in 
dienst van wegbeheerders voor een grotere lokale inzet op verkeers-
handhaving kunnen zorgen, en dat op lokaal niveau gemakkelijker en meer 
integraal kan worden beslist waar deze handhavingscapaciteit het beste kan 
worden ingezet. 
 
De (bestuurlijke) discussie over de inzet van BOA’s gaat uiteraard veel 
breder dan over enkel de inzet van BOA’s voor snelheidsovertredingen.  
Aandachtspunten in deze brede en complexe discussie zijn o.a.: 
− de opleiding die BOA’s moeten krijgen;  
− het bepalen van de overtredingen waar deze BOA’s op handhaven; 
− de afstemming met de politie; 
− de uniforme en centrale registratie van de overtredingen. 
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Kansen 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet wel kansen in het 
verruimen van het takenpakket van boa’s en pleit ervoor dat de bestaande 
gemeentelijke boa’s ook lichtere verkeersovertredingen kunnen aanpakken 
(VNG, 2016a en 2016b).  
 
Barrières 
Invoering van de maatregel vraagt de nodige voorbereiding en afstemming 
(Ministerie van Financiën, 2016). Zo moet worden vastgesteld welke taken 
(ook) door BOA's kunnen worden verricht. Het kan zijn dat BOA's taken 
overnemen van de politie, of dat zij taken oppakken die nu niet door de 
politie worden uitgevoerd. Verder vraagt de maatregel ook om een 
aanpassing van wet- en regelgeving omtrent BOA's, een (nieuwe) opleiding 
voor verkeershandhaving en afstemming tussen de BOA’s en de politie 
(waarbij de politie als toezichthouder optreedt). Het is mogelijk dat dit extra 
capaciteit van de politie vraagt, en die is momenteel tamelijk beperkt.  
 
Het CVOM staat terughoudend tegenover vernieuwing van de handhaving 
via de introductie van bestuurlijke handhaving. In de optiek van het CVOM is 
bestuurlijke handhaving problematisch omdat verantwoordelijkheden van 
politie en wegbeheerder door elkaar heen kunnen gaan lopen en er 
bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat ernstige overtredingen op de ene weg 
(waar een actieve wegbeheerder handhaaft) bestuurlijk worden afgehandeld 
en op de andere weg (waar de politie actief is) strafrechtelijk. Bij voorkeur 
zijn die verantwoordelijkheden duidelijk gescheiden en oefent ieder zijn eigen 
taak uit. Mogelijk gebrek aan eenheid in handhaving en onduidelijkheid bij 
burgers was dan ook de reden dat een eerder voorstel voor uitbreiding van 
verkeerstaken voor boa's niet werd aangenomen in de Eerste Kamer 
(Ministerie van Financiën, 2016).  
 
In tegenstelling tot gemeenten lijken provincies vooralsnog minder positief te 
staan tegenover BOA’s met verkeershandhavingstaken. Zij zien extra 
(aansturings)taken op zich afkomen op een gebied waar ze zich niet 
deskundig voelen. Daarnaast zijn zowel gemeenten als provincies beducht 
dat ze wel de BOA’s moeten bekostigen maar de revenuen zonder aftrek 
van kosten aan de staat moeten afstaan. 

4.3. Vergroten subjectieve pakkans 

In deze paragraaf besteden we nader aandacht aan methoden om de 
subjectieve pakkans te vergroten. Achtereenvolgens wordt ingegaan op: 
− het de-anonimiseren van snelheidsovertreders (Paragraaf 4.3.1); 
− informatievoorzieningen en staandehoudingen van excessieve 

snelheidsovertreders (Paragraaf 4.3.2); 
− communicatie over snelheidscontroles (Paragraaf 4.3.3.); 
− vergroten van de subjectieve pakkans van veelplegers (Paragraaf 4.3.4). 

4.3.1. Het de-anonimiseren van (snelheids)overtreders 

In het verkeer kunnen weggebruikers zich achter de beschermende cocon 
van hun auto veilig en anoniem wanen, en dit kan bijdragen aan een 
verminderde motivatie om de regels na te leven. Een onpersoonlijke sfeer 
kan leiden tot normvervaging in het verkeer en de drempel tot agressief 
gedrag verlagen (Kuiken, Barten en Fokkema, 2009). Dat betekent ook dat 
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het verminderen van het anoniem zijn (en dus ‘vrijblijvend’ overtredingen 
kunnen begaan) naar verwachting een effectieve maatregel kan zijn om het 
verkeersgedrag van veelplegers te veranderen. Wanneer mensen meer het 
gevoel krijgen dat er op hun verkeersgedag wordt gelet (door de overheid), 
dan zal dit de subjectieve pakkans en de motivatie tot regelnaleving naar 
verwachting vergroten.  
 
Verschillende experts zijn het erover eens dat het uit de anonimiteit halen 
van veelplegers en ernstige overtreders in het verkeer een belangrijk 
onderdeel is van een gedragsbeïnvloedingsaanpak (Kuiken, Barten & 
Fokkemal., 2009). Een persoonsgerichte brief kan bij veelplegers en 
ernstige verkeersovertreders het gevoel van anonimiteit weghalen, en het 
gevoel versterken dat de overheid op hun gedrag let. Onderzoek uit het 
buitenland bevestigt deze verwachtingen: in een observatiestudie van 
overtredingsgedrag van automobilisten op kruisingen in Israël, vonden Ben-
David et al. (1972) dat het toesturen van persoonlijke waarschuwingsbrieven 
leidde tot 20%-30% reductie van overtredingen van een stopverbod en 40%-
50% reductie van overtredingen van rijrichtingaanwijzingen.  
 
Ook in de VS is steun gevonden voor de effectiviteit van waarschuwings-
brieven in het beïnvloeden van overtredingsgedrag van verkeersovertreders. 
Jones (1997) onderzocht het effect van twee typen waarschuwingsbrieven in 
het kader van het Oregon’s Driver Improvement Program. Dit programma 
monitort overtredingen van bestuurders en heeft vier niveaus van interventie. 
Het tweede niveau van interventie bestaat uit een waarschuwingsbrief. Een 
deel van de overtreders ontving daarbij een standaard waarschuwingsbrief, 
een ander ontving een experimentele brief die, hoewel dreigend met intrekking 
van rijbewijs, op een meer bemoedigende en positieve toon een duidelijker 
gedragsalternatief beschreef. De standaard waarschuwingsbrief bleek over 
het algemeen en vooral bij jonge bestuurders effectiever dan de 
experimentele brief om overtredingen te verminderen. Jones geeft twee 
mogelijke verklaringen voor het grotere succes van de standaardbrief 
vergeleken met de experimentele brief. De experimentele brief vermeldde 
niet de geregistreerde overtredingen of ongevallen die aanleiding gaven tot 
de brief, en gaf ook niet expliciet aan dat toekomstige actie ondernomen zou 
worden aan de hand van toekomstige incidenten of overtredingen. Kortom, 
de brief was wellicht minder toegesneden op de persoon en ook minder 
duidelijk. 
 
In Nederland onderzochten Bieleman et al. (2014) het effect van waar-
schuwingsbrieven op overtredingsgedrag van veelplegers. In het onderzoek 
was sprake van een experimentele groep die een waarschuwingsbrief 
ontving (in een aantal gevallen in combinatie met huisbezoek van een agent) 
en een controlegroep die geen brief en geen huisbezoek ontving. In de 
experimentele groep daalde het aantal verkeersboetes in het jaar na de 
interventie met 35%; in de controlegroep was er geen daling. 
 
Bij voorkeur zouden veelplegers geïdentificeerd moeten worden aan de 
hand van informatie over zowel verkeersdelicten als Wahv-zaken (Wet 
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften). Dit zou de 
potentiële doelgroep van veelplegers aanzienlijk vergroten, omdat 
veelplegers naast verkeersdelicten ook vaak op ander terreinen over de 
schreef gaan (zie bijvoorbeeld Blom et al., 2005).  
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Kansen 
Uit onderzoek blijkt dat het sturen van waarschuwingsbrieven invloed heeft 
op het snelheidsgedrag van veelplegers. Kansen liggen wellicht op 
technologisch gebied, waarbij in de brief terugkoppeling gegeven wordt over 
de gereden snelheden.  
 
Barrières 
Zowel de Wahv als de Wet bescherming persoonsgegevens maakt het 
onmogelijk om informatie over bekeuringen van het Centraal Justitieel 
Incasso Bureau (CJIB) te gebruiken als (mogelijke) grondslag voor verdere 
opsporing en handhaving. Er is namelijk een strikte scheiding tussen 
administratief recht (Wahv-feiten) en strafrecht. Ook speelt het probleem dat 
de voertuigeigenaar aan wie een waarschuwingsbrief gericht is, niet 
noodzakelijkerwijze ook de persoon is die de overtreding heeft begaan. Dat 
betekent dat de waarschuwingsbrief een waarschuwing moet geven over het 
riskante gedrag dat met het voertuig is vertoond, waarbij in het midden wordt 
gelaten wie de feitelijke overtreder is. 
 
Daarnaast wordt tot nu toe het gebruik van waarschuwingsbrieven aan 
verkeersovertreders niet actief geagendeerd en gepropageerd in het officiële 
Nederlandse verkeersveiligheidsbeleid.  

4.3.2. Informatievoorzieningen voor en staande houden van excessieve snelheidsovertreders 

De moderne techniek creëert nieuwe mogelijkheden voor de verkeers-
handhaving. Wat betreft de aanpak van snelheidsovertreders zou het 
technisch zo geregeld kunnen worden dat patrouillerende agenten een 
melding op hun smartphone krijgen van een excessieve snelheidsovertreding 
(> 30 of 40 km/uur over de limiet) die in de nabije omgeving is gemaakt. De 
plaatselijke agent zou dan kunnen besluiten om de snelheidsovertreder op 
te sporen en staande te houden en aan te spreken op diens gedrag. 
Technisch is het mogelijk om zo’n signaleringssysteem op te zetten, maar in 
Nederland is nog geen initiatief in gang gezet om een proef in deze richting 
te ondernemen. 
 
Kansen 
Dit is technisch mogelijk en kan een rol vervullen in de efficiënte inzet van de 
beperkte handhavingscapaciteit, omdat de politie gerichte meldingen krijgt 
over nabije ernstige verkeersdelicten.  
 
Barrières 
Dit concept is nog niet verder uitgewerkt. Er is op het moment geen beleid 
om dit potentieel interessante concept in een praktijkproef te testen. Bij de 
politie bestaat enige twijfel of dit systeem in de praktijk meerwaarde zal 
kunnen hebben. Politieagenten moeten vaak assistentie verlenen bij andere 
diensten, zoals noodhulp, bij meldingen of assistentie-aanvragen in het 
kader van de ‘nodale oriëntatie’, de heroriëntatie op de politietaak (zie 
Paragraaf 3.2.2). In de praktijk is er weinig tijd voor het staande houden van 
verkeersovertreders. In gebieden met een eigen verkeersdienst zou de 
methode mogelijk wel enige praktische waarde kunnen hebben omdat deze 
diensten nog surveilleren. Met name voor hen kan het een efficiëntieslag 
betekenen. 
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Een tweede kanttekening die wordt geplaatst bij de meerwaarde van dit 
idee, is dat de constatering van een feit (via bijvoorbeeld een flitspaal) in de 
regel automatisch vergezeld gaat met een bekeuring. Het is in de wet niet 
toegestaan om iemand tweemaal voor hetzelfde feit te bekeuren. 

4.3.3. Voor- en na-waarschuwing bij snelheidscontroles  

De subjectieve pakkans kan worden beïnvloed door communicatie over 
snelheidscontroles. Zo wees een meta-analyse op het terrein van snelheids-
handhaving uit dat effecten van snelheidstoezicht op verkeersveiligheid 
groter zijn als het toezicht ook wordt ondersteund met lokale publiciteit 
(Erke, Goldenbeld & Vaa, 2009). In Nederland wordt daarom al langere tijd 
het belang van communicatie als onderdeel van de totale handhavings-
strategie onderkend en wordt het motto gehanteerd: ‘geen handhaving 
zonder communicatie, geen communicatie zonder handhaving’ (Tamis, 
2004). Zo is lokale publiciteit geschikt om de subjectieve pakkans te 
vergroten, omdat de weggebruikers door het lezen of zien van berichten 
over lokale snelheidscontroles het idee krijgen dat ook zij kunnen worden 
gepakt. Het gaat immers over controles op wegen die zij zelf kennen en 
waarover zij zelf rijden.      
 
Communicatie over snelheid en snelheidshandhaving moet volgens 
deskundigen gericht zijn op een verhoging van de subjectieve pakkans, 
maar ook op het vergroten van draagvlak voor de verkeersregels en voor 
controles (Berkhout, 2001). Drie recente studies over snelheidshandhaving 
laten resultaten zien die mogelijke aanknopingspunten bieden voor innovatie 
in de communicatie. Deze studies betreffen de effecten van waarschuwings-
informatie vooraf/of achteraf de snelheidscontrole (Marciano, 2015; Kergoat 
et al., 2017, Wilmots et al., 2016) en de bekendheid of zichtbaarheid van de 
controleplek zelf op het snelheidsgedrag (Marciano, 2015; Kergoat et al., 
2017).     
 
Marciano (2015) vond in een rijsimulatorexperiment dat automobilisten het 
meest een limietconforme en gestage snelheid (zonder plotselinge 
wisselingen) aanhielden wanneer de controles zelf niet zichtbaar waren en 
wanneer zij zelf wel onmiddellijk een signaal (feedback) kregen over het 
moment dat hun voertuig is bekeurd.   
 
Kergoat et al. (2017) onderzochten bij jonge automobilisten (gemiddelde 
leeftijd 22 jaar) verbanden tussen enerzijds snelheidswaarschuwingen en 
bekendheid van de controleplek, en anderzijds de motivatie om langzamer 
te rijden. Deelnemers moesten zich een situatie voorstellen waarin ze alleen 
autoreden op een zonnige, heldere dag op een100km/uur-weg. Er werd 
gevarieerd op dit scenario door verschillende groepen deelnemers 
verschillende typen waarschuwingen te geven, en door verschillende 
deelnemers zich te laten voorstellen dat ze juist wel of juist niet wisten waar 
ze het snelheidstoezicht konden verwachten. Het onderzoek wees uit dat 
deelnemers een sterkere intentie hadden om snelheid te verlagen wanneer 
het scenario hen geconfronteerd had met een waarschuwing(sbord). Jonge 
bestuurders achten het risico op een controle groter wanneer radarcontroles 
werden aangekondigd in plaats van (surveillerende) politieagenten. Maar het 
type controle, radar of politieagent maakte verder geen verschil uit voor de 
intentie om langzamer te gaan rijden; die was bij beide typen controles even 
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sterk. Jonge bestuurders rapporteerden een sterkere intentie om snelheid te 
verminderen wanneer de plek van het toezicht voor hen onbekend was.   
 
Beide onderzoeken laten een groter effect op de reductie van de zelf-
gerapporteerde snelheid zien wanneer de plek van het snelheidstoezicht niet 
bekend is. Mensen weten immers dat ze snelheidstoezicht kunnen verwachten, 
maar niet precies waar. Maar ook voorwaarschuwingen voor daadwerkelijke 
handhavingsactiviteiten kunnen effectief zijn. In de studie van Wilmots et al. 
(2016) bleek dat het snelheidstoezicht een groter snelheidsdempend effect 
had op de V85-snelheid met voorwaarschuwingsbord (4,5 km/uur reductie) 
dan zonder voorwaarschuwingsbord (2,5 km/uur reductie). Ook bleek dat met 
bord het effect langer standhield wanneer het toezicht weer werd verwijderd. 
 
Zelfs waarschuwen onmiddellijk na de controle blijkt effectief te kunnen zijn. 
In een rijsimulatorstudie vond Marciano (2015) dat automobilisten het meest 
een limietconforme en gestage snelheid (zonder plotselinge wisselingen) 
aanhielden wanneer de controles zelf niet zichtbaar waren en wanneer zij 
zelf wel onmiddellijk een signaal (feedback) kregen over het moment dat hun 
voertuig was bekeurd.  
 
Kansen 
Onderzoek wijst uit dat de effecten van snelheidscontroles kunnen worden 
versterkt door gelijktijdige toepassing van voor-waarschuwing (bebording) en 
na-waarschuwing (bijvoorbeeld via ICT, signaal naar auto), terwijl het tijdstip 
en de exacte plek van de controle zelf onvoorspelbaar zijn. 
 
Technisch is het mogelijk om een systeem te ontwikkelen dat de weggebruiker 
waarschuwingen geeft voor of na de snelheidscontrole. 
 
Barrières 
De barrières voor toepassing van waarschuwingen lijken vooralsnog groot. 
Vooral de na-waarschuwing naar de automobilist vereist de inzet van ICT-
systemen die waarschijnlijk hoge kosten met zich meebrengen. Deze 
technologie stuit dus waarschijnlijk op een financiële barrière. Noch de 
wegbeheerder noch de politie heeft de komende jaren beleid of middelen om 
in een dergelijke informatietechnologie te investeren.     

4.3.4. Vergroting subjectieve pakkans veelplegers met ANPR  

De subjectieve pakkans voor veelplegers kan ook worden vergroot door 
voertuigeigenaren te informeren dat hun voertuig op een zogenoemde 
ANPR-hitlijst wordt geplaatst, wanneer er in korte tijd veel bekeuringen 
worden geregistreerd bij het voertuig. 
 
In Nederland is ANPR (automatic numberplate recognition – automatische 
nummerplaatherkenning) geïntroduceerd in het midden van de jaren negentig 
als middel voor verkeershandhaving (Homburg et al, 2016). Via ANPR kan 
worden nagegaan of het kenteken gekoppeld kan worden aan personen die 
door de politie worden gezocht, bijvoorbeeld vanwege nog openstaande 
boetes. De ANPR-camera leest een kenteken in en dat kenteken wordt 
vergeleken met een database die gevuld is met verschillende hitlijsten van 
kentekens, bijvoorbeeld een hitlijst van gestolen voertuigen, een hitlijst van 
personen met openstaande boete, of een hitlijst van veelvuldige inbrekers. 
Als dat het geval blijkt, kan de berijder van het voertuig worden 
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aangehouden. Aanvullend zouden frequente snelheidsovertreders (of beter: 
voertuigen die bij frequente strafrechtelijke overtredingen betrokken zijn) op 
ANPR-hitlijsten kunnen worden geplaatst, en zouden deze voertuigen door 
de politie extra gecontroleerd kunnen worden op snelheid en andere 
overtredingen.   
 
De voorgaande mogelijke strategie zou bij voorkeur gecombineerd moeten 
worden met het ontvangen van een waarschuwingsbrief. In het verleden is 
dit ook feitelijk gebeurd (proef Flevoland). Op deze manier sluit het gebruik 
van ANPR aan bij het de-anonimiseren van de veelpleger en verhoogt 
hiermee de subjectieve pakkans. 
 
Een verdergaande stap in het gebruik van ANPR-hitlijsten zou zijn om 
veelplegers te identificeren aan de hand van informatie over zowel verkeers-
delicten als andere overtredingen die vallen onder de Wet administratief-
rechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dit zou de potentiële 
doelgroep van veelplegers aanzienlijk vergroten, omdat veelplegers naast 
verkeersdelicten ook vaak Wahv-feiten (‘verkeersovertredingen’) feiten op 
hun naam hebben staan. Dat kan bijvoorbeeld geïllustreerd worden aan de 
hand van gegevens van een overtredersonderzoek van het Bureau 
Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) in 2008 (Tierolf et al., 
2009). Van de bestuurders die in dat onderzoek in de afgelopen twaalf 
maanden een verkeersdelict op het gebied van alcohol hadden begaan, 
bleek 25% ook een snelheidsbekeuring en 42% twee of meer snelheids-
bekeuringen te hebben ontvangen.   
 
ANPR-waarnemingen kunnen met vaste opstellingen of met mobiele 
camera’s (bijvoorbeeld in politieauto’s) worden uitgevoerd. In 2016 had de 
Nederlandse politie de beschikking over 380 camera’s op het hoofd-
wegennet en 200 camera’s in politievoertuigen. Voor 2016 zijn 248 
nieuwe(vaste) camera’s gepland. 
 
In Nederland is ANPR in een proef al eens gebruikt om de aanpak van 
verkeersveelplegers te intensiveren. Een met ANPR uitgeruste onopvallende 
politieauto volgde verkeersveelplegers onopvallend als het nummerbord van 
een verkeersveelpleger door de auto werd herkend (Bieleman et al., 2014). 
Deze proef heeft echter geen vervolg gekregen, mede vanwege juridische 
belemmeringen. Het gebruik van informatie over Wahv-feiten om veelplegers 
te identificeren, stuit op het bezwaar dat Wahv-feiten juridisch neutraal zijn 
en dat informatie over deze feiten niet gebruikt mag worden voor verdere 
doeleinden wanneer de bekeuring betaald is. Het instrument is daarna 
vooral ingezet in het kader van de ‘nodale oriëntatie’, de heroriëntatie op de 
politieverkeerstaak.  
 
Kansen 
Het aanpakken van veelplegers past in het voornemen van het nieuwe 
kabinet-Rutte III om veelplegers harder aan te pakken. Hiervoor is effectieve 
opsporing een noodzakelijke eerste stap. Ook uit eerder onderzoek blijkt dat 
dit op groot draagvlak kan rekenen (Aarts, Eenink & Weijermars, 2014). 
 
Barrières 
In de beleidsvisie van het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt de inzet 
van ANPR voor verkeershandhaving vooral gelinkt aan opsporing van 
personen aan wie de rijbevoegdheid is ontzegd (Ministerie van Veiligheid en 
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Justitie, 2013). Het identificeren van veelplegers en administratiefrechtelijk 
afgehandelde delicten met ANPR, stuit op juridische barrières. Hierbij speelt 
de al eerdergenoemde juridische barrière dat zowel de Wahv als de 
privacywetgeving het onmogelijk maakt om informatie over bekeuringen van 
het CJIB te gebruiken als (mogelijke) grondslag voor verdere opsporing en 
handhaving.. 
 
Bij de politie is de verwachting dat extra controle op snelheidsveelplegers 
vanuit hits in ANPR weinig praktische waarde heeft. Er is onvoldoende 
capaciteit om alle hits die binnenkomen in de politiemeldkamer op te volgen 
met een controleactie. Hits op zwaardere criminaliteit (bijvoorbeeld 
woninginbraak) die gemeld worden, krijgen dan vaak voorrang. 

4.3.5. Mobiele onbemande controlesystemen 

Mobiele bemande radarcontroles zijn standaard onderdeel van het 
snelheidstoezicht in Nederland. Deze controles duren meestal niet langer 
dan enkele uren per locatie. Onbemande mobiele systemen die voor langere 
tijd aaneen op één locatie kunnen worden ingezet, zijn wel nieuw.  
 
Inzet van meer mobiele onbemande systemen zal de objectieve pakkans in 
principe vergroten (zie Hoofdstuk 2). Een flexibele inzet van mobiele 
onbemande controlesystemen kan daarnaast ook de subjectieve pakkans 
vergroten. Als de locaties van snelheidscontroles regelmatig veranderen, 
dan wordt de automobilist onzekerder over locaties waar gecontroleerd 
wordt. Uit de klassieke gedragstheorieën van operante conditionering is 
bekend dat onzekerheid de waargenomen kans op controle kan vergroten. 
Door mobiele controlesystemen op verschillende locaties in te zetten, kan de 
subjectieve pakkans dus iets vergroot worden zonder de objectieve pakkans 
te vergroten.  
 
Kansen 
Op wat langere termijn is het CVOM van plan aan de slag te gaan met 
verplaatsbare onbemande systemen, zoals de inzet van verplaatsbare 
onbemande radarsystemen bij wegwerkzaamheden. Of dit ook op het 
onderliggend wegennet zal worden toegepast, is nog niet duidelijk.  
 
Barrières 
Het verplaatsen van de mobiele controlesystemen brengt extra werk met 
zich mee voor de beheerder van de systemen.  

4.4. Waargenomen strafernst 

In Nederland is de meest gebruikte sanctie op een snelheidsovertreding de 
bekeuring of snelheidsboete. Via de Wet administratiefrechtelijke 
handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) wordt veelal op kenteken 
bekeurd.  
 
In Paragraaf 2.3.11 zagen we al dat er verschillende mogelijkheden zijn om 
de sanctie-ernst voor snelheidsovertreders te vergroten: 
− hogere snelheidsboetes; 
− een puntensysteem voor snelheidsovertreders waarbij naast boetes ook 

strafpunten worden uitgedeeld en waarbij de rijbevoegdheid wordt 
ingetrokken als een maximumaantal punten wordt overschreden; 
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− verlaging van de overtredingsgrens voor het intrekken van de 
rijbevoegdheid. 

 
Deze mogelijkheden zijn vertaald naar onderstaande maatregelen: 
− progressieve geldboetes; 
− puntensysteem voor snelheidsovertreders; 
− hogere straffen voor excessieve snelheidsovertreders. 

4.4.1. Progressieve snelheidsboetes 

Anders dan bij rijden onder invloed wordt bij het bestraffen van 
snelheidsovertredingen binnen de Wahv geen rekening gehouden met het 
verband tussen overtredingsherhaling en de ongevalskans. Uit onderzoek 
op basis van CJIB- gegevens blijkt echter dat er, net als bij rijden onder 
invloed, ook evidentie bestaat voor het verband tussen ongevalskans en 
herhaalde snelheidsovertredingen (Goldenbeld et al., 2013; Mesken, 2012; 
Stipdonk & Goldenbeld, 2014). Ook buitenlands onderzoek bevestigt dit: hoe 
meer bekeuringen, des te sneller het ongevalsrisico oploopt (Factor, 2014). 
Reden dus om ook de strafernst sterker te laten toenemen bij herhaling van 
snelheidsovertredingen (binnen een bepaalde termijn).  
 
Er is een aantal manieren om het huidige boetesysteem voor snelheids-
overtreders ‘progressiever’ te maken, waardoor bij opeenvolging van 
overtredingen of bij ernstiger overtredingen de strafmaat hoger ligt: 
− Het wettelijk mogelijk maken dat opeenvolgende Wahv-feiten op het 

terrein van snelheid hoger beboet kunnen worden. Dit vereist een 
aanpassing op de Wahv en een opheffing van het principe van ‘juridische 
neutraliteit’ van afzonderlijke Wahv-feiten in het geval dat een 
opeenvolging van Wahv-feiten wijst op een verhoogd risico. 

− De grens tussen snelheidsovertredingen binnen de Wahv en het 
strafrecht ligt nu bij overschrijdingen van respectievelijk 30 km/uur en 40 
km/uur boven de limiet. Door deze grens te verlagen naar bijvoorbeeld 20 
km/uur en 30 km/uur, komen meer snelheidsovertredingen in het domein 
van het strafrecht. Binnen het strafrecht is het dan mogelijk om bij 
herhaling van overtredingen opeenvolgende straffen te verhogen.    

− De Commissie Feiten en Tarieven (CFT) kan een verdergaande 
differentiatie aanbrengen in de tarieven voor snelheidsovertredingen, 
afhankelijk van locatie en omstandigheden van de snelheidsovertreding. 
Door de hoogte van snelheidsboetes meer te laten afhangen van 
omstandigheden, wordt ook meer progressiviteit in het systeem bereikt: 
boetes bij meer gevaarlijke omstandigheden zouden dan hoger moeten 
zijn.    

− Ook de geregistreerde waarschuwing waarbij de eerste boete niet 
betaald hoeft te worden als de overtreder niet in herhaling vervalt, zou 
een onderdeel kunnen zijn van een meer progressief verlopend 
boetesysteem.  

 
In het opschakelrapport met voorstellen voor effectief beleid om de 
verkeersveiligheidsdoelstellingen dichterbij te brengen (Aarts, Eenink & 
Weijermars, 2014), is een systeem van progressieve geldboetes bij 
herhaalde Wahv-overtredingen voorgesteld als een van de nieuwe 
maatregelen waarvan een gunstig effect op verkeersveiligheid mag worden 
verwacht. Het achterliggende idee is dat herhaalde snelheidsovertredingen 
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ernstiger zijn en ook ernstiger bestraft moeten worden dan incidentele 
overtredingen (Hoekstra, Eenink & Goldenbeld, 2017). Deze redenering en 
argumenten liggen ook ten grondslag aan het idee om via progressieve 
snelheidsboetes de strafernst voor voertuigeigenaren met voertuigen met 
meerdere bekeuringen te laten oplopen. De voertuigeigenaar, of preciezer: 
de kentekenhouder, wordt verantwoordelijk gehouden voor het toegenomen 
verkeersrisico dat zijn voertuig vertegenwoordigt, ongeacht of hij of zij het 
voertuig zelf bestuurt of door anderen laat besturen.  
 
Op basis van een scenario-analyse verwachten Hoekstra, Eenink & 
Goldenbeld (2017) dat door een progressief boetesysteem voor snelheids-
overtredingen het aantal verkeersdoden in Nederland met 5% zou kunnen 
dalen. Belangrijke aannamen bij deze schatting zijn de volgende: 
− een prijselasticiteit van boetes van 0,2 (per procent boeteverhoging 

vinden er 0,2% minder overtredingen plaats, zie ook Paragraaf 2.3.11); 
− een onverminderde, relatief hoge pakkans voor snelheidsovertredingen in 

Nederland; 
− een groot publiek draagvlak voor progressief oplopende boetes; 
− ondersteuning van het progressieve boetesysteem door snellere en 

betere communicatie richting overtreders. 
 
Kansen 
In 2015 dienden Kamerleden van PvdA, VVD en CDA een gezamenlijke 
motie in waarin de wens werd geuit om te komen tot een progressief 
boetestelsel. Daarnaast heeft het nieuwe kabinet strengere maatregelen in 
voorbereiding voor hardnekkige verkeersovertreders. Daarbij wordt vooral 
ook gedacht aan hogere boetes voor overtreders die in herhaling vervallen.   
 
Op 20 juni 2017 heeft de minister van Veiligheid en Justitie aangekondigd te 
mogelijkheid te gaan onderzoeken om een progressief boetesysteem op 
kenteken in te voeren (Minister van Veiligheid en Justitie, 2017). Dat zou 
betekenen dat de eigenaar van de auto de progressief oplopende boetes 
krijgt, en niet per definitie de bestuurder. De minister heeft hiertoe de 
organisaties in de keten – het OM, het CJIB, de politie en de rechtspraak – 
gevraagd om een uitvoeringstoets te doen naar de uitvoerbaarheid, 
haalbaarheid en handhaafbaarheid van een progressief boetestelsel binnen 
de Wahv. 
 
Barrières 
Bij het voorgaande moet de kanttekening worden geplaatst dat het op dit 
moment nog niet mogelijk is om een groep veelplegers op basis van 
meerdere Wahv-bekeuringen te identificeren. Dit stuit op een juridische 
barrière: Wahv-feiten zijn juridisch neutraal. Op het moment dat een 
kentekenhouder zijn bekeuring betaalt mag zijn naam niet meer gebruikt 
worden/voorkomen in een registratiesysteem van de overheid. Er ontbreekt 
dus een wettelijke basis voor een Wahv-veelplegersaanpak (zie ook 
Paragraaf 4.3.4).  

4.4.2. Puntensysteem voor snelheidsovertreders 

In een land met een puntensysteem krijgt de verkeersovertreder, naast de 
reguliere straf voor een verkeersovertreding, ook strafpunten toegekend. 
(Van Schagen & Machata, 2012). Als een zekere puntenlimiet overschreden 
wordt, volgt dan een ongeldigverklaring of schorsing van het rijbewijs. 
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Meestal wordt het rijbewijs na verloop van tijd weer geldig verklaard; soms 
moet daarvoor eerst een cursus worden gevolgd, een rijvaardigheidstoets 
worden afgelegd of opnieuw rijexamen worden gedaan. 
 
Er is bewijs dat puntensystemen kunnen leiden tot veiliger rijgedrag en 
minder ongevallen (Van Schagen & Machata, 2012; Castillo-Manzano & 
Castro-Nunõ, 2012), maar volgens het uitgevoerde onderzoek in 
verschillende landen duurt het veiligheidseffect niet langer dan anderhalf 
jaar. 
 
Kansen 
Er liggen geen duidelijke kansen voor deze maatregelrichting.  
 
Barrières 
Er is in Nederland weinig belangstelling voor de invoering van een algemeen 
puntensysteem. Een belangrijke barrière is dat de verwachte werkingstijd 
van een dergelijk systeem beperkt zou zijn. Ook is het juridisch gezien niet 
mogelijk om Wahv-feiten te koppelen aan punten. Ten slotte bestaat er zorg 
over de administratieve (en strafrechtelijke) verwerkingscapaciteit die nodig 
zou zijn om een puntensysteem in Nederland naar behoren te laten werken.   

4.4.3. Hogere straffen voor excessieve snelheidsovertreders 

In Nederland zijn de boetes voor snelheidsovertredingen hoger naarmate 
het verschil tussen limiet en gereden snelheid groter is. Overwogen kan 
worden om snelheidsovertredingen zwaarder – dus met een hoger boete-
bedrag – te bestraffen. Overigens is uit onderzoek bekend dat een grotere 
pakkans effectiever is in het voorkómen van overtredingen dan boetes te 
verhogen, maar kan een bescheiden bijdrage leveren in het voorkomen 
snelheidsovertredingen (zie bijvoorbeeld Goldenbeld et al., 2013).  
 
Een mogelijke uitwerking van strengere sancties voor snelheidsovertreders, 
is een verlaging van de overtredingsgrens voor het ontzeggen van de 
rijbevoegdheid. In Nederland kan bij een snelheidsovertreding met 50 km/uur 
of meer de rijbevoegdheid van een automobilist worden ontzegd als een 
bijkomende straf bovenop de geldboete. De duur van de ontzegging van de 
rijbevoegdheid is afhankelijk van de hoogte van de snelheidsovertreding, 
eventuele recidive en de vraag of het rijbewijs dringend nodig is voor werk of 
andere belangrijke sociale verplichtingen. Wanneer de overtredingsgrens 
voor het ontzeggen van de rijbevoegdheid zou worden verlaagd van 50 
km/uur naar bijvoorbeeld 25 of 30 km/uur, dan zou dit een fors verhoogde 
sanctie-ernst inhouden voor toch forse snelheidsovertredingen. Er zijn geen 
directe gegevens voorhanden om de mogelijke effectiviteit van deze 
maatregel te beoordelen. Over het algemeen is het wel zo dat het intrekken 
van het rijbewijs een effectieve maatregel om onveilig gedrag en 
ongevalsrisico te verminderen (Masten & Peck, 2004). 
 
Kansen 
Het kabinet-Rutte III heeft in najaar 2017 aangegeven streng op te willen 
treden tegen excessieve snelheidsovertreders, en de boetes voor deze 
categorie te willen verhogen.  
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Barrières 
Dit is voorgenomen beleid dat uiteraard op doelmatigheid en rechtmatigheid 
getoetst zal moeten worden. Mogelijk komen uit deze toets barrières naar 
voren.  

4.5. Sociale normen en innerlijke overtuigingen van mensen 

Communicatie over snelheid en snelheidshandhaving moet volgens 
deskundigen niet alleen gericht zijn op een verhoging van de subjectieve 
pakkans, maar ook op het vergroten van draagvlak voor de verkeersregels 
en voor controles (Berkhout, 2001). Dat is nodig om de handhaving te 
verankeren in breed gedeelde normen en niet te laten doorslaan naar een 
vorm van regulering die alleen maar onbegrip en weerstand oproept. 
 
Om mensen te overtuigen van het belang van verkeersregels, kunnen de 
volgende hulpmiddelen worden ingezet:  
− communicatie over toezicht, overtreding en risico (Paragraaf 4.5.1); 
− gedragsfeedback via het voertuig (Paragraaf 4.5.2); 
− informatie over normen (Paragraaf 4.5.3). 

4.5.1. Communicatie over toezicht, overtreding en risico 

Het effect van communicatie als aanvulling op handhavingsactiviteiten is in 
verschillende onderzoeken aangetoond. Communicatie kan niet alleen 
ingezet worden ter verhoging van de subjectieve pakkans, maar kan ook 
bijdragen aan een beter risicobewustzijn ten aanzien van eigen gedragingen. 
Goede communicatie over risico’s kan zowel een rol spelen bij de 
ontwikkeling van goed norm- en risicobesef bij beginnende bestuurders als 
het in stand houden ervan bij meer ervaren bestuurders (Delhomme et al., 
2009). Daarbij moeten we wel bedenken dat veel gedrag, zeker snelheids-
gedrag, voor een deel onbewust wordt beïnvloed door de fysieke en sociale 
omgeving (zie Hoofdstuk 2). 
 
Een structurele koppeling van communicatie aan handhaving zal het effect 
van handhaving op houding en gedrag van weggebruikers vergroten. Dat 
gaan om zowel positieve als negatieve communicatie. Een voorbeeld 
daarvan is een elektronisch bord dat bij de juiste snelheid een smiley laat 
zien en bij een snelheidsovertreding een ‘treurige smiley’. Uit onderzoek 
blijkt dat automobilisten hun snelheid hierdoor(tijdelijk) verminderen (Walter 
& Knowles, 2008).  
 
Kansen 
In onder andere Limburg, Noord-Brabant, en Noord-Nederland maakt de 
politie gebruik van sociale media om verkeerscontroles toe te lichten. Dit zou 
verder kunnen worden uitgebreid.  
 
Barrières 
Mogelijk vormen capaciteitsbeperkingen een barrière voor dit beleid omdat 
het extra menskracht kost om de communicatie uit te werken en met name 
bij de politie deze menskracht momenteel ontbreekt.  



 

SWOV-rapport R-2017-20    51 
SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid – Den Haag 

4.5.2. Informatie over normen 

In Paragraaf 2.1 zagen we dat weggebruikers hun snelheidsgedrag mede 
laten beïnvloeden door wat zij andere weggebruikers zien doen 
(waargenomen of descriptieve norm), door de druk die ze ervaren om te 
conformeren (injunctieve norm), en door wat zij denken wat belangrijke 
anderen (familie of vrienden) van hun snelheidsgedrag zouden vinden. 
 
In campagnes worden daarom verschillende typen borden gebruikt om 
verschillende typen normen te activeren: 
− borden die aangeven hoeveel automobilisten zich wel aan de limiet 

houden (descriptieve norm); 
− borden die aangeven dat excessief snelheidsgedrag door de buurt niet 

wordt gewaardeerd (subjectieve norm, injunctieve norm); 
− borden die de associatie snelheidslimiet en kinderen versterken 

(waargenomen en injunctieve norm); 
− borden die snelheidsgedrag met politietoezicht verbinden (injunctieve 

norm); 
− borden die gereden snelheid tonen (injunctieve norm). 
 
Bij normatieve beïnvloeding moet niet alleen gedacht worden aan borden 
langs de weg, maar ook aan een breder proces van de manier waarop 
weggebruikers, bewoners, wegbeheerders (autoriteiten) en media met 
elkaar communiceren en elkaar daarin beïnvloeden. Tapp et al. (2016) 
schetsen voor de situatie waarin een nieuwe limiet wordt toegepast, een 
mogelijk positief en een negatief ontwikkelingsscenario voor wat betreft de 
norm ten aanzien van rijsnelheden. 
 
Bij een negatief scenario is er sprake van een negatieve spiraal, waarbij 
verschillende factoren ertoe leiden dat de overschrijding van een (nieuwe) 
limiet de collectieve norm wordt. Van de groep automobilisten die potentieel 
wel bereid is zich aan de limiet te houden, rijdt een deel ongemerkt toch te 
snel. Een ander deel ‘volgt’ de snelheid van voorliggers die te hard rijden. Dit 
proces van weggebruikers die elkaar beïnvloeden om de limiet te overtreden, 
wordt versterkt door afwezigheid van handhaving en door het feit dat 
automobilisten vaak snelheid van anderen overschatten (waargenomen 
norm). Deze verschillende elkaar versterkende mechanismen leiden ertoe 
dat van oorspronkelijke goede intenties weinig overblijft, en dat de norm 
wordt dat men zich niet aan de limiet houdt.  
 
Er is in theorie ook een positieve spiraal mogelijk waarin burgers en belangen-
groepen elkaar beïnvloeden om zich wel aan de snelheidslimiet te houden, 
en waarbij dit proces wordt ondersteund door politietoezicht. In de praktijk is 
het moeilijk te voorspelen hoe dit soort sociale en normatieve processen 
verlopen, omdat de interactie tussen weggebruikers, burgeractivisme, 
belangengroepen en media zeer verschillend kan verlopen.  
 
Kansen 
Vanuit de wetenschap wordt de problematiek van normen over snelheids-
gedrag erkend en is er maatschappelijk draagvlak om hier iets aan te 
veranderen (Tapp et al., 2016). Op het terrein van rijden onder invloed is de 
norm in de loop der jaren duidelijk veranderd. Het geïntensiveerde toezicht 
op alcoholgebruik in het verkeer, de brede voorlichtingscampagnes over de 
negatieve effecten van alcohol en de BOB-norm hebben er gezamenlijk aan 
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bijgedragen dat de norm is veranderd. Dit biedt inspiratiemogelijkheden om 
nader te verkennen hoe dit ook voor snelheid ingezet kan worden en welke 
stakeholders hierbij een rol zouden kunnen spelen. Gedacht wordt 
bijvoorbeeld aan rijopleiding, opvoeders en de sociale omgeving (zoals 
sportverenigingen). 
 
Barrières 
Weliswaar wijst onderzoek op het belang van de vorming van publieke 
normen voor rijsnelheid, maar een duidelijke innovatie om gebruik of de 
ontwikkeling van publieke normen toe te passen op de snelheden-
problematiek, is nog niet uitgekristalliseerd. Er is nog onvoldoende kennis 
over hoe de dynamiek van interacties tussen weggebruikers onderling, en 
tussen weggebruikers, omwonenden en wegbeheerders van invloed is op de 
langdurige ontwikkeling van rijsnelheid. 

4.6. Samenvatting geïdentificeerde innovaties en kansen en barrières 

In dit hoofdstuk hebben we – op basis van literatuurstudie, een vragenlijst 
onder wegbeheerders en interviews met handhavende organisaties en 
marktpartijen – een inventarisatie gemaakt van mogelijke innovaties op het 
terrein van de snelheidshandhaving op 60- en 80 km/uur-wegen. Het 
theoretische raamwerk uit Hoofdstuk 2 is hierbij als kapstok gebruikt 
 
Sommige ideeën zijn als methode niet zozeer innovatief, zoals 
trajectcontrole of intensivering van handhaving, maar zijn dat wel als ze 
worden toegepast op het onderliggend wegennet buiten de bebouwde kom. 
 
Tabel 4.3 geeft een samenvattend overzicht van de geïdentificeerde 
innovaties en de (mogelijke) kansen en barrières.  
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 Methoden Kans Barrière 

Objectieve 
pakkans 

1. Meer controles op nieuwe 
plekken op basis van juiste 
risico-informatie 

Proef OM inzet verplaatsbare 
onbemand radarsysteem, 
draagvlak onder 
wegbeheerders 

Verminderde prioriteit 
verkeershandhaving politie, 
ongeloofwaardige 
snelheidslimieten. 

2. Trajectcontrolesystemen op 
onderliggend wegennet 

Plannen CVOM-trajectcontroles Minder geschikt voor 60km/uur-
wegen 

3. Het gebruik van dashcam-
beelden 

Draagvlak onder bevolking, 
mogelijk te koppelen aan 
aanpak veelplegers, interesse 
in uitvoeren pilot. 

Beveiliging van politiesystemen, 
juridische, financiële en 
organisatorische barrières 

4. Politieauto’s met ingebouwde 
radarsystemen 

Leren van ervaring in Frankrijk Financiële en juridische barrières, 
meerwaarde ten opzichte van 
bestaande systemen 

5. Scherpere 
handhavingsmarges 

Geen belangstelling Gedragsaspecten, aantasting 
uniformiteit van 
handhavingsregels 

6. Instelling van bestuurlijke 
handhaving (BOA’s)  

Draagvlak bij gemeenten Weinig draagvlak provincies, veel 
omvattende discussie over 
mogelijkheden, groter dan alleen 
handhaving snelheidslimieten 

Subjectieve 
pakkans 

7. De-anonimiseren van 
(snelheids)overtreders 

Persoonlijke 
waarschuwingsbieven lijken 
effectief bij veelplegers, 
technologische oplossingen 

Wetgeving WAHV en Wbp, geen 
onderdeel 
verkeersveiligheidsbeleid 

8. Informatievoorziening en 
staandehoudingen van 
excessieve 
snelheidsovertreders 

Technisch mogelijk Onuitgewerkt concept, geen 
trekker, capaciteit, beperkte 
meerwaarde 

9. Voor en na-waarschuwing bij 
snelheidscontroles 

Technisch mogelijk Kostenontwikkeling 
informatietechnologie 

10. Vergroting subjectieve 
pakkans veelplegers met ANPR 

Politiek en maatschappelijk 
draagvlak voor aanpak 
veelplegers 

Huidige wetgeving staat opslag en 
gebruik van informatie over Wahv-
feiten niet toe 

11. Mobiele onbemande 
controlesystemen 

Flexibele inzet is ook nuttig voor 
zo nodig tijdelijk vergroten 
handhavingsdruk 

Capaciteit voor verplaatsen van 
systemen 

Waargenomen 
strafernst 

12. Progressieve 
snelheidsboetes 

Politiek en maatschappelijk 
draagvlak, onderzoek naar 
mogelijkheden progressief 
boetesysteem op kenteken 

Huidige wetgeving staat het 
toepassen van progressieve 
boetes binnen het Wahv-kader 
niet toe  

13. Puntensysteem Beperkt Verwachte inwerkingstijd, Wahv, 
zorg over administratieve 
capaciteit 

14. Hogere straffen voor 
excessieve 
snelheidsovertreders 

Politiek en maatschappelijke 
draagvlak 

Geen 

Sociale normen 
en innerlijke 
overtuigingen 
van mensen 

15. Communicatie over toezicht, 
overtreding en risico 

Op een structurele manier 
aanpakken, positieve feedback, 
gebruik sociale media, leren 
van ervaringen in enkele 
provincies. 

Financieel, organisatorisch 

16. Informatie over normen  Wetenschappelijke 
belangstelling  

Onvoldoende kennis dynamiek 
normatieve processen. 

Tabel 4.3. Overzicht van kansen en bedreigingen voor toepassing van innovatieve maatregelen voor 
snelheidshandhaving. 
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4.6.1. Barrières samengevat 

De barrières voor verschillende innovaties zijn van juridische aard, komen 
voort uit twijfels over kosteneffectiviteit (‘kunnen we het geld niet beter 
besteden?’), of komen voort uit het feit dat er geen beleid is waarin de 
innovatie past of ingepast kan worden.   
 
Juridische barrières 
Progressieve (snelheids)boetes, de aanpak van veelplegers met behulp van 
ANPR en het de-anonimiseren van overtreders stuiten op dezelfde juridische 
barrière: de huidige wetgeving staat niet toe dat informatie over Wahv-feiten 
worden gebruikt voor preventieve communicatie- of handhavingsdoeleinden. 
Wahv-feiten (Wahv) zijn immers juridisch neutraal. Op het moment dat een 
kentekenhouder zijn bekeuring heeft betaald, mag zijn naam niet meer 
gebruikt worden/voorkomen in een registratiesysteem van de overheid.  
 
Een andere belemmering is dat een bekeuring op kenteken niet gelijk mag 
worden gesteld met overtredingen gekoppeld aan één en dezelfde persoon. 
Het is immers niet zeker dat de bestuurder zelf de overtreder is geweest. 
Progressieve boetes en een strengere aanpak van veelplegers kunnen wel 
als maatregel worden ingevoerd op basis van ernstiger verkeersdelicten. 
Uitbreiding van een progressief boetesysteem met geconstateerde Wahv-
feiten zorgt ervoor dat een grotere groep overtreders hogere boetes kunnen 
verwachten. 
 
Kosteneffectiviteit 
Enkele methoden zouden technisch uitgevoerd kunnen worden, zoals het 
aanleveren van informatie over snelheidsovertreders aan surveillerende 
politieagenten, en het inbouwen van radarmeetsystemen in politiewagens. 
Er is wel enige twijfel over de toegevoegde waarde van deze methoden in 
verhouding tot de kosten. Het heeft weinig nut om informatie over excessieve 
snelheidsovertreders door te geven aan surveillerende agenten als die 
andere prioriteiten hebben. Politiewagens met ingebouwde radarmeet-
systemen kunnen op bepaalde trajecten met veel tegemoet rijdend verkeer 
een bruikbaar handhavingsmiddel zijn, maar er zou meer duidelijkheid 
moeten komen over de omstandigheden waaronder deze wagens nut 
kunnen hebben. Leren van Franse ervaringen of een Nederlandse pilot 
kunnen daarbij helpen. 
 
Beleidsmatige barrières 
Innovaties zoals communicatie naar overtreders (waarschuwingsbrieven en 
informatiebrieven versturen) zijn niet benoemd in het verkeersveiligheidsbeleid 
en zullen dus niet zonder meer op de politieke agenda van het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat komen. Het ministerie van Veiligheid en 
Justitie heeft momenteel geen motief om hier tijd en middelen aan te 
besteden, waardoor het ook niet in de verwachting ligt dat dergelijke 
maatregelen op korte termijn uitgevoerd worden. Het feit dat bij verkeers-
handhaving twee ministeries met verschillende perspectieven betrokken zijn, 
kan de invoering van potentieel interessante innovaties compliceren. 
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4.6.2. Kansen samengevat 

Een aantal van de besproken technieken worden op het moment van 
schrijven (eind 2017) aanbesteed en zullen in 2019 worden toegepast. Het 
betreft het gebruik van trajectcontrolesystemen voor het onderliggend 
wegennet en het gebruik van mobiele onbemande controlesystemen (bij 
wegwerkzaamheden). 
 
Leren van buitenlandse ervaringen 
Een aantal nieuwe technologieën zijn nog in Nederland niet toegepast maar 
wel in het buitenland. Dat kan mogelijk bijdragen aan inspiratie voor 
Nederland. In Frankrijk is er bijvoorbeeld ervaring met snelheidstoezicht via 
politieauto’s met ingebouwde snelheidsradar, in Duitsland met geprivatiseerd 
snelheidstoezicht in gemeenten en in Groot-Brittannië met het verwerken 
van dashcam-beelden van verkeersovertredingen. De VS heeft ervaring met 
het aanbieden van informatie over het eigen overtredingsgedrag via 
websites. Deze voorbeelden bieden kansen om te leren van ervaringen in 
het buitenland. Uiteraard moet daarbij rekening worden gehouden met 
verschillen in wetgeving, cultuur en verkeerssysteem.  
 
Politieke interesse 
Verder blijkt er politieke belangstelling te bestaan voor de progressieve boete, 
hogere straffen voor excessieve overtreders en methoden die te maken 
hebben met communicatie over snelheidsgedrag (het de-anonimiseren van 
overtreders, communicatie over snelheidscontroles, gedragsfeedback in het 
voertuig en informatie over normen). Dit heeft niet specifiek betrekking op 
60- en 80km/uur-wegen maar kan daarop ook zijn uitwerking hebben.  
 
Mogelijke rol van andere partijen 
Oplossingen hoeven niet alleen gezocht te worden binnen het domein van 
justitie en politie. Instanties als verzekeringsmaatschappijen werken ook aan 
oplossingen om het snelheidsgedrag van weggebruikers te beïnvloeden en 
hebben hier, met bijvoorbeeld de rijgedragpolissen, ook daadwerkelijk 
invloed op het rijgedrag van polishouders.  

4.6.3. Samenvatting oplossingsrichtingen 

Als we de geïdentificeerde kansen en barrières gebruiken om in te schatten 
hoe kansrijk innovaties op korte termijn (in de komende tien jaar) zijn, dan 
komen we tot een vierdeling in groepen van innovaties: 
1. kansrijke innovaties, dat wil zeggen ideeën waarvoor geen sterke barrière 

lijkt te zijn, die aansluiten op bestaande ontwikkelingen en die kunnen 
rekenen op enige interesse bij belanghebbende partijen; 

2. innovaties die feitelijk al in voorbereiding zijn; 
3. verworpen innovaties, dat wil zeggen ideeën waarbij professionals van 

zowel OM als politie sterke twijfels hebben over de praktisch meerwaarde 
en uitvoerbaarheid; 

4. Innovaties waarvoor de huidige wetgeving een barrière is en die een 
paradigmaverschuiving in wettelijke aanpak vereisen. De kans op een 
paradigmaverschuiving wordt door ons als klein ingeschat. 

 
In Tabel 4.4 is weergegeven welke methoden in deze groepen vallen. Hierbij 
is ook een korte toelichting gegeven, waarbij de belangrijkste mogelijkheden 
en barrières benoemd zijn.  
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Groep Methode Toelichting 

Kansrijke 
ideeën  

1. Meer controles op nieuwe plekken op basis 
van juiste risico-informatie 

De communicatie tussen lokale driehoek gemeente, 
politie en OM faciliteren 

3. Het gebruik van dashcam-beelden Een kleinschalige pilot opzetten om de mogelijkheden te 
verkennen is mogelijk. 

4. Politieauto’s met ingebouwde radarsystemen Kosteneffectiviteit nog wel een issue, maar mogelijk 
bruikbaar op specifieke risicoroutes  

9. Voor- en na-waarschuwingen bij 
snelheidscontroles 

Gebruik van technieken van gemeente combineren met 
handhavingslocaties. 

15. Communicatie over toezicht, overtreding en 
risico 

Structureel gebruik sociale media, leren van enkele 
provincies. 

16. Informatie over normen Onderzoek naar mogelijkheden aanpak kan richting 
geven aan deze methode 

De methoden 
die in de 
pijplijn zitten 

2. Trajectcontrolesystemen op het onderliggend 
wegennet 

In aanbestedingsfase, niet bruikbaar voor 60km/uur-
wegen 

11. Mobiele onbemande controlesystemen Worden al ingezet bij wegwerkzaamheden, maar het 
gebruik kan vergroot worden.  

14. Hogere straffen voor excessieve 
overtreders 

Opgenomen in beleidsplan kabinet-Rutte III 

Verworpen 
ideeën 

5. Scherpere handhavingsmarges Politie/OM verwachten geen positief effect. Deels ook 
vanuit literatuur bevestigd 

8. Informatievoorziening en staandehoudingen 
van excessieve snelheidsovertreders 

Politie verwacht weinig praktische meerwaarde 

13. Puntensysteem Geen duidelijke kansen en wel barrières 

De methoden 
voor welke 
de huidige 
wetgeving 
een barrière 
is 

6. Instelling van bestuurlijke handhaving 
(BOA’s) 

Complexe en brede discussie die nog niet tot 
conclusies/beslissingen heeft geleid 

7. De-anonimiseren van (snelheids) overtreders Wahv, handhaving op kenteken 

10. Vergroting subjectieve pakkans veelplegers 
met ANPR 

Wahv, handhaving op kenteken, onvoldoende 
capaciteit/andere prioriteiten 

12. Progressieve snelheidsboetes Wahv, handhaving op kenteken 

Tabel 4.4. Overzicht van kansrijke innovaties op het gebied van snelheidshandhaving die ook kan 
worden toegepast op 60- en 80km/uur-wegen. 
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5. Conclusies en kennisvragen  

Met deze studie hebben we – via literatuurstudie, vragenlijstonderzoek en 
interviews – zicht gekregen op de feitelijke ontwikkeling in snelheden en 
handhavingsinspanningen op 60- en 80km/uur-wegen. We hebben ook 
gekeken naar de financiële, organisatorische en strategische factoren die 
daarbij van invloed zijn geweest. Vervolgens hebben we samen met experts 
van OM, politie, wegbeheerders, een marktpartij (Gatsometer BV) en op 
basis van literatuur veelbelovende nieuwe technologieën voor snelheids-
handhaving geïdentificeerd. Daarbij zijn ook de belangrijkste organisatorische, 
politieke en juridische kansen en barrières voor deze innovaties in kaart 
gebracht. In dit hoofdstuk zetten we alles nog eens op een rij.  

5.1. Belangrijkste conclusies 

5.1.1. Ontwikkeling van de snelheidshandhaving vanaf 2000 

In de jaren negentig van de vorige eeuw hebben de invoering van de Wet 
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), het 
Startprogramma Duurzaam Veilig en de oprichting van het Bureau Verkeers-
handhaving Openbaar Ministerie (BVOM, later het Landelijk Parket Team 
Verkeer) de bestuurlijke en organisatorische grondslag gelegd voor een 
intensivering van de verkeershandhaving. De handhaving op rijsnelheid 
heeft in Nederland een sterke impuls gekregen door de oprichting van de 
speciale regionale handhavingsteams in de politieregio’s in de periode 2000-
2004. 
 
Deze impuls is ook duidelijk terug te zien in het aantal uren dat deze teams 
hebben besteed aan snelheidscontrole op 60- en 80km/uur-wegen : tussen 
2001 en 2009 verdubbelde de inzet van snelheidshandhaving op deze 
wegen. Wel bedroeg de inzet van snelheidscontroles op 80km/uur-wegen 
het acht- tot tienvoudige van die op 60km/uur-wegen. Over de periode 2010-
2013 zijn geen gegevens beschikbaar naar snelheidslimiet en over de 
periode 2014-2016 zijn geen gegevens meer beschikbaar over controle-uren 
naar type overtreding.    
 
Uit andere bronnen zoals literatuur en interviews weten we echter dat sinds 
2010 het niveau van de verkeershandhaving is afgenomen. De formele 
afschaffing van het bonnenquotum, nieuwe prioriteiten bij de politie en een 
nieuwe visie op de politieverkeerstaak hebben eraan bijgedragen dat de 
reguliere politie vanaf 2010 minder tijd is gaan besteden aan verkeers-
handhaving. Dit is ook zichtbaar aan de forse daling van staandehoudingen 
in het verkeer die in 2010 is ingezet.   
 
De snelheidshandhaving heeft duidelijk een groter sterker accent gehad op 
80- dan op 60km/uur-wegen. Hieraan liggen meerdere factoren ten 
grondslag.  
 
Verkeersveiligheid en geloofwaardige inrichting van wegen 
Ten eerste is dat het verschil in verkeersveiligheid: in de periode dat de 
regionale handhavingsteams werden opgericht, was het aantal 
geregistreerde dodelijke ongevallen op 60km/uur-wegen zeer gering in 
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verhouding tot die op 80km/uur-wegen (2-3% versus meer dan 40% op 
60km/uur-wegen). Bovendien was het idee dat met name de 60km/uur-
wegen (net als de 30km/uur-wegen binnen de bebouwde kom) grotendeels 
zelf-handhaafbaar zouden zijn door een geloofwaardige snelheidslimiet.  
 
Uit interviews onder wegbeheerders blijkt dat sinds het einde van het 
Startprogramma Duurzaam Veilig – waarin een deel van de 80km/uur-
wegen is omgevormd tot 60km/uur-wegen – tot op de dag van vandaag nog 
een groot deel van met name de 60km/uur-wegen voorzien is van een 
weginrichting die niet bijdraagt aan een geloofwaardige limiet: veel wegen 
hebben lange rechtstanden en weinig aanvullende snelheidsremmende 
maatregelen. 
 
Opbrengsten en kosteneffectiviteit 
Daarnaast hebben ook financiële argumenten een rol gespeeld: op 
80km/uur-wegen rijden twee tot vier keer meer voertuigen dan op 60km/uur-
wegen, waardoor snelheidscontroles op 80km/uur-wegen meer opbrengen 
en ook de kosteneffectiviteit groter is. Bovendien is zowel de objectieve als 
subjectieve pakkans op 80km/uur-wegen groter, omdat automatisch meer 
verkeersdeelnemers in aanraking komen met politiecontroles dan op 
rustigere wegen. 
 
Organisatie 
De besluitvorming en communicatie over handhaving op wegen buiten de 
bebouwde kom, komen in eerste instantie tot stand tussen OM, politie en 
provincie. Hierdoor komt het accent gemakkelijker te liggen op provinciale 
wegen, die veelal een 80km/uur-limiet hebben. Het grote aantal gemeenten, 
en het feit dat die een groter wegennet hebben met zowel 60- als 80km/uur-
wegen en iets lagere verkeersintensiteiten, maakt besluitvorming en 
communicatie doorgaans lastiger. 

5.1.2. Kansrijke innovaties en mogelijke barrières 

Aan de hand van een theoretisch model over verkeershandhaving (zie 
Afbeelding 2.1 en Afbeelding 4.1) hebben we een inventarisatie gemaakt 
van mogelijke voor innovatieve technologieën en methoden voor effectieve 
snelheidshandhaving op 60- en 80km/uur-wegen. Daarbij gaat het model uit 
van vier componenten: de objectieve pakkans, de subjectieve pakkans, de 
waargenomen strafernst en de sociale normen en innerlijke overtuigingen 
van mensen.  
 
De innovaties kunnen betrekking hebben op methoden van politietoezicht 
(strikte definitie van handhaving), maar ook op elementen die volgens het 
gebruikte theoretische model een rol vervullen in de gehele handhavings-
keten van attitudebeïnvloeding tot controle en straf. In een aantal gevallen is 
daarbij een rol voor politie en justitie weggelegd, maar we hebben ook 
gekeken naar de inzet van andere partijen. 
 
Uit de inventarisatie komen deels innovaties naar voren die op dit moment al 
in voorbereiding zijn. Voorbeelden daarvan zijn trajectcontrole op het 
onderliggend wegennet, mobiele onbemande controlesystemen en hogere 
boetes voor excessieve overtreders. Andere innovatieve methoden stuiten 
op barrières die met name van juridische aard zijn.  
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Kansrijke innovaties 
Als het gaat om snelheidshandhaving door de politie lijken de volgende 
innovaties het meest kansrijk om verder te verkennen:  
• Het gebruik van dashcam-beelden van burgers bij de opsporing van 

snelheidsovertreders. Dit gebeurt nu nog sporadisch, maar met name in 
het Verenigd Koninkrijk zijn hier goede ervaringen mee opgedaan. 

• Opsporing door politieauto’s met ingebouwde radarsystemen. In Frankrijk 
gebeurt dit al. Er zal wel moeten worden onderzocht in hoeverre deze 
methode voldoende kosteneffectief is.  

• Voor- en na-waarschuwingen op de weg bij snelheidscontroles om de 
subjectieve pakkans te verhogen. Hiervoor is een goede samenwerking 
tussen handhavende instanties en de wegbeheerder van belang. 

• Ook communicatie over risico’s in het verkeer en over wenselijke sociale 
normen kan een positieve bijdrage leveren aan het goed functioneren 
van de handhavingsketen. In delen van het land worden hiervoor al 
technieken gebruikt die een nadere verkenning waard zijn. Daarbij is het 
ook interessant om de rol van rijscholen, ouders en andere betrokken 
partijen onder de loep te nemen.  

 
Daarnaast kan de effectiviteit van handhaving mogelijk worden vergroot door 
de controles op bepaalde 60- en 80km/uur-wegen op te voeren. Als de 
wegen zelf voldoen aan inrichtingseisen en een geloofwaardige limiet, en als 
blijkt dat er op die wegen op bepaalde dagen of tijdstippen erg hard wordt 
gereden, kan en wil de politie daar meer handhavend optreden. Dit past 
bovendien in de ‘risicogestuurde aanpak’ die wordt beschreven in het 
Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2018-2030 (in voorbereiding). Een 
dergelijke aanpak vraagt vooral om geschikte snelheidsdata en goed overleg 
tussen de lokale driehoek van gemeente, politie en OM. Provincies zouden 
als regievoerder mogelijk kunnen faciliteren. 
 
Barrières voor innovaties 
Een aantal innovatieve methoden voor snelheidshandhaving op 60- en 
80km/uur-wegen, stuiten op dit moment vooral op juridische barrières. 
Voorbeelden daarvan zijn de instelling van buitengewoon opsporings-
ambtenaren met verkeershandhavingsbevoegdheden (BOA’s), het de-
anonimiseren van overtreders door het versturen van persoonlijke brieven 
na overtredingen, het vergroten van de pakkans van veelplegers via ANPR 
(automatic numberplate recognition – automatische nummerplaatherkenning) 
en progressieve snelheidsboetes, stuiten op barrières die met name van 
juridische aard zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het verschil tussen op 
kenteken of op persoon bekeuren. In Nederland is namelijk niet mogelijk om 
een boete op kenteken te koppelen aan een persoonlijk dossier.  
 
Ook staat de huidige wetgeving niet toe dat informatie over Wahv-feiten 
(Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften) worden 
gebruikt voor preventieve communicatie- of handhavingsdoeleinden: op het 
moment dat een kentekenhouder zijn bekeuring heeft betaald, mag zijn 
naam niet meer gebruikt worden/voorkomen in een registratiesysteem van 
de overheid.  
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5.2. Kennisvragen 

Elk van de geïdentificeerde innovaties die als kansrijk zijn beoordeeld en 
momenteel nog niet grootschalig worden uitgerold, brengt specifieke 
uitdagingen en nog openstaande kennisvragen met zich mee. Via 
kleinschalig onderzoek zouden verschillende vragen over elk van deze 
innovaties beantwoord moeten worden. Vragen daarbij zijn bijvoorbeeld: 
• Op welk type wegen en voor welke snelheidsproblemen heeft de 

innovatie een echte meerwaarde, en in hoeverre leidt dat tot verbetering 
van verkeersgedrag? 

• Wat is het initiële publieke draagvlak voor de verschillende innovaties, 
hoe ontwikkelt zich dat na kennismaking met de innovatie en hoe kan dit 
gunstig beïnvloed worden? 

• Hoe kan de innovatie technisch gerealiseerd worden? 
• Wat is de verhouden tussen kosten en baten en de kosteneffectiviteit van 

als de innovatie zou worden uitgerold in Nederland? 
 
Dashcam-beelden 
Een aantal van de nieuwe technologieën en methoden voor snelheids-
handhaving zou nader op hun praktische bruikbaarheid kunnen worden 
onderzocht in experimenten en lokale of regionale proeven. Een voorbeeld 
is het gebruik van camera’s. Tot nu worden camera’s in de openbare ruimte 
vooral ingezet door overheid en ondernemingen (winkels, banken). In het 
verlengde daarvan zouden ook burgers camera’s in hun voertuig kunnen 
inzetten om de ruimte waarin zij zichzelf begeven te monitoren en te 
‘beveiligen’. Het gebruik van video- of dashcam-beelden van burgers lijkt 
een bruikbare aanvulling op de reguliere verkeershandhaving. Het OM 
moedigt dit op het moment niet aan, maar het is in theorie wel mogelijk om 
deze beelden, tezamen met een verklaring van aangifte, te gebruiken om 
overtreders te bekeuren. De financiële, organisatorische en juridische 
randvoorwaarden voor deze controlemethode zijn in Nederland echter nog 
vrijwel onbekend. Een kleinschalige pilot zou de mogelijkheden en drempels 
voor het gebruik van dashcam-gegevens voor verkeershandhaving kunnen 
blootleggen. 
 
Communicatie 
Er liggen ook kansen op het gebied van communicatie naar weggebruikers. 
Dat kan bijvoorbeeld gaan om waarschuwingen op de weg of via brieven 
aan overtreders, of gedragsfeedback en voorlichting over normen in het 
verkeer. Dit zijn voorbeelden waardoor snelheidshandhaving effectiever zou 
kunnen uitpakken. Samenwerking met andere partijen is echter noodzakelijk. 
Zo richten verzekeringsmaatschappijen zich al op de mogelijkheden van 
gedragsfeedback via het voertuig. Daarbij is het van belang om goede 
afstemming te bereiken over de manier waarop dit wordt uitgevoerd. 
Onderzoek is belangrijk om te achterhalen op welke manier we normen over 
het overtreden van snelheidslimieten kunnen beïnvloeden.  
 
Tot slot 
In deze rapportage zijn een aantal ideeën geopperd die kunnen bijdragen 
aan een verhoogde effectiviteit van de snelheidshandhaving. Daarbij dient te 
allen tijde een afweging gemaakt te worden tussen de benodigde middelen, 
de prioriteit en de meerwaarde van de betreffende innovatie. Nader onderzoek 
en enkele goed gekozen proeven kunnen helpen om daar een antwoord op 
te geven. Daarbij gaat het ook om de juiste condities om de innovaties 



 

SWOV-rapport R-2017-20    61 
SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid – Den Haag 

succesvol in te voeren. Tot slot beveelt SWOV aan om ook in te zetten op 
monitoring en wetenschappelijke evaluatie van effecten op het gebied van 
snelheid en ongevallen. 
 
Deze verkenning is een momentopname met de mogelijkheden die zich nu 
aftekenen. Er zijn echter allerlei technologische ontwikkelingen in aantocht 
die naar verwachting ook hun invloed zullen hebben op het verkeer. Op het 
moment dat de technologie vorderingen maakt, dan zullen naar verwachting 
ook in de inzet van de verkeershandhaving verschuivingen optreden. Voor 
het komende decennium blijft de verkeershandhaving, inclusief de snelheids-
handhaving, echter een belangrijk middel om verkeersveiligheid te verhogen. 
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Bijlage A  Enquête gemeenten snelheidshandhaving 60- 
en 80km/uur-wegen 

Enquête snelheid, weginrichting en handhaving  
op 60- en 80km/uur-wegen 

Via deze enquête wil SWOV een beeld krijgen van rijsnelheden op 60- en 
80km/uur-wegen in Nederland, hun infrastructurele kenmerken en 
gepleegde handhaving en nagaan welke ideeën wegbeheerders hebben om 
tot innovaties op het gebied van handhaving op deze wegen te komen. De 
resultaten worden strikt vertrouwelijk behandeld, en niet gekoppeld aan 
persoons- of gemeentenamen. Bij voorbaat onze dank voor uw 
medewerking. 
 
Er zijn 37 vragen in deze enquête. 

Achtergrond 

U bent werkzaam bij ....?  
Kies één van de volgende mogelijkheden: 

 een provincie  

 een gemeente  

 een waterschap  

In welke gemeente, provincie of waterschap bent u werkzaam? * 
Vul uw antwoord hier in: 

 

 

Wat is uw huidige functie?  
Vul uw antwoord hier in: 
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Areaal 60km/uur-wegen 

Heeft u in uw buitengebied 60km/uur-wegen onder uw beheer? 

Kies één van de volgende mogelijkheden: 

• Nee  
• Ja  

Welke lengte in kilometers aan 60km/uur-wegen valt onder uw beheer? 
* 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is 
voldaan: 
Antwoord was 'Ja' bij vraag '4 [B1]' (Heeft u in uw buitengebied 60km/uur-
wegen onder uw beheer? ) 

 In dit veld mogen alleen cijfers ingevoerd worden. 
 
Vul uw antwoord hier in: 

Welk percentage van uw 60km/uur-wegen is te typeren als ...? (geef 
een globale schatting; vul 0 in als het wegtype niet onder uw beheer 
valt) * 

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is 
voldaan: 
Antwoord was 'Ja' bij vraag '4 [B1]' (Heeft u in uw buitengebied 60km/uur-
wegen onder uw beheer? ) 

Vul uw antwoord(en) hier in: 

• erftoegangsweg type I (= 1 rijloper met kantmarkering) (aandeel: %)  

  

• erftoegangsweg type II (= geen kantmarkering) (aandeel: %)  

  

• anders (aandeel: %)  
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Wat is de gemiddelde dagelijkse hoeveelheid verkeer op de meeste van uw 
60km/uur-wegen? Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel: 

  100-
500 

500-
1000 

1.000-
2.000 

2.000-
5.000 

5.000-
10.000 

10.000-
15.000 

15.000-
20.000 

> 
20.000 

Weet niet, 
onbekend 

Niet van 
toepassing 

erftoegangswegen type I 
          

erftoegangswegen type II 
          

andere typen 60km/uur-
wegen           

 
Welk percentage van uw 60km/uur-wegen is te typeren als wegtype waar de 
snelheid ...? (geef a.u.b. een globale schatting; vult u a.u.b. 0 in als het type 
weg helemaal niet voorkomt) 
Vul uw antwoord(en) hier in: 

... niet wordt verminderd door snelheidsremmende maatregelen, of 
door het totale wegbeeld (aandeel: %)  

  

... alleen op kruispunten wordt geremd tot de wettelijke limiet door 
maatregel, of door het totale wegbeeld (aandeel: %)  

  

... op zowel kruispunten als wegvakken wordt geremd tot de 
wettelijke limiet door maatregel, of door het totale wegebeeld 
(aandeel: %)  

  

 
Welke kenmerken zijn van toepassing op uw 60km/uur-wegen?  
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel: 
 

  altijd van 
toepassing 

vaak van 
toepassing 

deels van 
toepassing 

zelden van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

weet niet, 
onbekend 

lange rechtstanden  
      

open overzichtelijke 
wegomgeving       

erfaansluitingen 
      

effen wegdek (glad asfalt) 
      

fietsers op de rijbaan 
      

voetgangers  
      

doorgaand verkeer 
      

snelheidsremmende 
maatregelen op kruispunten       

snelheidsremmende 
maatregelen op wegvakken       
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Snelheid op 60km/uur-wegen 

Beschikt u over gegevens over gereden snelheden op uw 60km/uur-wegen? * 

Kies één van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  

 Nee  

Over welke snelheidsgegevens over uw 60km/uur-wegen beschikt u? 

Selecteer alle mogelijkheden: 

 structurele metingen van rijsnelheden  

 incidentele metingen van rijsnelheden  

 floating car data (bijv. Speed Profiles, HERE-data of blue tooth data)  

 Andere:  

Over welk aandeel van uw 60km/uur-wegvakken heeft u 
snelheidsgegevens? (als u het antwoord niet precies weet, geef dan a.u.b. 
een globale schatting) 
 
Vul uw antwoord(en) hier in: 

                                        aandeel (%)  

  

Op welk aandeel van de 60km/uur-wegen waarover uw snelheidsgegevens 
heeft, ligt de gemiddelde snelheid hoger dan de limiet? 
(als u het antwoord niet precies weet, geeft u dan a.u.b. een globale 
schatting) 

Vul uw antwoord(en) hier in: 

aandeel: % 
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Kunt u beschrijven welke gedrags-/veiligheidsproblemen rijsnelheden op uw 
60km/uur-wegen geven? Vul uw antwoord hier in: 

 

 

 

 

 

 

Handhaving op 60km/uur-wegen 

Wordt er op uw 60km/uur-wegen door de politie gecontroleerd op 
rijsnelheid? Kies één van de volgende mogelijkheden: 

 Nee  

 Ja  

 Weet niet/onbekend  

Hoe frequent vinden snelheidscontroles op uw 60km/uur-wegen plaats? 
Kies één van de volgende mogelijkheden: 

 meerdere keren per week  

 1 keer per week  

 paar keer per maand  

 1 keer per maand  

 1 of 2 keer per kwartaal  

 paar keer per jaar  

 Andere  
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Via welke methode wordt er op de snelheid op 60km/uur-wegen 
gecontroleerd? Selecteer alle mogelijkheden: 

 rijdende surveillance  

 radarwagen  

 radarstatief  

 lasergun  

 weet niet, onbekend  

 Andere:  

  

Wordt het snelheidstoezicht op 60km/uur-wegen ondersteund door borden 
of publiciteit? Kies één van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  

 Nee  

Via welke middelen wordt het snelheidstoezicht op 60km/uur-wegen 
ondersteund? 

Selecteer alle mogelijkheden: 

 waarschuwingsborden langs weg  

 publiciteit in lokale media, kranten  

 Anders namelijk:  

  

Wat zou er volgens u aan handhaving op 60km/uur-wegen vernieuwd of 
verbeterd kunnen worden, bijvoorbeeld in termen van methode, 
handhavingscommunicatie of dagen/tijdstippen?  

Vul uw antwoord hier in: 
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Areaal 80km/uur-wegen 

Heeft u in uw buitengebied 80km/uur-wegen onder uw beheer?  
Kies één van de volgende mogelijkheden: 

 Nee  

 Ja  

Welke lengte in kilometers aan 80km/uur-wegen valt onder uw beheer?  
Vul uw antwoord hier in: 

  

 
 
Welk aandeel van uw 80km/uur-wegen is te typeren als ...? 
(als u het niet precies weet, geeft u dan a.u.b. een globale schatting; vul 0 in 
als het wegtype niet voorkomt) 

Vul uw antwoord(en) hier in: 

gebiedsontsluitingswegen type I - GOW I (= 2 x 2; 2 rijstroken per 
richting) (aandeel:%)  

 

  

gebiedsontsluitingswegen type II - GOW II (2 x 1; 1 rijstrook per 
richting) (aandeel:%)  

 

  

stroomweg 80 (aandeel:%)  

  

 

erftoegangsweg 80 (aandeel:%)  

  

 

anders (aandeel:%) 
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Welke kenmerken zijn van toepassing op uw 80km/uur-wegen? * 
Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel: 
 

  altijd van 
toepassing 

vaak van 
toepassing 

deels van 
toepassing 

zelden van 
toepassing 

niet van 
toepassing 

weet niet, 
onbekend 

lange rechtstanden 
      

open overzichtelijke 
wegomgeving       

erfaansluitingen 
      

volledig gesloten voor 
langzaam verkeer       

(semi-)verharde berm 
      

een niet of moeilijk 
overrijdbare 

rijrichtingscheiding 
      

een obstakelvrije zone van 
tenminste 4,5 meter       

doorgaand verkeer 
      

kruispunten ingericht als 
rotondes       

Wat is ongeveer de gemiddelde dagelijkse hoeveelheid verkeer op de 
meeste van uw 80km/uur-wegen? * 

Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel: 

  100-
500 

500-
1000 

1.000-
2.000 

2.000-
5.000 

5.000-
10.000 

10.000-
15.000 

15.000-
20.000 

> 
20.000 

Weet niet, 
onbekend 

Niet van 
toepassing 

Gebiedsontsluitingswegen 
type I (GOW I)           

Gebiedsontsluitingswegen 
type II (GOW II)           

Stroomwegen 80 
          

Erftoegangswegen 80 
          

Snelheid op 80km/uur-wegen 

Beschikt u over gegevens over gereden snelheden op uw 80km/uur-wegen? * 

 Ja  

 Nee  
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Over welke snelheidsgegevens over uw 80km/uur-wegen beschikt u? * 
Selecteer alle mogelijkheden: 

 structurele metingen van rijsnelheden  

 incidentele metingen van rijsnelheden  

 floating car data (bijv. Speed Profiles, HERE-data of blue tooth data)  

 Andere:  

Op welk deel van de 80km/uur-wegen waarover uw snelheidsgegevens 
heeft, ligt de gemiddelde snelheid hoger dan de limiet? 
(als u het niet precies weet, geeft u dan a.u.b. een globale schatting) 

Vul uw antwoord(en) hier in: 

aandeel: %  

  

 
Kunt u beschrijven welke gedrags-/veiligheidsproblemen rijsnelheden op uw 
80km/uur-wegen geven? Vul uw antwoord hier in: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handhaving op 80km/uur-wegen 

Wordt er op uw 80km/uur-wegen door de politie gecontroleerd op 
rijsnelheid? Kies één van de volgende mogelijkheden: 

 Nee  

 Ja  

 Weet niet, onbekend  
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Hoe frequent vinden snelheidscontroles op uw 80km/uur-wegen plaats? * 
Kies één van de volgende mogelijkheden: 

 meerdere keren per week  

 1 keer per week  

 paar keer per maand  

 1 keer per maand  

 1 of 2 keer per kwartaal  

  paar keer per jaar  

  weet niet, onbekend  

  Andere  

  

Via welke methode wordt er op snelheid op uw 80km/uur-wegen 
gecontroleerd?  
Selecteer alle mogelijkheden: 

 rijdende surveillance  

 radarwagen langs weg  

 radarstatief langs weg  

 lasergun  

 weet niet, onbekend  

 Andere:  

Wordt het snelheidstoezicht op uw 80km/uur-wegen ondersteund door 
borden of publiciteit? * 

Kies één van de volgende mogelijkheden: 

 Ja  

 Nee  
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Via welke middelen wordt het snelheidstoezicht op 80km/uur-wegen 
ondersteund?* 

Selecteer alle mogelijkheden: 

 waarschuwingsborden langs de weg  

 publiciteit in lokale media, kranten  

 Anders namelijk:  

  

Wat zou er volgens u aan snelheidshandhaving op 80km/uur-wegen 
vernieuwd of verbeterd kunnen worden, bijvoorbeeld in termen van 
methode, handhavingscommunicatie of dagen/tijdstippen?  

Vul uw antwoord hier in: 

 

 

 

 

 

 

  
 
Einde vragenlijst 
 
U bent nu bijna op het einde van de vragenlijst. We stellen het zeer prijs als 
u een databestand of overzicht van snelheidsgegevens op 60- of 80km/uur-
wegen ter beschikking wilt stellen. Dat kunt u doen door een bestand te 
sturen naar: charles.goldenbeld@swov.nl. 
 
Als u uw e-mail hieronder invult berichten we u graag over het verschijnen 
van het onderzoeksrapport. Druk a.u.b. op verzenden om uw respons op te 
sturen. Hartelijk dank voor uw deelname aan deze enquête! 
 
e-mail:   
 
Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête. Eind 2017 wordt er over 
dit onderzoek gerapporteerd. Als u uw e-mail adres heeft opgegeven 
ontvangt u t.z.t een link naar de rapportage. 
 
Verzend uw enquête. 
Bedankt voor uw deelname aan deze enquête. 
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Bijlage B  Ontwikkelingen in snelheid op 60- en 80km/uur-
wegen 

Om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van rijsnelheden op  60- en 
80km/uur-wegen, hebben we de meetgegevens van enkele provinciale en 
gemeentelijke 60- en 80km/uur-wegen geanalyseerd. Daarnaast hebben we 
gebruikgemaakt van de informatie die naar voren kwam uit de enquête 
onder wegbeheerders (zie Bijlage A). 

Meetgegevens van provinciale wegen 

Afbeelding B.1 laat de ontwikkeling zien van de V85-snelheid op 60- en 
80km/uur wegen in de provincie Gelderland in de periode 2003-2016. 
 

 
Afbeelding B.1. Ontwikkeling van de V85 snelheid op 60- en 80km/uur-
wegen in Gelderland over de periode 2003-2016. 

Wat opvalt in de data over de 60km/uur-wegen, is dat 85% van het verkeer 
niet harder rijdt dan rond de 80 km/uur en dat dit – althans op de Gelderse 
wegen – is afgenomen van circa 84 km/uur naar 76 km/uur. De informatie 
over 80 km/uur-wegen geeft tussen 2003 en 2008 juist een stijging aan van 
84 naar 86 km/uur, waarna de V85-snelheid geleidelijk weer is teruggevallen 
tot iets meer dan 84 km/uur.  
 
Deze informatie laat ook zien dat op 80km/uur-wegen de V85 in absolute zin 
weliswaar hoger ligt dan op 60km/uur-wegen, maar in relatieve zin minder 
ver boven de snelheidslimiet ligt (circa 4-6 km/uur) dan op 60 km/uur-wegen 
(circa 15-20 km/uur). 
 
We kunnen hieruit concluderen dat een deel van het verkeer  op zowel 60- 
als 80km/uur-wegen harder rijdt dan de limiet. Verhoudingsgewijs ligt de V85 
op 60km/uur-wegen hoger dan op 60km/uur-wegen, maar is in absolute zin 
altijd nog circa 5 km/uur lager dan op 80km/uur-wegen. De gegevens over 
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Gelderse wegen laten een duidelijk patroon zien waarin de laatste jaren een 
lichte daling van de V85 op zowel 60- als 80km/uur-wegen is te zien. Dit 
hoeft echter niet representatief te zijn voor de snelheid op soortgelijke 
wegen van andere wegbeheerders en/of elders in het land. 

Meetgegevens van gemeentelijke wegen  

Gegevens over gemeentelijke wegen ontbreken veelal, en als ze er al zijn, 
betreft het veelal incidentele metingen. Een mogelijkheid om wel aan meer 
uniforme snelheidsgegevens te komen, ook van het onderliggend wegennet, 
is door zogeheten commerciële floating car data (FCD) in te kopen. 
Voorbeelden hiervan zijn ‘speed profiles’ van TomTom en HERE-
snelheidsdata. Snelheidsdata van HERE zijn bijvoorbeeld afkomstig van 
navigatiesystemen en apps. Uit onderzoek naar de relatie tussen 
meetlusgegevens en FCD (in dit geval speed profiles) is gebleken dat de 
dekkingsgraad van gemeten voertuigen bij FCD weliswaar vele malen lager 
ligt dan bij lusmetingen (dekking bij FCD ligt tussen 1% en 4% van het 
verkeer), maar dat de gemeten snelheden sterke gelijkenissen vertonen met 
die van de lusmetingen. Wel blijken FCD tot wel 20% lagere snelheden aan 
te kunnen geven voor identieke weg- en tijdvakken dan de lusmetingen. Bij 
vergelijkingen dient hiermee rekening gehouden te worden (zie Aarts, 
Bijleveld & Stipdonk, 2015). 
 
Afbeelding B.2 laat zien welke HERE-snelheidsgegevens beschikbaar zijn 
voor de Metropoolregio Eindhoven. Uit de afbeelding is op te maken dat er 
op circa 200 kilometer weglengte van het totaal van alle circa 1.600 
kilometer aan 60km/uur-wegen, een gemiddelde limietoverschrijding van 
meer dan 10 km/uur per uur plaatsvindt.   
 

 
Afbeelding B.2. Snelheidsoverschrijdingen naar kilometer weglengte op wegen in Metropoolregio 
Eindhoven (Metropoolregio Eindhoven, 2017; Bron: BLIQ-rapportage VIA). 
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Kwalitatief: snelheidsproblemen volgens wegbeheerders 

De door wegbeheerders meest genoemde problemen op 60km/uur-wegen 
zijn de hoge dichtheid van verkeersconflicten, conflicten tussen enerzijds 
fietsers en anderzijds gemotoriseerd verkeer en ook de gevoelens van 
onveiligheid.  De meest genoemde problemen op 80km/uur-wegen zijn te 
hoge snelheden in relatie tot kenmerken van de weg of het kruispunt, en de 
conflicten met overstekende fietsers. 
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Bijlage C  Veilige en geloofwaardige weginrichting van 
60- en 80km/uur-wegen 

Zoals we in Hoofdstuk 2 hebben besproken is de wegomgeving een van de 
factoren die de rijsnelheid kan beïnvloeden. Naarmate de wegomgeving 
beter op de snelheidslimiet is afgestemd, is de snelheidslimiet geloofwaardiger 
en zullen meer mensen zich aan de limiet houden (Van Schagen, Wegman 
& Roszbach, 2004; Goldenbeld, Van Schagen & Drupsteen, 2006). 
Geloofwaardigheid is ook een criterium dat OM en politie gebruiken bij 
beslissingen over de inzet van handhaving. 
 
In onderzoek (bijvoorbeeld Van Nes et al., 2007a; 2007b) zijn diverse 
factoren gevonden – zogenaamde ‘versnellers’ en ‘vertragers’ – die bijdragen 
aan de geloofwaardigheid van snelheidslimieten. In de internetenquête 
onder wegbeheerders zijn we nagegaan welke versnellers of vertragers in 
welke mate aanwezig zijn op de verschillende wegen (zie Tabel C.1).  
 

 
Wegen 

Aanwezigheid van snelheidsverhogende factoren 
(vaak/altijd) 

Aanwezigheid van snelheidsverlagende factoren 
(vaak/altijd) 

60km/uur-
wegen 

Lange rechtstanden:   72% 
Open overzichtelijke omgeving:   54% 

Doorgaand verkeer:   31% 

Aanwezigheid erfaansluitingen:   94% 
Fietsers op rijbaan:   80% 

Voetgangers op de rijbaan:   46% 
Snelheidsremmende maatregelen kruispunten:   29% 
Snelheidsremmende maatregelen wegvakken:   20% 

80km/uur-
wegen 

Lange rechtstanden:   88% 
Doorgaand verkeer:   88% 

Open wegomgeving:   80% 
 

Erfaansluitingen:   52% 
Kruispunten ingericht als rotondes:   16% 

Obstakelvrije zone < 4,5 meter:    8% 
Semi-verharde berm:    8% 

Fysieke rijrichtingscheiding:     4% 

Tabel C.1. Gerapporteerde aanwezigheid van kenmerken die snelheidsverhogend of -verlagend zijn. 

We hebben de resultaten uit Tabel C. 1 naast die van een eerdere 
wegbeheerdersenquête gelegd (Doumen & Weijermars, 2009; zie Tabel C.2 
en Tabel C.3), om zo een beeld te krijgen van de ontwikkeling in geloof-
waardigheidsbevorderende kenmerken alvorens we naar de ontwikkeling in 
handhavingsinspanningen gaan kijken. 
 



 

86  SWOV-rapport R-2017-20   
SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid – Den Haag 

Snelheidsremmende 
maatregelen: 

Steekproef Doumen & Weijermars (2009) Steekproef huidige verkenning (2017) 

Weglengte  % Weglengte  % 

Geen    7.952 55% 2.350 50% 

Alleen op kruispunten   3.648 25% 1.210 26% 

Op kruispunten en wegvakken   2.810 20% 1.166 24% 

Totaal 14.410  4.726  

Tabel C.2. Snelheidsremmende maatregelen op 60km/uur-wegen, vergelijking van de resultaten uit de 
steekproef uit 20097 en het huidige onderzoek. 

De vergelijking van beide steeproeven geeft aanwijzingen dat er een lichte 
toename is in de aanwezigheid van snelheidsremmende maatregelen op 
zowel wegvakken als kruispunten van 60km/uur-wegen. Overigens is de 
tweede steekproef wel kleiner dan de eerste en niet per se identiek. 
Bovendien is in de eerste steekproef alleen gekeken naar erftoegangswegen 
met een 60km/uur-limiet en in de huidige analyse naar alle 60km/uur-wegen. 
Hierin zit een klein verschil. Wel lijken de resultaten op het oog heel 
vergelijkbaar maar dienen dus vooral als een indicatie.  
 

Snelheidsremmende 
maatregelen: 

Steekproef Doumen & Weijermars (2009) Steekproef huidige verkenning (2017) 

Weglengte  % Weglengte  % 

Fysieke rijrichtingscheiding 190 km 4% dubbelbaans met 
fysieke scheiding 

3% harde scheiding 
3% semiharde scheiding 

75 km 4% 

Grote dichtheid 
erfaansluitingen 

540 km 28% 960 km 52% 

Obstakelvrije zone < 4,5 m - - 150 km 8% 

Obstakelvrije zone ≤ 6 m 1650 km 86%   

Semi-verharde berm  onduidelijk 150 km 8% 

Kruispunt ingericht als rotonde 230 km 12% 295 km 16% 

Totaal 1.923 km  1.846 km  

Tabel C.3. Snelheidsremmende maatregelen op 80km/uur-wegen, vergelijking van de resultaten uit de 
steekproef uit 20098 en het huidige onderzoek. 

Als het gaat om 80km/uur-wegen, zijn de resultaten van beide enquêtes 
lastig te vergelijken omdat de resultaten uit 2009 alleen betrekking hebben 
op gebiedsontsluitingswegen met een 80km/uur-limiet. Dit representeerde 
1.923 kilometer weglengte, terwijl wegbeheerders in de enquête aangaven 

                                                      
7 Het gaat hierbij om de 60km/uur-wegen die als erftoegangsweg geclassificeerd kunnen 
worden. Uit deze enquête bleek ook een deel van de gebiedsontsluitingswegen een 60km/uur-
limiet te hebben (<13%). Hiervan zijn uit de 2009-enquête geen specifieke gegevens bekend. In 
de enquête van het huidige onderzoek is geen onderscheid gemaakt naar functionaliteit van 
wegen. 
8 Het gaat hierbij om de 80km/uur-wegen die als gebiedsontsluitingsweg geclassificeerd kunnen 
worden. Uit deze enquête bleek ook een deel van de erftoegangswegen een 80km/uur-limiet te 
hebben (35%). Hiervan zijn uit de 2009- enquête geen specifieke gegevens bekend. In de 
enquête van het huidige onderzoek is geen onderscheid gemaakt naar functionaliteit van 
wegen. 
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ruim 8.000 kilometer weglengte aan erftoegangswegen in beheer te hebben 
met een 80km/uur-limiet. Gegevens van deze laatste wegtype-
snelheidslimietcombinatie zijn in 2009 niet onderzocht. Bij de huidige 
inventarisatie zijn alle 80km/uur-wegen meegenomen. De gegevens wijken 
derhalve op voorhand af van de enquête in de huidige verkenning.  
 
Verder zien we een hoger aandeel wegen met een hoge dichtheid aan 
erfaansluitingen en juist een kleiner aandeel wegen met fysieke 
rijrichtingscheiding. Dit komt overeen met het feit dat in de laatste steekproef 
ook meer lagere-orde-wegen zitten met een 80km/uur-limiet. Dat wil echter 
ook zeggen dat verreweg het merendeel van deze wegen nog niet voldoet 
aan een veilige inrichting voor een limiet van 80 km/uur, wel lijken er redelijk 
wat snelheidsremmers aanwezig op deze wegen. Wellicht verklaart dit 
waarom de V85 verhoudingsgewijs minder hoog ligt op 80km/uur-wegen dan 
op 60km/uur-wegen. Ten aanzien van de obstakelvrije zone heeft het accent 
in dit onderzoek gelegen op snelheidsremming (obstakels langs de weg 
kunnen bijdragen aan snelheidsreductie) terwijl die in het onderzoek van 
Doumen en Weijermars lag op een veilige inrichting (obstakelvrije zone dient 
groot genoeg te zijn). 
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