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Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 2018–2019 

35 086 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het 
Wetboek van Strafrecht in verband met 
strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag en 
verhoging van de strafmaxima van enkele 
ernstige verkeersdelicten met het oog op 
versterking van de verkeershandhaving 
(aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid 
ernstige verkeersdelicten) 

A  GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 
18 juni 2019 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de 

Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht te wijzigen in 
verband met strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag en verhoging 
van de strafmaxima van enkele ernstige verkeersdelicten met het oog op 
versterking van de verkeershandhaving; 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

De Wegenverkeerswet 1994 wordt gewijzigd als volgt: 

 A

Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 5a  

1. Het is een ieder verboden opzettelijk zich zodanig in het verkeer te
gedragen dat de verkeersregels in ernstige mate worden geschonden, 
indien daarvan levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor 
een ander te duchten is. Als zodanige verkeersgedragingen kunnen de 
volgende gedragingen worden aangemerkt:

a. onvoldoende rechts houden op onoverzichtelijke plaatsen;
b. gevaarlijk inhalen;
c. negeren van een rood kruis;
d. over een vluchtstrook rijden waar dit niet is toegestaan;
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e. inhalen voor of op een voetgangersoversteekplaats;
f. niet verlenen van voorrang;
g. overschrijden van de krachtens deze wet vastgestelde 

maximumsnelheid;
h. zeer dicht achter een ander voertuig rijden;
i. door rood licht rijden;
j. tegen de verkeersrichting inrijden;
k. tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat vasthouden;
l. niet opvolgen van verkeersaanwijzingen van daartoe op grond van 

deze wet bevoegde personen;
m. overtreden van andere verkeersregels van soortgelijk belang als die 

onder a tot en met l genoemd. 
2. Bij de toepassing van het eerste lid wordt mede in aanmerking 

genomen de mate waarin de verdachte verkeerde in de toestand, bedoeld 
in artikel 8, eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid. 

 B

Artikel 7, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel a, vervalt «of schade». 

2. Onder verlettering van onderdeel b tot onderdeel c wordt een 
onderdeel ingevoegd, luidende:

b. bij dat ongeval, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, 
schade aan een ander is toegebracht;. 

3. In het tweede lid wordt «onderdeel a» vervangen door: onderdelen a 
en b. 

 C

Artikel 175 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Aan het tweede lid wordt na onderdeel b op een nieuwe regel een 
volzin toegevoegd: 

Van roekeloosheid is in elk geval sprake als het gedrag tevens als een 
overtreding van artikel 5a, eerste lid, kan worden aangemerkt. 

2. In het derde lid vervalt «of indien het feit is veroorzaakt of mede is 
veroorzaakt doordat hij een krachtens deze wet vastgestelde maximum-
snelheid in ernstige mate heeft overschreden, dan wel zeer dicht achter 
een ander voertuig is gaan rijden, geen voorrang heeft verleend of 
gevaarlijk heeft ingehaald». 

 D

Artikel 176 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Onder vernummering van het eerste tot en met vierde lid tot tweede 
tot en met vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 

1. Overtreding van artikel 5a wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 

2. In het tweede lid wordt «artikel 70m» vervangen door: de artikelen 7, 
eerste lid, onderdelen a en c, 8, 9, eerste, tweede, vierde, vijfde, zevende 
en negende lid en 70m. 

3. In het vijfde lid wordt «7, eerste lid, 8, 9, eerste, tweede, vierde, vijfde, 
zevende en negende lid,» vervangen door: 7, eerste lid, onderdeel b,. 
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E

Artikel 177 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Onder vernummering van het eerste en tweede lid tot tweede en 
derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 

1. Overtreding van de artikelen 5 en 107, eerste en tweede lid, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de 
derde categorie. 

2. In het tweede lid, onderdeel a, vervalt «5» en «107, eerste en tweede 
lid». 

 F

In artikel 179, eerste lid, wordt «de artikelen 6,» vervangen door: de 
artikelen 5a, eerste lid, 6,. 

ARTIKEL II  

Aan artikel 43b van het Wetboek van Strafrecht wordt, onder vervanging 
van de punt aan het slot van onderdeel 5° door een puntkomma, wordt 
een onderdeel toegevoegd, luidende: 

6°. de misdrijven omschreven in de Wegenverkeerswet 1994. 

ARTIKEL IIA  

Aan artikel 67, eerste lid, onderdeel c, van het Wetboek van Strafvor-
dering wordt «artikel 175, tweede lid, onderdeel b, of derde lid in 
verbinding met het eerste lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 
1994;» vervangen door «de artikelen 175, tweede lid, onderdeel b, of 
derde lid in verbinding met het eerste lid, onderdeel b en 176, tweede lid, 
voor zover dit betreft artikel 7, eerste lid, onderdelen a en c, van de 
Wegenverkeerswet 1994;».
  

ARTIKEL III  

Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
wet aan de beide Kamers van de Staten-Generaal een verslag over de 
doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.
  

ARTIKEL IV  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan 
verschillend kan worden vastgesteld. 
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden 

Gegeven

De Minister van Justitie en Veiligheid,
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Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2018–2019 

35 086 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het 
Wetboek van Strafrecht in verband met 
strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag en 
verhoging van de strafmaxima van enkele 
ernstige verkeersdelicten met het oog op 
versterking van de verkeershandhaving 
(aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid 
ernstige verkeersdelicten) 

Nr. 3  MEMORIE VAN TOELICHTING 

I. ALGEMEEN DEEL

1. Inleiding

Dit wetsvoorstel voorziet in een wijziging van enkele bepalingen van de 
Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en het Wetboek van Strafrecht (Sr) 
met het oog op de versterking van de strafrechtelijke handhaving van 
enkele ernstige verkeersdelicten. Dodelijke verkeersongevallen kunnen het 
gevolg zijn van slechts een kort moment van onoplettendheid, waardoor 
een gedragsregel wordt overtreden en de bestuurder ongewild een 
ernstig gevolg in het leven roept. Er zijn echter ook gevallen waarbij een 
bestuurder, zonder acht te slaan op de veiligheid en risico’s voor anderen, 
zich volstrekt onverantwoordelijk in het verkeer gedraagt, maar waarbij – 
toevallig of door grote oplettendheid van andere weggebruikers – geen 
verstrekkende gevolgen optreden. De grote diversiteit aan zaken maakt de 
verkeershandhaving complex. Het is van belang dat het verkeersstrafrecht 
zodanig is vormgegeven dat op een passende wijze kan worden gerea-
geerd op het brede spectrum van zaken waarbij rekening wordt gehouden 
met de concrete feiten en omstandigheden van het geval. De grote 
gevolgen die verkeersongevallen kunnen hebben voor het slachtoffer en 
zijn of haar naasten vragen hierom. Maar ook wanneer ernstige overtre-
dingen met grote risico’s voor de verkeersveiligheid gelukkigerwijs zonder 
gevolgen blijven, moet daartegen krachtig kunnen worden opgetreden. 

Tot voor kort ontbrak een breed gedragen beeld van de praktijk van de 
straftoemeting bij ernstige verkeersdelicten. Op verzoek van mijn 
ambtsvoorganger heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) daarom in 
2017 onderzoek gedaan naar de straftoemeting bij ernstige verkeersde-
licten («Ernstige verkeersdelicten», Rijksuniversiteit Groningen, 2017 
WODC, Ministerie van Justitie). In dezelfde periode is door Intervict 
(Tilburg University) in opdracht van Fonds Slachtofferhulp een onderzoek 
uitgevoerd dat betrekking heeft op de vraag hoe slachtoffers van 
verkeersdelicten de (uitkomst van) de strafprocedure ervaren en dat 
bespreekt welke wettelijke, beleidsmatige en jurisprudentiële ontwikke-
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lingen zich hebben voorgedaan die van invloed kunnen zijn op de straf in 
concrete verkeerszaken («Verkeersslachtoffers. Over de strafrechtelijke 
reactie op (ernstige) verkeersdelicten.», Tilburg University, Tilburg, 
december 2016). 

De onderzoekers van de RUG constateren dat de straftoemeting bij 
ernstige verkeersdelicten over het geheel genomen adequaat is te 
noemen. De strafmaat valt hoger uit naarmate de ernst van de gedraging 
toeneemt. De belangrijkste conclusie betreft de constatering dat er een 
groot verschil bestaat in strafmaat voor iemand die slachtoffers maakt bij 
zeer gevaarlijk rijgedrag en iemand die met hetzelfde gedrag door een 
gelukkig toeval niemand letsel toebrengt (vgl. Kamerstukken II 2016/17, 
29 398, nr. 567). Hierdoor is sprake van een «strafgat» tussen (zeer) 
gevaarlijk rijgedrag zonder of (zeer) gevaarlijk rijgedrag met gevolgen. Uit 
het onderzoek van de RUG blijkt verder dat bij bepaalde verkeersovertre-
dingen het huidige strafmaximum niet de in de rechtspraktijk benodigde 
ruimte biedt. De onderzoekers van Intervict leiden uit de antwoorden af 
dat de respondenten relatief tevreden zijn over de procedurele aspecten 
van hun strafzaak. Ten aanzien van de uitkomst van de strafprocedure 
waren de respondenten minder tevreden. Die ontevredenheid gold zowel 
voor de kwalificatie van het delict als voor de opgelegde straf. De 
bevindingen van de onderzoekers leiden tot concrete aanbevelingen 
waaraan het onderhavige voorstel uitvoering geeft. Met dit wetsvoorstel 
wordt voorgesteld: 
– het grote verschil weg te nemen in strafmaximum bij (zeer) gevaarlijk 

rijgedrag zonder en met gevolgen door: 
• het strafmaximum bij gevaarlijk rijgedrag dat zonder gevolgen is 

gebleven (artikel 5 WVW 1994) te verhogen; 
• een strafbaarstelling te introduceren voor zeer gevaarlijk rijgedrag 

dat zonder gevolgen is gebleven met een nieuw artikel 5a WVW 
1994; 

• in de wet te expliciteren waar roekeloosheid bij zeer gevaarlijk 
rijgedrag met gevolgen (artikel 175 WVW 1994) in kan bestaan door 
een koppeling te maken met de voorgestelde strafbaarstelling van 
artikel 5a WVW 1994. 

– het strafmaximum te verhogen bij rijden onder invloed, doorrijden na 
een ongeval en rijden zonder (geldig) rijbewijs. 

– de misdrijven in de WVW 1994 als soortgelijk misdrijf aan te merken in 
de algemene recidiveregeling uit het Wetboek van Strafrecht. 

De voorstellen vormen een uitwerking van door de regering toegezegde 
maatregelen die wenselijk en noodzakelijk worden geacht ter bevordering 
van de verkeersveiligheid (Kamerstukken II 2016/17, 29 398, nr. 567). 
Voorts wil dit voorstel een bijdrage leveren aan het onderdeel «verkeers-
veiligheid» uit het regeerakkoord «Vertrouwen in de toekomst». Gevaarlijk 
en onverantwoord rijgedrag wordt de betrokkene – gelet op het in gevaar 
brengen van de verkeersveiligheid en de ernst van de gedraging – zwaar 
aangerekend. Met dit voorstel beoogt de regering tot slot uitvoering te 
geven aan de toezeggingen die zijn gedaan tijdens de begrotingsbehan-
deling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Kamerstukken II 
2017/18, 34 775-VI) en tijdens het algemeen overleg «verkeersveiligheid» 
met de Tweede Kamer van 14 december 2017 (Kamerstukken II 2017/18, 
29 398, nr. 576) ten aanzien van het appen achter het stuur. 

Het wetsvoorstel geeft de rechter meer mogelijkheden om een passende 
straf op te leggen bij de verscheidenheid die het verkeersstrafrecht 
kenmerkt. Centraal staan hierbij de strafverhoging van artikel 5 WVW 1994 
en de introductie van artikel 5a WVW 1994. Deze wetswijzigingen strekken 
ertoe het mogelijk te maken dat (zeer) gevaarzettend gedrag zonder 
gevolgen zwaarder kan worden bestraft. Daarnaast heeft het voorgestelde 
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artikel 5a WVW 1994 een aanvullende functie doordat dit voorschrift op 
het niveau van de wet expliciteert welk gedrag in elk geval onder 
roekeloosheid wordt verstaan. Het voorschrift krijgt daarmee ook 
belangrijke betekenis voor de toepassing van artikel 6 WVW 1994 (zeer 
gevaarlijk rijgedrag met ernstige gevolgen). Hiermee wordt tegemoetge-
komen aan de breed gedragen wens om het begrip «roekeloosheid» in het 
verkeer nader in te vullen. Bij de introductie van het begrip roekeloosheid 
in het verkeersstrafrecht is toegelicht dat het doel van deze «meest 
ernstige vorm van schuld» is om een adequate bestraffing mogelijk te 
maken van alle gevallen waarin sprake is van zeer onvoorzichtig rijgedrag 
waarbij welbewust met ernstige gevolgen onaanvaardbare risico’s zijn 
genomen. Uit de eerdergenoemde wetenschappelijke onderzoeken blijkt 
evenwel dat de rechter eigenlijk maar in heel specifieke gevallen – bij 
enkele soorten gedragingen – bewezen verklaart dat van roekeloosheid 
sprake is. Hierdoor is het toepassingsbereik van roekeloosheid te beperkt 
en daarom beoogt dit wetsvoorstel dat bereik weer te verbreden in lijn 
met de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever. Naast deze kernonder-
delen bevat dit wetsvoorstel, zoals aangegeven, voorstellen tot strafver-
hoging voor een aantal specifieke verkeersdelicten waarvoor het huidige 
strafmaximum in de meer ernstige gevallen blijkens onderzoek knelt. De 
regering gaat er van uit dat de verhoging van de wettelijke strafmaxima 
zijn doorwerking zal hebben op de praktijk, zeker in geval van recidive. 
Daarom is het van belang dat in de richtlijnen van het OM en de landelijke 
oriëntatiepunten van de rechtspraak aandacht is voor de voorgestelde 
wijzigingen. Deze instrumenten zijn immers eveneens van belang om het 
«strafgat» bij de straftoemeting van ernstige verkeersdelicten in de 
praktijk weg te nemen. 

Over het ontwerp van dit wetsvoorstel is advies ontvangen van het 
College van procureurs-generaal (OM), de Nederlandse Orde van 
Advocaten (NOvA), de Raad voor de rechtspraak (Rvdr), de Nederlandse 
Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), het Fonds Slachtofferhulp (Fonds) 
en de Politie1. Tevens zijn de resultaten en aanbevelingen van de 
eerdergenoemde onderzoeken besproken in een expertmeeting. Hieraan 
namen experts deel vanuit de kringen van de rechtspraak, het OM, de 
politie, advocatuur, wetenschap en het Fonds. 

Het OM heeft met grote instemming kennisgenomen van de in het 
wetsvoorstel opgenomen voorstellen. De voorstellen zijn een uitwerking 
van de door de regering toegezegde maatregelen die wenselijk en 
noodzakelijk worden geacht ter bevordering van de verkeersveiligheid. 
Het OM onderschrijft deze wens en deze noodzaak en kan zich om die 
reden beslist vinden in de gedane voorstellen tot verbetering van de 
straftoemeting bij ernstige verkeersdelicten. 
Ook het Fonds waardeert dat met de voorgestelde wijzigingen meer recht 
wordt gedaan aan de ernst van de situatie en de gevolgen voor slacht-
offers en nabestaanden van ernstige verkeersdelicten. Het Fonds juicht 
daarbij het nieuw voorgestelde artikel 5a WVW 1994 toe waarmee kan 
worden voorzien in een strafbaarstelling voor zeer gevaarlijk rijgedrag 
waarbij iemand bij toeval geen slachtoffers maakt. Ook staat het achter de 
keuze om een nadere invulling aan het begrip roekeloosheid te geven op 
de wijze als voorgesteld in dit wetsvoorstel. 

De NOvA merkt op dat het wetsvoorstel op onderdelen een zinvolle 
aanvulling vormt op de huidige strafbepalingen in de Wegenverkeerswet 
1994. Voor een aantal onderdelen vraag zij specifieke aandacht. Hierna in 
deze memorie van toelichting wordt nadrukkelijk ingegaan op de diverse 
opmerkingen van de NOvA waar deze aan de orde zijn. 

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer
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De Politie verwelkomt de introductie van de nieuwe strafbaarstelling van 
zeer gevaarlijk rijgedrag dat louter door toeval zonder gevolgen is 
gebleven. Tegelijkertijd maakt de Politie opmerkingen over de handhaaf-
baarheid hiervan. Voorts constateert de Politie – evenals het OM – dat in 
het wetsvoorstel geen voorstellen worden gedaan ten aanzien van de 
uitbreiding van de opsporingsbevoegdheden voor de Politie bij het 
doorrijden na een ongeval. Graag merk ik daarover het volgende op. In 
mijn brief van 20 juli 2017 (Kamerstukken 2016/17, 29 398, nr. 567) heb ik 
aangegeven ten aanzien van ernstige gevallen van doorrijden na een 
ongeval te willen voorzien in meer opsporingsbevoegdheden. Deze 
aanpassing wordt evenwel niet doorgevoerd in dit wetsvoorstel, maar zal 
om redenen van systematiek en consistentie haar beslag krijgen in het 
kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering 
(Kamerstukken II 2017/18, 29 279, nrs. 395, 402). Te denken valt in dit 
verband bijvoorbeeld aan de mogelijkheid de officier van justitie ook 
buiten de situatie van heterdaad aanhouding kan bevelen van de 
verdachte van een misdrijf waarop een gevangenisstraf van een jaar of 
meer is gesteld. Uit het advies van de Politie zijn voorts de redactionele 
opmerkingen overgenomen, met uitzondering van de overweging om het 
voorgestelde artikel 5a te beperken tot de bestuurder. 

De Rvdr en de NVvR onderkennen het belang van het wetsvoorstel voor 
de rechtspraktijk, te weten het steviger kunnen optreden tegen verkeerspi-
raten en mensen die heel gevaarlijk aan het verkeer deelnemen. In hun 
adviezen zijn zij hoofdzakelijk kritisch ingegaan op de uitwerking van de 
nieuwe strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen 
(artikel 5a WVW 1994) en de nadere invulling van het begrip roeke-
loosheid. Zowel de Raad als de NVvR geven, in afwijking van de door dit 
wetsvoorstel voorgestane benadering, in overweging het begrip roeke-
loosheid in de Wegenverkeerswet 1994 te laten vervallen. Zij doen daartoe 
alternatieve voorstellen. Op deze opmerkingen en de door hen gedane 
voorstellen zal ik bij de toelichting op de desbetreffende onderdelen nader 
ingaan. Dit geldt evenzo voor de specifieke vraagpunten uit de overige 
adviezen over het wetsvoorstel. 

Voorts heb ik ervoor gekozen – naar aanleiding van de adviezen – de 
opsomming van de gedragingen in het voorgestelde artikel 5a WVW 1994 
niet-limitatief te laten zijn. Ook andere, soortgelijke verkeersgedragingen 
dan de al opgesomde gedragingen kunnen immers leiden tot zeer 
gevaarlijk en strafwaardig rijgedrag. Dit wordt nader toegelicht in de 
toelichting op dat artikel. 

Tot slot zijn naar aanleiding van de internetconsultatie in totaal vijf 
reacties ontvangen. Een aantal respondenten onderschrijven de 
voorstellen om te komen tot aanscherping van de huidige regels De 
gedane opmerkingen met betrekking tot de voorgestelde strafbaarstelling 
van zeer gevaarlijk rijgedrag zonder ernstige gevolgen zijn verwerkt in de 
toelichting op het nieuwe artikel 5a WVW 1994. Wat betreft de opmerking 
om de Wet schadefonds geweldsmisdrijven aan te passen opdat ook de 
artikelen 5 en 5a (nieuw) WVW 1994 hieronder kunnen worden geschaard, 
kan worden opgemerkt dat in de WVW 1994 de mogelijkheid tot 
tegemoetkoming van nabestaanden is beperkt tot gevallen van dood door 
(ernstige) schuld in het verkeer, zoals bedoeld in artikel 6 WVW 1994. Het 
wetsvoorstel strekt er niet toe te voorzien in een uitbreiding van compen-
satiemogelijkheden. 

Deze memorie van toelichting bespreekt de voorgestelde wijzigingen in 
een volgorde die begint met de voorstellen ten aanzien van het 
wegnemen van het verschil in strafmaat tussen gevaarlijk rijgedrag 
zonder en met ernstige gevolgen, met inbegrip van het gebruik van een 
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mobiele telefoon in het verkeer (paragraaf 2). De verhoging van de 
strafmaxima bij enkele ernstige verkeersdelicten en verduidelijking van de 
algemene recidiveregeling uit het Wetboek van Strafrecht in verband met 
de versterking van de verkeershandhaving komen aan de orde in 
paragraaf 3. Vervolgens (paragraaf 4) wordt ingegaan op de gevolgen 
voor de uitvoering en financiën. Afgesloten wordt met een toelichting per 
artikel waarin ook de voorgestelde wijzigingen overzichtelijk zijn 
opgenomen in een tabel. 

2. Gevaarlijk en zeer gevaarlijk rijgedrag zonder en met gevolgen 

2.1 Gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen (artikelen 5 en 177 WVW 1994)  

Op grond van artikel 5 WVW 1994 is het een ieder verboden zich zodanig 
te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden 
veroorzaakt of dat het verkeer wordt gehinderd of kan worden gehinderd. 
Het onderzoek van de RUG geeft een rijkgeschakeerd beeld van de 
straftoemeting bij overtreding van deze gedragsregel, ook wel de 
grondnorm voor een veilig en ordelijk verloop van het verkeer genoemd. 
Het gaat hier zowel om ongevallen met schuld maar zonder ernstige 
gevolgen als om ongevallen met ernstige gevolgen maar enkel een (zeer) 
lichte mate van schuld. Overtreding van artikel 5 WVW 1994 wordt 
bedreigd met een vrijheidsstraf van twee maanden of geldboete van de 
tweede categorie (artikel 177 WVW 1994). Uit het onderzoek van de RUG 
blijkt dat het als een lacune wordt ervaren in het stelsel van strafbaarstel-
lingen binnen het verkeersstrafrecht dat er een zwaardere strafbaarstelling 
ontbreekt voor (zeer) gevaarlijk rijgedrag dat zonder gevolgen is gebleven. 
In de gepubliceerde rechtspraak kunnen een aantal recente strafzaken 
worden geïdentificeerd waarin – aldus het onderzoek – de mogelijkheid 
van een hogere vrijheidsstraf dan twee maanden van nut zou zijn geweest 
(Onderzoek RUG, p. 378–379). Het gaat daarbij steeds om (ernstige) 
gedragingen in het verkeer die uiteindelijk enkel tot een veroordeling 
wegens artikel 5 WVW 1994 hebben geleid. Voor die gevallen komt het 
wenselijk voor het strafmaximum van artikel 5 WVW 1994 te verhogen 
naar zes maanden hechtenis of geldboete van de derde categorie. 
Daarmee zal zijn voorzien in de mogelijkheid voor een passende 
bestraffing voor die gevallen waarin de bestuurder een buitengewoon 
ernstig verwijt kan worden gemaakt terwijl het gevaarlijke verkeersgedrag 
– door het niet optreden van schade of letsel – geen overtreding van 
artikel 6 WVW 1994 oplevert en evenmin een overtreding zou opleveren 
van het hierna te bespreken nieuwe artikel 5a WVW 1994. 

2.2 Zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen (artikelen 5a (nieuw) en 176 
WVW 1994)  

De huidige wetgeving kent geen strafbaarstelling van zeer gevaarlijk 
rijgedrag dat zonder gevolgen is gebleven. Met het huidige stelsel hangt 
de toevallig ongelukkige bestuurder die culpoos een ernstig verkeerson-
geval veroorzaakt een zware straf boven het hoofd, de roekeloos 
gelukkige, die ondanks zijn roekeloosheid geen ongeval veroorzaakt een 
duidelijk lagere straf. Dit verschil in strafmaat is niet goed te rechtvaar-
digen, zeker niet in de – ook uit de gepubliceerde rechtspraak bekende – 
gevallen waarin bestuurders zeer welbewust en dikwijls aaneengesloten 
ernstige verkeersovertredingen begaan. Dat de door hen veroorzaakte 
zeer gevaarlijke situatie uiteindelijk niet tot een of meer ongevallen heeft 
geleid, is dan ook meer toeval of geluk te noemen. Het welbewust doen 
ontstaan van zulke zeer gevaarlijke situaties behoeft een passende 
strafrechtelijke reactie. Tegen deze achtergrond stelt de regering voor een 
nieuw artikel 5a WVW 1994 in te voeren dat ziet op een strafbaarstelling 
van zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen. Deze strafbaarstelling wil 
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tot uitdrukking brengen dat onverantwoordelijk rijgedrag in het verkeer 
waarvan men weet dat dat zeer gevaarlijke situaties voor medewegge-
bruikers in het leven roept zwaar wordt aangerekend. Gelet op de 
intensiteit van het verkeer en het vertrouwen waarmee men aan het 
verkeer moet kunnen deelnemen, rust er een grote verantwoordelijkheid 
op verkeersdeelnemers om de veiligheid in het verkeer niet in gevaar te 
brengen. Een strafbaarstelling die op zeer gevaarlijk rijgedrag ziet, geeft 
naar de mening van de regering ook in dat opzicht beter uitdrukking aan 
het verwijt dat de dader treft. Bij zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen 
is het etiket «poging tot doodslag of zware mishandeling» niet passend, 
terwijl een veroordeling wegens «gevaarlijk rijden» (overtreding van 
artikel 5 WVW 1994) ook geen recht doet aan het ernstige verwijt dat de 
dader wordt gemaakt. 

Bij de vormgeving van artikel 5a WVW 1994 is – overeenkomstig de 
aanbevelingen van het onderzoek door de RUG – aangesloten bij de 
Duitse strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen (Par. 
315c Strafgesetztbuch). Het voorgestelde artikel bevat het opzettelijk in 
ernstige mate schenden van verkeersregels waardoor levensgevaar of 
gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is. Het gaat 
daarbij om verkeersovertredingen uit het veel bredere gamma van 
verkeersovertredingen dat in de WVW 1994 en de daarop gebaseerde 
regelgeving strafbaar is gesteld. Op deze wijze wordt voor iedereen – de 
burger die aan het verkeer deelneemt maar ook de rechter en procespar-
tijen – duidelijker van welke normen het overtreden een zodanig gevaar 
kan opleveren voor andere verkeersdeelnemers dat – ondanks dat het zeer 
gevaarlijke rijgedrag in dit geval zonder gevolgen is gebleven – een 
hogere straf gerechtvaardigd is dan thans onder vergelijkbare omstandig-
heden kan worden opgelegd. Strafbaarheid zou bijvoorbeeld onder het 
nieuwe artikel 5a WVW 1994 kunnen worden aangenomen wanneer een 
verdachte tijdens het rijden zijn mobiele telefoon vasthoudt, de 
maximumsnelheid aanzienlijk overschrijdt, rode lichten negeert, zich op 
de verkeerde weghelft begeeft, terwijl zeer goed voorstelbaar was dat een 
(dodelijk) ongeval kon plaatsvinden. Indien de verdachte ook nog onder 
invloed van alcohol en/of drugs verkeerde, zal de rechter hiermee 
rekening houden bij het bepalen van de strafmaat. In het licht van de 
strafmaxima die op de overtreding van artikel 5 WVW 1994 (aangepast 
zoals voorgesteld) en op het misdrijf van artikel 6 WVW 1994 zijn gesteld, 
komt de regering een wettelijk strafmaximum van twee jaar voor het 
misdrijf van artikel 5a WVW 1994 redelijk voor. De Duitse strafbaarstelling 
kent een strafmaximum dat varieert van twee tot vijf jaar en in Spanje 
geldt een strafmaximum van maximaal twee jaar indien sprake is van 
roekeloosheid waarbij lijf of leven van derden in gevaar is gebracht. 

Met het OM en de politie ben ik van oordeel dat het voorgestelde artikel 
een handzaam en handhaafbaar instrument moet zijn. De opmerkingen 
van deze instanties alsmede de opmerkingen van de NOvA, de Rvdr, de 
NVvR en het Fonds ten aanzien van dit artikel neem ik ter harte. Deze 
opmerkingen hebben geleid tot diverse wijzigingen in het artikel zelf en in 
de toelichting op het artikel. Voor een verdere toelichting wordt verwezen 
naar het artikelsgewijze deel (artikel I, onderdeel A). 

2.3 Roekeloosheid bij zeer gevaarlijk rijgedrag met gevolgen (artikelen 5a, 
6 en 175 WVW 1994)  

Op grond van artikel 6 WVW 1994 is het een ieder die aan het verkeer 
deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te 
wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of 
waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig 
lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de 
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uitoefening van de normale bezigheden ontstaat. Uit artikel 175 WVW 
1994 kan worden afgeleid dat het wettelijk strafmaximum dat bij 
overtreding van artikel 6 WVW 1994 van toepassing is, sterk kan 
verschillen. Artikel 6 WVW 1994 komt alleen in beeld bij een ongeval met 
ernstige gevolgen en indien dit ongeval aan de schuld van de dader is te 
wijten. Het betreft een zogenoemd culpoos gevolgsdelict: de schuld 
(culpa) is betrokken op een gevolg. 

Met de Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenver-
keerswet 1994 in verband met de herijking van een aantal wettelijke 
strafmaxima (Stb. 2006, 23) werden de wettelijke strafmaxima van een 
aantal culpoze delicten gewijzigd. Bij die gelegenheid is tevens het begrip 
«roekeloosheid» als wettelijke term geïntroduceerd. Binnen het bestaande 
bereik van schuld werd de zwaarste vorm van het culpoze delict – dat is 
die waarbij de schuld bestaat in roekeloosheid – zowel in het verkeers-
strafrecht als in het commune strafrecht van een eigen strafmaximum 
voorzien met als gevolg een verdubbeling van de strafmaxima indien de 
schuld bestaat uit roekeloosheid. Bij dood door schuld (artikel 307, tweede 
lid, Sr) leidt dit tot een strafmaximum van vier jaren, terwijl roekeloosheid 
in de zin van de artikelen 6 en 175, tweede lid, WVW 1994, bij een dodelijk 
ongeval een strafmaximum van zes jaren kan opleveren. Dit past in de 
mate waarin de specifieke verkeerscontext hogere strafmaxima kan 
rechtvaardigen (Kamerstukken II, 2001/02, 28 484, nr. 3, p. 12). Met de 
introductie van het begrip roekeloosheid in de Wegenverkeerswet 1994 is 
beoogd een adequate bestraffing mogelijk te maken in alle gevallen 
waarin sprake is van zeer onvoorzichtig rijgedrag waarbij welbewust met 
ernstige gevolgen onaanvaardbare risico’s zijn genomen (Kamerstukken II, 
2001/02, 28 484, nr. 3). 

De Hoge Raad heeft de eisen waaraan het bewijs van roekeloosheid moet 
voldoen in een aantal overwegingen uiteengezet (ECLI:NL:HR:2013:960). 
De overwegingen maken duidelijk dat de Hoge Raad strikte eisen stelt aan 
het bewijs van roekeloosheid. De rechter moet zich bij zijn oordeel dat van 
roekeloosheid sprake is volgens de Hoge Raad materieelrechtelijk op een 
tweetal punten baseren. Ten eerste de omschrijving van het begrip 
roekeloosheid. Voor de bewezenverklaring van roekeloosheid eist de Hoge 
Raad een «buitengewoon onvoorzichtige gedraging» die een «zeer ernstig 
gevaar» in het leven heeft geroepen. Ten tweede is de aanwezigheid van 
één of meer strafverzwaringsgronden uit het derde lid van artikel 175 
WVW 1994 doorgaans niet voldoende om vast te stellen dat de verdachte 
zich roekeloos heeft gedragen. 
De door de Hoge Raad gestelde eisen aan het begrip roekeloosheid bij de 
afdoening van ernstige verkeersdelicten hebben ertoe geleid dat 
veroordelingen waarin de feitenrechter roekeloosheid – als zwaarste vorm 
van schuld – bewezen verklaarde, in veel gevallen zijn gecasseerd. In de 
eerste plaats heeft dit gevolgen voor de straf, na verwijzing is deze in 
sommige strafzaken aanzienlijk verlaagd. In de tweede plaats heeft deze 
rechtspraak tot gevolg dat de maximumstraf die de wetgever voor de 
ernstigste gevallen van dood door schuld op negen jaar heeft bepaald, 
feitelijk slechts in uitzonderingsituaties van toepassing is. Ook de 
onderzoekers van Intervict geven aan dat de analyse van rechtszaken 
toont dat de eisen waaraan het bewijs van roekeloosheid volgens de Hoge 
Raad moet voldoen een duidelijke weerslag heeft gehad op de lagere 
rechtspraak, en dat roekeloosheid slechts bij kat-en-muisspellen, 
snelheidswedstrijden of koste wat kost vluchten voor de politie bewezen 
wordt verklaard. Deze beperkte toepasselijkheid van het begrip roeke-
loosheid bij zeer gevaarlijk rijgedrag in het verkeer met ernstige gevolgen 
leidt vaak tot onbegrip en onvrede bij slachtoffers. 
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Naar de mening van de regering vormt de voormelde rechtspraak van de 
Hoge Raad een duidelijke aanwijzing dat het begrip roekeloosheid zich in 
de huidige rechtspraktijk onvoldoende laat afgrenzen. De Hoge Raad lijkt 
daarom tot een jurisprudentiële afgrenzing te zijn overgegaan die – in de 
woorden van de onderzoekers van de RUG – «in ieder geval betrekkelijk 
helder is, althans [tot] een afgrenzing die leidt tot een beperkt bereik van 
roekeloosheid». Tegelijkertijd komen daardoor de oorspronkelijke 
bedoelingen van de wetgever bij de introductie van het begrip roeke-
loosheid onvoldoende tot uitdrukking. Dit wetsvoorstel wil hierin in die zin 
een wijziging aanbrengen dat in de wet nader wordt geëxpliciteerd waarin 
de roekeloosheid bij ernstige verkeersdelicten bestaat. Daarmee wordt 
beoogd terug te grijpen op het bij de invoering bedoelde bereik van het 
begrip «roekeloosheid» – omvattend zeer onvoorzichtig rijgedrag waarbij 
welbewust met ernstige gevolgen onaanvaardbare risico’s zijn genomen – 
waardoor in duidelijk meer gevallen dan enkel bij kat-en-muisspellen, 
vlucht en snelheidswedstrijden roekeloosheid kan (en dient te) worden 
aangenomen. Het wetsvoorstel bewerkstelligt dit door de strafbaarstelling 
van zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen (artikel 5a WVW 1994) te 
koppelen aan het bestaande begrip roekeloosheid in het tweede lid van 
artikel 175 WVW 1994. Concreet betekent dit dat zeer gevaarlijk rijgedrag 
dat de delictsomschrijving van artikel 5a WVW 1994 vervult, roeke-
loosheid in de zin van de wet oplevert. Hiermee bestrijkt het begrip 
roekeloosheid meer gevallen dan die welke thans in de huidige rechts-
praktijk onder dit begrip worden geschaard. Verder geven de in artikel 5a 
WVW 1994 opgenomen gedragingen meer inzicht aan de rechter in het 
soort gedragingen dat de wetgever bij roekeloosheid in het verkeer voor 
ogen staat. Bijvoorbeeld wanneer iemand zonder rekening te houden met 
andere weggebruikers (veel) te hard rijdt bij gevaarlijke kruisingen, terwijl 
daarvan levensgevaar of zwaar lichamelijk letsel voor een ander is te 
duchten voor een ander. Of wanneer een automobilist onder invloed van 
ruim boven de toegestane hoeveelheid alcohol slingerend over de weg 
rijdt met een ruime overschrijding van de maximumsnelheid en daarbij 
onvoldoende rechts houdt. Blijft bij beide genoemde voorbeelden dit zeer 
gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen dan zou een veroordeling wegens 
artikel 5a (nieuw) WVW 1994 kunnen volgen. Maar als een aan deze 
gevallen van zeer gevaarlijk rijgedrag te wijten verkeersongeval heeft 
plaatsgevonden waardoor een ander wordt gedood of letsel wordt 
toegebracht, zou door de voorgestelde koppeling – net als voor de 
voorgestelde introductie van het nieuwe artikel 5a – een veroordeling 
wegens overtreding van roekeloosheid (artikel 6 WVW 1994 jo. artikel 175 
WVW 1994) kunnen volgen. 

De wijzigingen van artikel 175 WVW 1994 die tegen de achtergrond van 
het voorgaande worden voorgesteld beogen tegemoet te komen aan de 
wensen die door de respondenten in het onderzoek van de RUG zijn geuit. 
De aanpassingen sluiten daarmee ook aan bij de oplossingsrichtingen die 
in hetzelfde onderzoek op het punt van de toepassing van het begrip 
roekeloosheid bij ernstige verkeersovertredingen in overweging worden 
gegeven en doen voorts recht aan de bevindingen uit het onderzoek van 
Intervict. 

2.4 Vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden  

Het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het autorijden is in 
artikel 61a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 
strafbaar gesteld. Dit is een overtreding waarvoor op grond van de Wahv 
een boete kan worden opgelegd. Net zoals voor andere vormen van 
gevaarlijk gedrag, zoals door rood licht of te hard rijden. Gevaarlijk 
rijgedrag veroorzaakt door gebruik van de mobiele telefoon is ook op 
andere gronden strafbaar. Indien iemand gevaar op de weg veroorzaakt 
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met zijn of haar gedrag, dan is dit op basis van artikel 5 WVW 1994 
strafbaar. Hieronder valt ook het veroorzaken van gevaar door niet op te 
letten, bijvoorbeeld vanwege mobiel telefoongebruik. Indien ten slotte 
iemand door zijn verkeersgedrag een ernstig ongeval met slachtoffers 
veroorzaakt, dan is artikel 6 WVW 1994 van toepassing. Daarbij wordt 
voor de strafrechtelijke beoordeling rekening gehouden met alle omstan-
digheden die hebben bijgedragen aan het ongeval. In zo’n geval wordt 
rekening gehouden met het niet opletten vanwege mobiel telefoongebruik 
– net als elk ander gevaarlijk weggedrag – als factor voor de vaststelling 
van schuld, maar ook voor het bepalen van een passende straf. 

De voorstellen die in de voorafgaande paragrafen zijn toegelicht, bieden 
de mogelijkheid om gevaarlijk gebruik van een mobiele telefoon in het 
verkeer strenger aan te pakken dan thans het geval is. Bij gevaarlijk 
rijgedrag zonder gevolgen (artikel 5 WVW 1994) blijft het gebruik van een 
mobiele telefoon tijdens het rijden – evenals nu – meewegen bij de 
vaststelling van schuld en het bepalen van de straf. Deze straf kan echter 
hoger uitvallen door de verhoging van het strafmaximum van twee naar 
zes maanden hechtenis. Bij zeer gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen 
(artikel 5a WVW 1994) is het vasthouden van een mobiele telefoon 
expliciet opgenomen als een van de verkeersgedragingen die invulling 
geven aan de strafbaarstelling van artikel 5a WVW 1994 waarop een 
strafmaximum komt te staan van twee jaar. Ten slotte kan gebruik van een 
mobiele telefoon tijdens het rijden waardoor een ongeval is veroorzaakt of 
mede is veroorzaakt leiden tot een veroordeling wegens roekeloos 
rijgedrag met ernstige gevolgen (artikel 6 jo. artikel 175 WVW 1994) met 
als strafmaximum zes jaar gevangenisstraf. 

3. Verhoging strafmaxima van een aantal ernstige 
verkeersdelicten 

Uit het onderzoek van de RUG blijkt dat er aanleiding is om voor een 
aantal specifieke (verschijningsvormen van) ernstige verkeersgedragingen 
de huidige strafmaxima naar boven bij te stellen. Het betreft het rijden 
onder invloed, het doorrijden na een ongeval en het rijden tijdens een 
rijontzegging, na ongeldigverklaring of verlies van geldigheid van het 
rijbewijs. Met de onderzoekers meent de regering dat een verhoging van 
de wettelijke strafmaxima voor deze verkeersdelicten aangewezen is. De 
regering is ervan overtuigd dat een verhoging van deze strafmaxima een 
bijdrage kan leveren aan de verkeersveiligheid. Naar aanleiding van het 
advies van de NOvA worden de verhogingen van de bovengenoemde 
strafmaxima nader onderbouwd in het artikelsgewijze deel. Wat betreft de 
opmerking van de NOvA over de modernisering van het Wetboek van 
Strafvordering verduidelijk ik graag dat in het kader van dit modernise-
ringstraject wordt gekeken naar de verdenkingscriteria. 

Opmerking verdient dat de voorgestelde verhoging van de strafmaxima 
doorwerkt bij recidive van soortgelijke misdrijven. Met de veralgemeni-
sering van de recidiveregeling van de artikelen 43a en 43b Sr is immers 
duidelijk gemaakt dat recidive van soortgelijke misdrijven in zijn 
algemeenheid strafverhoging rechtvaardigt, ongeacht of deze zijn 
opgenomen in het Wetboek van Strafrecht dan wel in andere bijzondere 
wetten (Kamerstukken II 2002/03, 28 484, nr. 5, p. 6–8). Verkeersdelicten 
leveren gevaar op voor andere weggebruikers. De regering vindt het dan 
ook van belang om een duidelijk signaal af te geven dat recidive van 
verkeersdelicten streng moet worden bestraft. Daarom stelt de regering 
voor, omwille van duidelijkheid en het afgeven van een signaal, in artikel 
43b misdrijven uit de Wegenverkeerswet 1994 expliciet op te nemen als 
«soortgelijk» aan elkaar aan, zoals eveneens al geldt voor misdrijven uit 
de Opiumwet of misdrijven uit de Wet wapens en munitie. Dit betekent – 
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evenals nu – dat wanneer iemand zich schuldig maakt aan het rijden 
onder invloed (artikel 8 WVW 1994) terwijl er nog geen vijf jaren zijn 
verlopen sinds een veroordeling van de schuldige wegens een daaraan 
soortgelijk misdrijf (bijvoorbeeld het rijden onder invloed of het 
doorrijden na een ongeval) het strafmaximum met een derde kan worden 
verhoogd. In het verlengde daarvan is bij recidive van soortgelijke 
verkeersdelicten – zijnde misdrijven – het taakstrafverbod van artikel 22b, 
tweede lid, Sr van toepassing. Eveneens geldt bij het bepalen van de 
strafmaat de verschillende mogelijkheden in het kader van meerdaadse 
samenloop van overtredingen met misdrijven of overtredingen onderling 
(artikel 62 Sr in samenhang met de artikelen 57 en 58 Sr). Tot slot is het 
van belang dat – zoals in paragraaf 1 al is aangegeven – in de richtlijnen 
van het OM en de landelijke oriëntatiepunten van de rechtspraak aandacht 
is voor de voorgestelde wijzigingen. Wat betreft laatstgenoemde 
oriëntatiepunten merk ik op – naar aanleiding van de adviezen van de 
Rvdr en de NVvR – dat deze oriëntatiepunten van de rechtspraak tot stand 
komen na een inventarisatie van de praktijk van de straftoemeting en na 
consultatie van alle gerechten. De voorgestelde wijzigingen kunnen na 
verloop van tijd, en nadat de rechters en raadsheren in de praktijk 
ervaring hebben kunnen opdoen, doorwerken in de oriëntatiepunten. 

4. Gevolgen voor de uitvoering & financiën 

De uitvoerings- en financiële consequenties van dit voorstel zijn zeer 
beperkt. De strafprocedure wijzigt door de gedane voorstellen niet 
waardoor er slechts beperkte gevolgen zijn voor bijvoorbeeld de 
werkprocessen en automatisering bij het OM en de rechtspraak. De 
gevolgen van de gevallen waarin de rechter – indien dit wetsvoorstel is 
aangenomen en in werking is getreden – komt tot een hogere straftoe-
meting kunnen worden opgevangen binnen de bestaande financiële 
kaders van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 

II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING  

ARTIKEL I 

Onderdeel A (artikel 5a WVW 1994 (nieuw)) 

Het nieuwe artikel 5a WVW 1994 vervult een brugfunctie tussen de relatief 
lichte overtreding van artikel 5 WVW 1994 en het misdrijf van artikel 6 
WVW 1994. Het artikel kent een aantal elementen. De kern wordt gevormd 
door de aanhef en de slotzin. In de aanhef staat dat het een ieder 
verboden is opzettelijk de verkeersregels in ernstige mate te schenden. Uit 
de slotzin volgt dat, wil er sprake zijn van een volgens artikel 5a WVW 
1994 strafbaar gestelde gedraging, de schending van de verkeersregels tot 
gevolg moet hebben dat daarvan levensgevaar of gevaar voor zwaar 
lichamelijk letsel is te duchten. De bedoeling is – het OM ziet dat goed – 
dat het vereiste dat de verkeersregels in «opzettelijk» en «in ernstige 
mate» geschonden moeten zijn, in combinatie met de gevaarzetting als 
gevolg, maakt dat het gaat om een zeer ernstig verkeersdelict. Artikel 5a 
WVW 1994, is derhalve, zoals het OM constateert, bedoeld voor een 
beperkt aantal zaken, zaken waarin sprake is van zeer ernstige verkeersde-
licten. Voor de overige zaken kan worden teruggevallen op het aange-
scherpte artikel 5 WVW 1994 (artikel 1, onderdeel E). Minder juist is het 
dan ook om – in reactie op een opmerking van het Fonds – te spreken van 
een automatisme in de zin dat het vertonen van de genoemde gedra-
gingen, terwijl hierdoor levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk 
letsel voor een ander is te duchten, automatisch leidt tot het opzettelijk en 
in ernstige mate schenden van de verkeersregels. 
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Met het artikel wordt voorzien in een misdrijf dat zeer gevaarlijk rijgedrag 
zonder gevolgen strafbaar stelt (zie nader paragraaf 2.2). Het voorstel 
komt er in de kern op neer dat de strafbaarstelling bestaat uit een 
niet-limitatieve opsomming van concrete verkeersovertredingen die 
(reeds) afzonderlijk strafbaar zijn gesteld. Een overkoepelende delictsom-
schrijving zoals opgenomen voor de overtreding van artikel 5 WVW 1994 
volstaat niet; het gaat hier om een misdrijf waarvoor een strafmaximum 
van twee jaar gevangenisstraf of geldboete van de vierde categorie geldt. 
Het volstaat ook niet omdat de (nauwkeurig omschreven) delictsom-
schrijving van artikel 5a van betekenis is voor het begrip roekeloosheid 
(zie toelichting op artikel I, onderdeel C). 

De strafbaarstelling omschrijft gedrag dat een veel groter risico op het 
intreden van ernstige gevolgen in het leven roept dan het gedrag dat 
enkel de strafbaarstelling van artikel 5 WVW 1994 vervult. Het gedrag 
impliceert dat iemand welbewust en met groot gevaar voor andere 
medeweggebruikers in ernstige mate essentiële verkeersgedragsregels 
overtreedt en is mitsdien ook veel strafwaardiger. Naar aanleiding van 
opmerkingen van de Rvdr en de NOvA verduidelijk ik hier graag dat 
sprake dient te zijn van opzettelijk in ernstige mate schenden van de 
verkeersregels. Opzet maakt dus uitdrukkelijk onderdeel uit van de 
delictsomschrijving. Het delict wordt volvoerd door in ieder geval een of 
meer van de genoemde gedragingen te verrichten. Dit moet op een 
zodanige manier geschieden dat kan worden gezegd dat de verdachte, 
doordat hij zich aldus heeft gedragen, opzettelijk in ernstige mate de 
verkeersregels heeft geschonden, terwijl daarvan levensgevaar of gevaar 
voor zwaar lichamelijk letsel te duchten is geweest. Van een schuldbe-
standsdeel («aan zijn schuld te wijten») in de delictsomschrijving van 
artikel 5a WVW 1994 is in verband met het bovenstaande, en gelet op het 
volgende afgezien. Het gaat hier om een misdrijf met een (hoog) 
strafmaximum van twee jaar, terwijl het zeer gevaarlijke rijgedrag – door 
een samenstel van gedragingen – niet heeft geleid tot een ongeval. Dit 
hoge strafmaximum hangt samen met de strafwaardigheid van het 
verkeersgedrag. En die strafwaardigheid vindt haar grondslag juist ook in 
het opzettelijk handelen, de welbewuste, zeer onverschillige en gevaarlijke 
houding waarmee de verdachte zich in het verkeer begeeft. 

Ik onderschrijf de constatering van de NVvR dat het opzet in de delictsom-
schrijving betrekking heeft op de schending van de verkeersregels en dat 
de verdachte ook het opzet had om deze verkeersregels in ernstige mate 
te schenden. Hiervoor is bewust gekozen. Te denken valt aan constructies 
als in artikel 282 Sr (het opzettelijk wederechtelijk), de ordeningswet-
geving (opzettelijk in strijd handelen met vergunningsvoorschriften) of in 
het fiscale strafrecht. De bestanddelen uit de delictsomschrijving maken 
helder dat het om een ernstig strafbaar feit gaat. Hieraan mogen strenge 
eisen worden gesteld ten aanzien van de bewijsbaarheid. Het voorge-
stelde artikel ziet immers op gedrag waarbij iemand volstrekt onverant-
woord deelneemt aan het verkeer zonder acht te slaan op de veiligheid en 
risico’s voor andere weggebruikers, terwijl de gevolgen verstrekkend 
waren geweest als er daadwerkelijk een ongeval had plaatsgevonden 
(Onderzoek RUG, p. 160). 

De gedachte achter de keuze voor in «in ernstige mate» is dat de bepaling 
beperkt moet zijn tot (voldoende) ernstig verkeersgevaarlijk gedrag. Bij 
het schenden van een verkeersregel in «ernstige mate» kan worden 
gedacht aan het meerdere malen negeren van een rood kruis, het 
meerdere keren rijden door rood licht, voor een langere periode met een 
hoge snelheid rijden, continu over een vluchtstrook blijven rijden, terwijl 
dat niet is toegestaan. Wanneer de verdachte meerdere van deze 
gedragingen in één rit begaat kan het niet anders zijn (en mag dit ook 
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worden aangenomen) dan dat hij de verkeersregels opzettelijk schendt en 
dat zijn opzet was gericht op het in ernstige mate schenden van de 
verkeersregels. De verdachte kan in dergelijke gevallen niet onder de 
werking uitkomen van het voorgestelde artikel 5a WVW 1994 door te 
verklaren dat hij desbetreffende verkeersborden niet heeft gezien. Een 
aantal van de genoemde gedragingen – overschrijding van de maximum-
snelheid, zeer dicht achter een ander voertuig rijden of het vasthouden 
van een mobiele telefoon – kunnen bovendien niet anders dan opzettelijk 
worden gepleegd. Voor andere van de genoemde gedragingen heeft opzet 
wel een zelfstandige betekenis. In dat licht vraagt de NVvR aandacht voor 
de bewijsbaarheid van het opzet op de gedraging. Overtreding van artikel 
5a WVW 1994 is een ernstig misdrijf, en dan mogen – over de band van de 
delictsomschrijving – ook stevige eisen aan het bewijs worden gesteld. 
Een verklaring van de verdachte dat hij de snelheidsborden niet heeft 
gezien, hoeft vanzelfsprekend niet aan het bewijs van het opzet in de weg 
te staan. Bij de gedragingen waar opzet wel een zelfstandige betekenis 
heeft komt de nadruk vooral te liggen op het volledige feitencomplex. Het 
bewijs van het opzettelijk in ernstige mate overtreden van de verkeers-
regels zal dan met name moeten worden afgeleid uit de feiten en 
omstandigheden die zicht bieden op de algehele instelling van de 
verdachte waar het in het concrete geval zijn deelname aan het verkeer 
betreft. 

Als is komen vast te staan dat verdachte een of meer verkeersovertre-
dingen heeft begaan waardoor zeer gevaarlijke situaties zijn ontstaan en 
bijgevolg door de verdachte onaanvaardbare risico’s zijn genomen, levert 
dat gedrag welhaast per definitie het opzettelijk in ernstige mate schenden 
van de verkeersregels op. Voor een ernstige schending van verkeersregels 
is ook van belang dat de verdachte bij zijn gedragingen geen acht heeft 
geslagen op (mogelijke) andere verkeersdeelnemers. Het veroorzaken van 
het gevaar is opgenomen als een geobjectiveerd bestanddeel oftewel de 
eis van het «te duchten» van gevaar voor zwaar lichamelijk letsel of het 
leven van anderen dan wel letsel volstaat. Bijvoorbeeld als een verdachte 
met zijn voertuig veel te hard rijdt in het stadscentrum waardoor andere 
weggebruikers moeten uitwijken of wegspringen. En als een rood kruis 
door de betrokkene een enkele keer voor een korte periode wordt 
genegeerd (of dus over het hoofd is gezien) of de maximumsnelheid 
beperkt overschreden wordt, lijkt handhaving via de Wet administratieve 
handhaving verkeersvoorschriften of via artikel 5 WVW 1994 voor de hand 
te liggen. 

Naar aanleiding van het advies van de NOvA op artikel 5a WVW 1994 
merk ik op dat het verrichten van één gedraging niet voldoende is voor 
een overtreding van artikel 5a WVW 1994. De dader moet door zo’n 
gedraging opzettelijk in ernstige mate de verkeersregels schenden terwijl 
daarvan levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een 
ander te duchten is. Dat betekent dus niet dat met het verrichten van een 
of meer van de genoemde gedragingen al vaststaat dat opzettelijk in 
ernstige mate de verkeersregels zijn geschonden. Het enkele feit dat de 
bestuurder een telefoon vasthoudt of een bestuurder die onbewust door 
rood licht rijdt levert geen overtreding van artikel 5a WVW 1994 op. 
Oftewel overtredingen van de in artikel 5a WVW 1994 opgenomen 
gedragingen die uit simpele onachtzaamheid worden begaan worden niet 
automatisch een zwaar misdrijf zodra daardoor enig gevaar voor letsel 
ontstaat. Het gaat bij een overtreding van artikel 5a WVW 1994 immers 
om het opzettelijk in ernstige mate schenden van de verkeersregels (en 
gevaar is te duchten). De lijst met gedragingen is niet-limitatief. Dit geeft 
de handhavingspraktijk de ruimte om ook andere gedragingen – van een 
vergelijkbare zwaarte als de reeds opgesomde gedragingen – die kunnen 
ontaarden in zeer gevaarlijk rijgedrag onder de delictsomschrijving te 
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laten vallen mits uiteraard voldaan wordt aan de bestandsdelen uit het 
voorgestelde artikel. De gedragingen zijn gevat in algemeentalige 
bewoordingen die telkens de niet-naleving van een voorschrift uit de 
verkeerswetgeving (regelgeving zoals vervat in onder meer het RVV 1990 
daaronder begrepen) beschrijven. Onderdeel k van artikel 5a WVW 1994 is 
bijvoorbeeld afgeleid uit artikel 61a RVV 1990 (het verbod om een mobiele 
telefoon vast te houden tijdens het rijden). Met de term verkeersregels 
wordt gedoeld op de ruime betekenis van deze term oftewel «alle 
verkeersnormen die in de Nederlandse wet- en regelgeving zijn vervat». 
Graag bevestig ik de zienswijze van het OM dat bij de voorgestelde 
bepaling een een-op-een verband dient te bestaan tussen de gedragingen 
die vallen onder artikel 5a WVW 1994 en de verkeersregels die uiteindelijk 
als geschonden moeten gelden. Concreet betekent dit dat de tenlaste-
legging wordt gevormd op basis van de opzettelijk in ernstige mate 
geschonden verkeersregels. Over het bestanddeel «indien daarvan gevaar 
is te duchten» merk ik nog op dat daarvoor bepalend is of het gevaar naar 
algemene ervaringsregels voorzienbaar is. Bij de beantwoording van deze 
vraag kan worden aangesloten bij de criteria uit de causaliteittheorieën. 
Het voorbeeld van de Rvdr over een dronken vrachtwagenchauffeur die 
op enig moment veel te hard rijdt, terwijl hij tijdens de rit niemand 
tegenkomt, valt zeker niet zonder meer onder het bereik van artikel 5a 
WVW 1994, maar zal veeleer worden aangepakt op grond van artikel 5 
en/of artikel 8 van de WVW 1994. In navolging van het advies van de 
NOvA is ten aanzien van de ernst van het te duchten letsel voor een ander 
de eis gesteld dat sprake moet zijn te duchten gevaar voor zwaar 
lichamelijk letsel. 

Zoals ook in de artikelen 5 en 6 WVW 1994 richt de voorgestelde bepaling 
– in antwoord op een opmerking van de NOvA – zich tot «een ieder». 
Daarbij geldt uiteraard wel dat in de eerste plaats moet worden gedacht 
aan bestuurders van motorrijtuigen. Niet is echter uitgesloten dat andere 
verkeersdeelnemers de verkeersregels opzettelijk en in ernstige mate 
schendt terwijl daarvan levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk 
letsel voor een ander te duchten is. 

De RvdR constateert dat het rijden onder invloed niet als gedraging is 
opgenomen in het voorgestelde artikel. Reden hiervoor is dat deze 
gedraging al als zelfstandig misdrijf kan worden bestraft op grond van 
artikel 8 WVW 1994, ook indien dit geen gevolgen heeft voor anderen. Bij 
het voorgestelde artikel 5a WVW 1994 gaat het om een samenstel van 
gedragingen. Dit verklaart ook waarom sprake is van een verschil in 
strafmaximum tussen artikel 8 WVW (een jaar) en artikel 5a WVW 1994 
(twee jaar). Het voorgestelde artikel 5a WVW 1994 geldt immers voor zeer 
ernstige verkeersdelicten. Voorts weegt het rijden onder invloed mee bij 
het bepalen of er al dan niet sprake is van een overtreding van zeer 
gevaarlijk rijgedrag zonder gevolgen. Te meer nu gekozen is voor een 
niet-limitatieve opsomming. Tot slot verdient nog aandacht dat het rijden 
onder invloed als zelfstandige strafverzwaringsgrond is opgenomen in 
artikel 175 WVW 1994 wanneer sprake is van aanmerkelijke schuld (derde 
lid) of roekeloosheid (vierde lid) bij zeer gevaarlijk rijgedrag met ernstige 
gevolgen. 

Onderdeel B (artikel 7 WVW 1994) 

Door in het eerste lid, onderdeel b (nieuw) «schade» over te hevelen uit 
het huidige eerste lid, onderdeel a, wordt een duidelijk onderscheid 
gemaakt in het doorrijden na een ongeval met letsel (onderdeel a (nieuw)) 
of zonder letsel. Hierdoor is het mogelijk te variëren in het strafmaximum. 
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Onderdeel C (artikel 175 WVW 1994) 

Aan het tweede lid wordt een begripsbepaling van roekeloosheid 
toegevoegd waarin wordt teruggegrepen op het nieuwe artikel 5a WVW 
1994: «Van roekeloosheid is in elk geval sprake als dat gedrag tevens kan 
worden aangemerkt als een overtreding van artikel 5a». Dit betekent in 
essentie dat bepaald welbewust zeer gevaarlijk rijgedrag in elk geval de 
zwaarste vorm van schuld (roekeloosheid) oplevert als die gedragingen 
het gevolg hebben veroorzaakt, terwijl de betrokkene zich bewust was van 
de mogelijkheid van het gevolg, maar ernstig verwijtbaar (en naar is 
gebleken ten onrechte) heeft geoordeeld dat het wel goed zou aflopen. 

Zowel de Rvdr, de NVvR als het OM vragen aandacht voor het feit dat de 
voorgestelde koppeling betekent dat een culpa-variant als «roeke-
loosheid» mede door opzet (namelijk het opzet uit artikel 5a WVW 1994) 
wordt gedefinieerd. De twee laatstgenoemde adviesorganen gaan nog 
een stap verder door aan te bevelen het begrip roekeloosheid te 
schrappen uit de Wegenverkeerswet 1994. De regering is van oordeel dat 
met de voorgestelde wijzigingen – overeenkomstig de gedane onder-
zoeken door het WODC en Intervict – op adequate wijze invulling kan 
worden gegeven aan het begrip roekeloosheid. De term roekeloosheid 
blijft dus behouden. Niet is gekozen voor de systematisch veel lastiger in 
te passen structuur van gemeengevaarlijk opzet- en schuld delicten, maar 
voor een aanscherping van het begrip roekeloosheid door de koppeling 
met het voorgestelde artikel 5a WVW 1994. 

Het voorstel overtreding van artikel 5a WVW 1994 aan te merken als 
roekeloosheid betekent dat een schuldvorm (roekeloosheid) mede door 
opzet wordt gedefinieerd; artikel 5a WVW 1994 spreekt van opzettelijke 
schending van de verkeersregels. Daarin zit geen tegenstrijdigheid. Opzet 
is immers gericht op het in ernstige mate schenden van de verkeersregels 
en niet op de verder liggende gevaren of gevolgen. Met de voorgestelde 
wijziging blijft voorts de wettelijke term van roekeloosheid behouden als 
ook de structuur van de artikelen 6 en 175 WVW 1994. Indien het voorstel 
tot wet wordt verheven leidt dit ertoe dat zeer gevaarlijk rijgedrag dat de 
delictsomschrijving van artikel 5a WVW 1994 vervult, roekeloosheid in de 
zin van de wet kan opleveren. Voor een veroordeling ter zake van artikel 6 
juncto 175, tweede lid, WVW 1994, is verder vereist dat een aan die 
roekeloosheid te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden waardoor 
een ander wordt gedood of kort gezegd letsel wordt toegebracht. Dit 
vereiste van dubbele causaliteit blijf onverkort in stand. Wanneer iemand 
te hard rijdt bij een gevaarlijke kruising, zonder rekening te houden met 
andere weggebruikers, terwijl daarvan levensgevaar of zwaar lichamelijk 
letsel voor een ander is te duchten, kan met de voorgestelde omschrijving 
van roekeloosheid in de tenlastelegging op basis van artikel 5a WVW 1994 
rekening worden gehouden, de omstandigheden van het geval kunnen 
daarin uitdrukkelijk worden meegewogen. Tegelijk behoeft het niet fataal 
te zijn als een element uit de omschrijving van artikel 5a WVW 1994 niet in 
de tenlastelegging is verwerkt. Het bestandsdeel roekeloosheid heeft ook 
een eigenstandige feitelijke betekenis. Roekeloosheid wordt immers niet 
beperkt tot overtreding van artikel 5a WVW 1994. Het voorstel laat 
onverlet dat sprake kan zijn van roekeloosheid terwijl artikel 5a WVW 1994 
niet is overtreden, dus ook, onder omstandigheden, door niet-opzettelijke 
overtreding van verkeersregels Gedacht kan worden – bij wijze van 
uitzondering – aan een sportvliegtuig dat, ter uitvoering van een wedden-
schap, op een druk bereden snelweg landt en daarbij een fataal ongeluk 
veroorzaakt. 
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Voorgaande toelichting maakt duidelijk dat – naar aanleiding van een 
opmerking van de NOvA en de Rvdr – de koppeling met artikel 5a WVW 
1994 er niet toe leidt dat roekeloosheid de meerderheid van de gevallen 
omvat wanneer sprake is van zeer gevaarlijk rijgedrag met ernstige 
gevolgen en dat dus niet een grote hoeveelheid aan verkeersgedragingen 
als roekeloos zal worden bestempeld. In die zin blijft roekeloosheid in de 
zin van de wet een specifieke betekenis behouden die niet noodzakelij-
kerwijs samenvalt met wat daaronder in het normale taalgebruik in de 
betekenis van «onberaden» moet worden verstaan. Het is echter ook niet 
zo – in reactie op een opmerking van de NVvR – dat de voorgestelde 
koppeling zwaardere eisen stelt aan het bewijs van roekeloosheid dan nu 
het geval is. Naar huidig recht kan van roekeloosheid sprake zijn indien de 
verdachte – kort gezegd – zich bewust had moeten zijn van het ernstige 
gevaar; de Hoge Raad stelt niet de eis dat de verdachte zich van het 
gevaar bewust was. Dat is evenmin vereist voor de op overtreding van 
artikel 5a WVW 1994 gebaseerde roekeloosheid. Wel is het zo, dat voor de 
op overtreding eerdergenoemde artikel gebaseerde roekeloosheid vereist 
is dat de verdachte opzettelijk de verkeersregels heeft geschonden, terwijl 
die eis in de huidige rechtspraak niet aan roekeloosheid wordt gesteld, 
althans niet expliciet, al is het de vraag of naar huidig recht denkbaar is 
dat roekeloosheid wordt aangenomen zonder opzettelijke schending van 
verkeersregels. Met de Rvdr onderschrijf ik dat voorlichting – naast een 
helder wettelijk kader – een belangrijke bijdrage kan leveren aan het 
voorkomen van onbegrip en onvrede bij slachtoffers, nabestaanden en de 
media bij een ernstige verkeerszaak. Dat – tot slot – de voorgestelde 
gelijkstelling van overtreding van artikel 5a WVW 1994 met roekeloosheid 
betekent dat sprake is van roekeloosheid indien én levensgevaar of gevaar 
voor zwaar lichamelijk letsel (artikel 5a WVW 1994) én door of letsel 
(artikel 6 WVW 1994) optreedt, is – in reactie op een opmerking van het 
OM – op zichzelf niet bijzonder. Denk aan gemeengevaarlijke delicten, 
zoals brandstichting: «indien daarvan levensgevaar voor een ander te 
duchten is en het feit iemands door ten gevolge heeft» (artikel 157, onder 
3, Sr). 

Voorts worden in een nieuw vierde lid als strafverzwarende omstandig-
heden ten aanzien van roekeloosheid alleen nog genoemd het rijden 
onder invloed en het niet meewerken aan een onderzoek ter vaststelling 
van rijden onder invloed. Beide gedragingen kenmerken zich voor wat 
betreft de deelname aan het verkeer door een dubbel besluit: de 
beslissing om te gaan drinken of drugs te gebruiken en vervolgens te 
gaan rijden. De overige strafverzwarende omstandigheden (zoals 
bumperkleven of geen voorrang verlenen) zijn als expliciete gedragingen 
opgenomen in de strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag zonder 
gevolgen. Dit komt de verhouding tussen het tweede en het derde lid ten 
goede, de zelfstandig verhogende strafgronden die bij amendement 
waren ingevoegd (Kamerstukken II 2001/02, nr. 46; Handelingen II 1 juli 
2004, p. 91–5898) kunnen door de rechtstreekse koppeling met artikel 5a 
WVW 1994 onderdeel uitmaken van het begrip roekeloosheid. Uiteraard 
speelt ook het rijden onder invloed een rol bij de afweging of sprake is 
van roekeloosheid – evenals bij aanmerkelijke schuld – of niet, naast het 
feit dat het rijden onder invloed een zelfstandige strafverzwarende grond 
is op basis van het derde lid. 

Met het Fonds deel ik de opvatting dat bij het rijden tijdens een rijont-
zegging of het rijden na ongeldigverklaring van het rijbewijs, zoals 
strafbaar gesteld in artikel 9 WVW 1994, eveneens sprake is van een 
dubbel besluit, te weten: het besluit waarbij de rijbevoegdheid is 
afgenomen waarna iemand er alsnog voor kiest om een motorvoertuig te 
gaan besturen. Dit is echter vanwege het verschil in gevaarzetting van een 
andere orde dan het dubbele besluit dat ten grondslag ligt het besturen 
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van een voertuig terwijl de bestuurder onder invloed is. Om die reden 
meen ik dat er onvoldoende aanleiding is voor de introductie van een 
zelfstandige strafverzwaringsgrond voor de door het Fonds genoemde 
gedragingen. 

Onderdeel D (artikel 176 WVW 1994) 

In het eerste lid wordt een strafmaximum van twee jaar gevangenisstraf 
of geldboete van de vierde categorie geïntroduceerd voor overtreding van 
artikel 5a WVW 1994. De voorgestelde hoogte van dit strafmaximum 
hangt samen met het (ernstig) gevaarzettende karakter van het delict en 
het vereiste dat gericht en op de koop toe («opzettelijk») in ernstige mate 
de verkeersregels worden overtreden. Derhalve is gerechtvaardigd dat het 
hier voorgestelde strafmaximum hoger is dan het strafmaximum bij 
gevaarlijk rijgedrag, bestaande uit aanmerkelijke schuld, dat daadwerkelijk 
heeft geleid tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, te weten; een 
jaar en zes maanden. De voorgestelde strafmaat sluit voorts aan bij de 
strafmaxima in Duitsland en Spanje. 

Het tweede lid regelt dat het strafmaximum van enkele ernstige verkeers-
delicten wordt verhoogd. Voor de gevallen waarin iemand na betrok-
kenheid bij of het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval waarbij 
letsel of dood van een ander het gevolg is geweest, wegrijdt zonder zich 
bekend te maken (artikel 7 WVW 1994) wordt het strafmaximum verhoogd 
naar een jaar gevangenisstraf of geldboete van de vierde categorie. De 
veroorzaker van het ongeluk is immers de eerste persoon op locatie die 
het slachtoffer hulp kan verlenen. Indien hij dit niet doet maar ervoor kiest 
weg te rijden, kan dit zeer verstrekkende gevolgen hebben voor het 
slachtoffer. In dergelijke ernstige gevallen – niet bij schade – is een 
verhoging van het strafmaximum aangewezen (Onderzoek RUG, p. 
375–376). 

Bij het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs (artikel 8 WVW 1994) 
is de huidige strafmaat in vergelijking met andere landen in Nederland 
relatief laag. In Duitsland kan een maximale straf van een jaar worden 
opgelegd, terwijl in Spanje is bepaald dat autorijden boven een bepaald 
maximum wordt bedreigd met een gevangenisstraf van zes maanden tot 
twee jaar alsmede een rijontzegging (Onderzoek RUG, p. 387–388). Gelet 
op de grote gevaren die verbonden zijn aan het besturen van motorrij-
tuigen onder invloed van alcohol en/of drugs wordt derhalve het 
strafmaximum verhoogd naar een jaar gevangenisstraf of geldboete van 
de vierde categorie. 

Wat betreft het rijden tijdens een rijontzegging (artikel 9, eerste lid, WVW 
1994) of het rijden na ongeldigverklaring van het rijbewijs (artikel 9, 
tweede lid, WVW 1994) het volgende. Het gaat hier om de situatie dat de 
bestuurder een geldig rijbewijs heeft (gehad), maar niet meer bevoegd is 
een motorrijtuig te besturen. Die bevoegdheid kan om verschillende 
redenen ontbreken. Het eerste lid van artikel 9 WVW 1994 ziet op de 
strafrechtelijke rijontzegging, terwijl het tweede lid ziet op een verbod een 
motorrijtuig te besturen wanneer het rijbewijs ongeldig is verklaard. Dat is 
een bestuursrechtelijke maatregel. Artikel 9 WVW 1994 is zowel bedoeld 
als ondersteuning van het gezag van gewijsde van een rechterlijk vonnis 
of een strafbeschikking waarbij ontzegging van de rijbevoegdheid is 
opgelegd als ter ondersteuning van het administratieve toezicht op 
rijbewijzen. Met het oog op de verkeersveiligheid wordt het straf-
maximum verhoogd naar een jaar of geldboete van de derde categorie 
(Onderzoek RUG, p. 391–392). 
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Onderdeel E (artikel 177 WVW 1994) 

Het nieuwe eerste lid bewerkstelligt dat gevaarlijk rijgedrag zonder 
gevolgen (artikel 5 WVW 1994) en rijden zonder (geldig) rijbewijs (artikel 
107 WVW 1994) worden bedreigd met een hechtenisstraf van maximaal 
zes maanden of geldboete van de derde categorie (vgl. artikel 18 Sr). 
Beide delicten zijn een overtreding. Uit het onderzoek blijkt dat het 
ontbreken van een strafbaarstelling die (zeer) gevaarlijk rijgedrag dat 
zonder gevolgen is gebleven met een vrijheidsstraf van meer dan twee 
maanden of geldboete van de tweede categorie (artikel 177 WVW 1994) 
bedreigt als een lacune wordt ervaren in het stelsel van strafbaarstel-
lingen binnen het verkeersstrafrecht. De maximumstraf van twee 
maanden hechtenis of geldboete van de tweede categorie (artikel 177 
WVW 1994) wordt als te laag ervaren voor de sommige ernstige zaken die 
onder dit artikel vallen. Daarnaast is sprake van een te groot verschil met 
het strafmaximum voor gevaarlijk rijgedrag met gevolgen (artikel 6 juncto 
175 WWV 1994). Evenals nu blijft de bepaling gelden voor «een ieder». 
Met de voorgestelde wijziging van artikel 5 WVW 1994 wordt het 
eerdergenoemde «strafgat» in samenhang met de artikelen 5a en 6 WVW 
1994 weggenomen. Onder de reikwijdte van dit artikel vallen met name de 
zogeheten «verkeershufters». Het artikel is onbepaald, betreft een 
overtreding en bevat geen schuldbestanddeel. De verhoging van het 
strafmaximum naar zes maanden hechtenis is passend met het oog op de 
overtredingen die onder het voorgestelde artikel 5 WVW 1994 kunnen 
worden gebracht waarbij geen sprake is van gevolgen. 

Artikel 107 regelt de verplichting voor de bestuurder van een motorrijtuig 
om over een rijbewijs te beschikken. Het artikel ziet, anders dan artikel 9 
WVW 1994, op het in het geheel niet beschikken over een geldig Neder-
lands rijbewijs (Onderzoek RUG, p. 78–79). Doelstelling is het beschermen 
van de verkeersveiligheid door handhaving van de rijbewijsplicht, daarbij 
hoort een passende strafmaat. 

Onderdeel G (artikel 179 WVW 1994) 

Met de voorgestelde wijziging wordt bewerkstelligd dat voor een 
overtreding van artikel 5a WVW 1994 – evenals thans voor een 
overtreding van artikel 6 WVW 1994 – een rijontzegging van vijf jaren kan 
worden opgelegd, indien sprake is van recidive tien jaren (vierde lid). 

Overzicht voorgestelde wijzigingen 

Verkeersdelict Was Wordt 

Gevaarlijk rijgedrag 
Art. 5/177/1791 WVW 1994 

– twee maanden hechtenis of 
geldboete van de tweede 
categorie 

– zes maanden hechtenis of 
geldboete van de derde 
categorie. 

Zeer gevaarlijk rijge-
drag zonder gevolgen 
(NIEUW) 
Art. 5a/176/179 WVW 1994 

– twee jaar gevangenisstraf of 
geldboete van de vierde 
categorie 
– Benoemen verkeersgedragin-
gen waaronder het vasthouden 
van een mobiele telefoon 
tijdens het rijden 

Zeer gevaarlijk rijge-
drag met gevolgen 
Artikel 6/175/179 WVW 
1994 

– Aanmerkelijke schuld (eerste 
lid, 175 WVW 1994): drie jaren 
gevangenisstraf of geldboete 
vierde categorie (dodelijk 
ongeval)/een jaar en zes 
maanden gevangenisstraf of 
geldboete vierde categorie 
(lichamelijk letsel) 

– Idem. 
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Verkeersdelict Was Wordt 

– Roekeloosheid (tweede lid): 
zes jaren gevangenisstraf of 
geldboete vijfde categorie 
(dodelijk ongeval)/drie jaren 
gevangenisstraf of geldboete 
vierde categorie (lichamelijk 
letsel) 

– Idem. Het gebruik van een 
mobiele telefoon tijdens het 
rijden waardoor een ongeval is 
veroorzaakt of mede is 
veroorzaakt kan leiden tot een 
veroordeling wegens roekeloos 
rijgedrag 

– Zelfstandige strafverzwa-
ringsgrond (derde lid): 
verdubbeling van de in het 
eerste en het tweede lid 
bepaalde gevangenisstraffen, 
dus maximaal negen jaren 
gevangenisstraf 

– Idem (wel sprake overheveling 
strafverzwaringsgronden 
«roekeloosheid» naar artikel 5a) 

Doorrijden na ongeval 
Art. 7/176/179 WVW 1994 

– drie maanden gevangenis-
straf of geldboete van de 
derde categorie 

– een jaar gevangenisstraf of 
geldboete van de vierde 
categorie 

Rijden onder invloed 
Art. 8 /176/179 WVW 1994 

– drie maanden gevangenis-
straf of geldboete van de 
derde categorie 

– een jaar gevangenisstraf of 
geldboete van de vierde 
categorie 

Rijden tijdens rijontzeg-
ging na ongeldigverkla-
ring of zonder rijbewijs 
Art. 9/107/176/179 WVW 
1994 

Artikel 9 
– drie maanden gevangenis-
straf of geldboete van de 
derde categorie 
Artikel 107 
– twee maanden hechtenis of 
geldboete van de tweede 
categorie 

Artikel 9 
– een jaar gevangenisstraf of 
geldboete van de derde 
categorie 
Artikel 107 
– zes maanden hechtenis of 
geldboete van de derde 
categorie 

Algemene recidiverege-
ling Sr 
Art. 43a/43b Sr 

Artikelen 43a en 43 b Sr 
– Recidive als algemene 
strafverzwaringsgrond voor 
soortgelijke misdrijven 

Artikel 43b 
– Ter verduidelijking is 
aangegeven in artikel 43b dat 
«de misdrijven omschreven in 
de Wegenverkeerswet 1994» als 
soortgelijke misdrijven worden 
aangemerkt.

1 De duur van de rijontzegging die op basis van artikel 179 WVW 1994 voor de verschillende in 
deze tabel opgenomen verkeersdelicten ten hoogste kan worden opgelegd, blijft ongewijzigd 
m.u.v. de toevoeging van artikel 5a (nieuw) aan artikel 179 WVW 1994.
 

ARTIKEL II (artikel 43b Sr) 

Met de toevoeging van een nieuw onderdeel aan het artikel wordt 
benadrukt dat de misdrijven omschreven in de Wegenverkeerswet 1994 
als «soortgelijk» aan elkaar worden aangemerkt en dat in de artikelen 43a 
en 43b Sr neergelegde recidiveregeling daarop van toepassing is. Dit is 
nader toegelicht in paragraaf 3 van het algemeen deel. 

ARTIKEL III 

Indien wetsvoorstel tot wet wordt verheven, stuurt de Minister van 
Justitie en Veiligheid binnen vijf jaar – na volledige inwerkingtreding – een 
verslag van de evaluatie aan beide Kamers der Generaal in verband met 
de verwerkelijking van de beoogde doelstellingen. Daarbij zal onder 
andere aandacht moeten worden besteed aan de uitvoerbaarheid, 
handhaafbaarheid, effecten en doeltreffendheid van de voorgestelde 
regelingen. 

ARTIKEL IV 

Dit artikel regelt de inwerkingtreding. 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus
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2.1.

2.2.

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 22 februari
2016, nummer 20/001470-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1988.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft E.E.W.J. Maessen, advocaat te
Maastricht, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en
maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal A.J. Machielse heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

Het Hof heeft het vonnis van de Rechtbank gedeeltelijk en met aanvulling van de bewijsmiddelen
en gronden bevestigd. In dat vonnis is overeenkomstig de tenlastelegging ten laste van de
verdachte bewezenverklaard dat hij:

"op 30 april 2012 te Ittervoort, als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een
motorrijtuig (personenauto, Toyota Aygo), daarmede rijdende over de autosnelweg, A2, komend
uit de richting Amsterdam en gaande in de richting Maastricht zich zodanig heeft gedragen dat een
aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden door roekeloos, - bij nacht - zijn,
verdachtes, personenauto - zonder noodzaak - op de rijbaan van de A2, zijnde een autosnelweg,
alwaar een maximumsnelheid van 120 km/u geldt, abrupt tot stilstand te brengen, ten gevolge
waarvan genoemd voertuig op die rijbaan stil stond, waardoor een, achter hem, verdachte,
rijdende bestuurster van een personenauto (Toyota Starlet) het door haar bestuurde voertuig
eveneens abrupt tot stilstand moest brengen, terwijl op dat moment een bestuurster van een
personenauto (Nissan Micra), rijdende op dezelfde weg (de auto van) hem, verdachte en de
bestuurster van die Toyota Starlet aan de achterzijde aan het naderen was en de snelheid van
het door haar, bestuurde motorrijtuig niet tijdig en niet voldoende kon verminderen en niet
behoorlijk uit kon wijken om een aanrijding en/of botsing met die zich vóór haar bevindende auto's
te voorkomen, waardoor de bestuurster van laatstgenoemd voertuig (Nissan Micra), met haar
voertuig in botsing of aanrijding is gekomen met de Toyota Starlet en de Toyota Aygo, waardoor
anderen, te weten:

- [betrokkene 1] (inzittende Nissan Micra), zwaar lichamelijk letsel, te weten een gebroken
onderarm (links) en gebroken ribben werd toegebracht,

- [betrokkene 2] (inzittende Nissan Micra), zwaar lichamelijk letsel, te weten gebroken ribben werd
toegebracht,

- [betrokkene 3] (inzittende Toyota Starlet), zwaar lichamelijk letsel, te weten een nekfractuur
werd toegebracht,

en

- [betrokkene 4] (inzittende Toyota Starlet) zodanig lichamelijk letsel werd toegebracht dat daaruit
tijdelijke verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan."

Het door het Hof bevestigde vonnis van de Rechtbank houdt onder meer het volgende in:

"In de nacht van 30 april 2012 heeft er een verkeersongeval plaatsgevonden op de autosnelweg
A2, gelegen buiten de bebouwde kom van Ittervoort. De A2 heeft zijn verloop van Amsterdam naar
Maastricht. Ter plaatse geldt een maximale snelheid van 120 kilometer per uur.

1 Geding in cassatie

2 Bewezenverklaring en bewijsvoering
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Bij het ongeval waren drie personenauto's betrokken, te weten een grijze Toyota Aygo, een
zwarte Toyota Starlet en een rode Nissan Micra. De Toyota Aygo en de Toyota Starlet stonden,
achter elkaar, stil op de autosnelweg. De achteropkomende Nissan Micra is vervolgens tegen de
stilstaande auto's gereden.

In de Toyota Aygo zaten verdachte, als bestuurder, en de passagiers [betrokkene 5] en
[betrokkene 6] . In de Toyota Starlet zaten [betrokkene 4] , als bestuurster, en de passagiers
[betrokkene 3] , [betrokkene 7] en [betrokkene 8] . In de Nissan Micra zaten [betrokkene 9] , als
bestuurster, en de passagiers [betrokkene 1] en [betrokkene 2] .

Letsel

Enkele inzittenden van de bij het verkeersongeval betrokken auto's, hebben als gevolg van het
ongeval letsel opgelopen. Zo had [betrokkene 1] haar linker onderarm en ribben gebroken. Op 8
januari 2013 bleek zij nog steeds last te hebben van dit letsel. De metalen pinnen in haar elleboog
en linkerarm moesten nog verwijderd worden. Het ellebooggewricht was geheel verbrijzeld. De
linkerarm zal nooit meer geheel genezen. Ook [betrokkene 2] liep als gevolg van het ongeval
gebroken ribben op. Hij lag 8 dagen in het ziekenhuis.

[betrokkene 3] had een gebroken nekwervel. Als gevolg van het opgelopen letsel heeft hij tot
medio december 2012 thuis gezeten en niet kunnen werken. De komende drie tot vier jaar mag hij
geen zwaar fysiek werk doen.

[betrokkene 4] had naar aanleiding van het ongeval last van haar knieën, waardoor zij niet langer
dan een uur kon staan en haar werkzaamheden in de horeca niet meer kon verrichten. Na het
ongeval werd ze drie maanden behandeld door een fysiotherapeut.

De rechtbank stelt vast dat voornoemde personen letsel hebben opgelopen bij het
verkeersongeval op 30 april 2012. Gelet op de ernst van het letsel en de duur van het
genezingsproces, stelt de rechtbank vast dat het letsel van [betrokkene 1] , [betrokkene 2] en
[betrokkene 3] gekwalificeerd kan worden als zwaar lichamelijk letsel. [betrokkene 4] heeft
lichamelijk letsel opgelopen, waardoor tijdelijke verhindering in de uitoefening van de normale
bezigheden is ontstaan.

Toedracht verkeersongeval

Over de toedracht van het verkeersongeval overweegt de rechtbank als volgt.

Verklaringen

Verdachte heeft verklaard dat hij op 30 april 2012 's avonds als bestuurder van de Toyota Aygo
reed over de A2 richting Maastricht. Ter zitting heeft verdachte verklaard dat het op dat moment
erg donker was. Er was geen straatverlichting.

Over wat er vervolgens gebeurd is, lopen de lezingen uiteen.

Zo heeft verdachte verklaard dat hij op de linker rijbaan reed toen hij voor zich een zwarte auto
zag rijden. Deze auto reed zo'n 100 kilometer per uur. Verdachte wilde de auto passeren. De auto
ging echter niet naar de rechterrijstrook. Verdachte seinde hierop met groot licht. Aangezien de
auto nog steeds niet aan de kant ging, haalde verdachte de auto via de rechterrij strook in.
Tijdens het voorbijrijden gooide de bijrijder van de Toyota Starlet een blikje tegen de auto van
verdachte. Door de schrik drukte verdachte op de rem. Hij remde af tot 20 à 30 kilometer per uur,
om vervolgens met zijn voertuig geheel tot stilstand te komen. Deze verklaring van verdachte
wordt bevestigd door de medepassagiers van verdachte, te weten [betrokkene 5] en [betrokkene
6] .

Verdachte heeft ten overstaan van de politie nog verklaard dat de zwarte auto, voordat hij zijn
auto tot stilstand bracht, achter hem reed en dat de zwarte auto tegen de achterkant van zijn
auto is gereden. Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat hij pas uit de auto is gestapt
nadat de Nissan Micra ook bij het verkeersongeval betrokken is geraakt.

[betrokkene 4] heeft verklaard dat zij op de rechterrij strook reed, toen er achter haar een grijze
auto reed. De auto seinde met zijn lichten en reed dicht op haar bumper (bumperkleven).
Uiteindelijk haalde de auto haar in. Bij het passeren, stak [betrokkene 4] haar middelvinger op.
Toen de grijze auto voor haar reed, remde deze ineens af. [betrokkene 4] kon haar voertuig nog
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net op tijd tot stilstand brengen, zodat zij de grijze auto niet raakte. Beide auto's stonden stil op
de rechterrij strook. De inzittenden van de grijze auto stapten uit en renden naar de auto van
[betrokkene 4] . Zij sloegen op de ramen. Vervolgens vond er een botsing plaats met een auto, die
hen van achteren genaderd was. Deze verklaring wordt bevestigd door de medepassagiers van
[betrokkene 4] , te weten [betrokkene 3] , [betrokkene 8] en [betrokkene 7] .

[betrokkene 9] heeft verklaard dat zij op 30 april 2012 op de A2 reed, toen zij een aantal rode
lichten voor haar op de rechterrij strook zag. Terwijl zij daar naar toe reed, zag zij dat er
voertuigen stilstonden. Zij remde hard en stuurde naar de linkerrijstrook. Daar is zij uiteindelijk
met de rechterzijde van de auto tegen de vangrail gereden.

De zus van [betrokkene 9] , genaamd [betrokkene 1] , zat op de bijrijdersstoel. Zij zag een
donkerkleurige auto stilstaan op de rechterrij strook. Ook zag zij een groep jongeren in de berm
staan. Haar zus stuurde naar links, langs de donkerkleurige auto. [betrokkene 1] voelde
desondanks een klap. De auto draaide daarna rond en kwam tot stilstand.

Op grond van deze verklaringen kan naar het oordeel van de rechtbank in ieder geval als
vaststaand worden vastgesteld dat de Toyota Aygo en de Toyota Starlet op enig moment stil
stonden op de rechterrij strook van de autosnelweg en dat de van achter genaderde Nissan Micra
vervolgens tegen één dan wel beide auto's is gereden.

Over de reden van het stilstaan op de autosnelweg en de wijze waarop het verkeersongeval zich
vervolgens heeft voltrokken zijn echter uiteenlopende verklaringen afgelegd. Zo verklaren de
inzittenden van de Toyota Aygo dat er vanuit de Toyota Starlet een blikje tegen hun auto werd
gegooid. Vervolgens zou verdachte uit een schrikreactie zijn auto tot stilstand hebben gebracht
waarna ook de Starlet op de Aygo is gebotst.

Volgens de inzittenden van de Toyota Starlet heeft [betrokkene 4] haar middelvinger opgestoken
naar de inzittenden van de Toyota Aygo en heeft de bestuurder van de Toyota Aygo, zo begrijpt
de rechtbank, hen vervolgens door hard te remmen tot stoppen gedwongen, waarna zij uitstapten
en 'verhaal kwamen halen' bij de inzittenden van de Toyota Starlet. In deze lezing van het
gebeurde is de Starlet niet op de Aygo gebotst, maar is alleen een derde auto tegen de
stilstaande auto('s) gebotst.

De vraag is nu welk verhaal het juiste is. Om die vraag te kunnen beantwoorden heeft de
rechtbank aansluiting gezocht bij het sporenonderzoek van de afdeling
Verkeersongevallenanalyse, nu dat van alle stukken in het dossier het meest objectieve verslag is
van hetgeen zich die avond op de A2 heeft afgespeeld.

Sporenbeeld

Door de politie van de afdeling Verkeersongevallenanalyse werd een onderzoek ingesteld. Op
grond van technisch onderzoek, de aangetroffen sporen op het wegdek en de eindpositie van de
betrokken voertuigen, kwam de politie tot de volgende conclusie.

De Nissan Micra is met de rechtervoorzijde tegen de linkerachterzijde van de Toyota Starlet
gebotst. Door deze botsing schoot de Toyota Starlet voorwaarts naar rechts en kwam op de
vluchtstrook tot stilstand.

De Nissan Micra kreeg door de botsing met de Toyota Starlet een impuls naar links en liep hierdoor
in zijn voorwaartse snelheid naar links uit. Bij deze uitloop botste de Nissan Micra met de
rechtervoorzijde tegen de rechterachterzijde van de stilstaande Toyota Aygo. Beide auto's haken
in elkaar, waardoor de Nissan Micra om zijn middelpunt draaide en achterstevoren met zijn
rechterachterzijde tegen de midden vangrail tot stilstand kwam. De Toyota Aygo werd weggedrukt
en kwam op de rechts gelegen vluchtstrook tot stilstand.

De bij het ongeval betrokken auto's werden nader onderzocht op schade. De Toyota Aygo had
schade aan de rechterachterzijde en aan de achterruit. Van de Toyota Starlet was de gehele linker
achterzijde beschadigd. De Nissan Micra had een beschadigde rechtervoorzijde en
rechterachterzijde.

De rechtbank stelt aan de hand van het voorgaande vast dat er op twee momenten botsingen
hebben plaatsgevonden. Allereerst kwam de Nissan Micra in botsing met de Toyota Starlet en
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vervolgens kwam de Nissan Micra in botsing met de Toyota Aygo.

Conclusie over de toedracht van het ongeval

Verdachte heeft verklaard dat de Toyota Starlet van achteren tegen zijn auto is aangereden. Deze
verklaring is, gelet op het ontbreken van schade aan de voorzijde van de Toyota Starlet, niet
aannemelijk. Bovendien was in dat geval te verwachten dat op de plaats van het ongeval
glasscherven van de Aygo en Starlet bij elkaar zouden zijn aangetroffen. Daarvan is geen sprake.

De verklaring van verdachte dat hij, nadat er een blikje tegen zijn auto werd gegooid, uit een
schrikreactie heeft geremd, past evenmin in het sporenbeeld.

Ook op andere gronden acht de rechtbank de verklaring van verdachte, dat sprake is geweest van
een schrikreactie, ongeloofwaardig. Uitgaande van de eigen verklaring van verdachte moet er
namelijk behoorlijk wat tijd zijn verstreken tussen het gooien van het blikje en het remmen, nu
verdachte op het moment dat het blikje werd gegooid rechts naast de Toyota Starlet reed. Om
vervolgens vóór de Toyota Starlet te kunnen komen, heeft verdachte dus eerst nog gas moeten
geven, is de Toyota Starlet daarna achter verdachte gaan rijden en vervolgens moet hij nog
hebben geremd. Gelet op de tijd die uitgaande van de verklaring van verdachte, moet hebben
gezeten tussen het blikje dat gegooid werd en het remmen, is het niet aannemelijk dat het
remmen in een schrikreactie is gebeurd.

Daarbij komt dat de verklaring van verdachte, dat hij pas nadat de Nissan Micra was gebotst, is
uitgestapt, niet strookt met de verklaringen van de inzittenden van de Toyota Starlet noch met de
verklaring van [betrokkene 1] , die nog vóórdat de Nissan Micra botste jongeren in de berm zag
staan.

De rechtbank acht de lezing zoals die volgt uit de verklaring van verdachte en zijn medepassagiers
om de hiervoor genoemde redenen dan ook niet aannemelijk. De verklaringen van de inzittenden
van de Toyota Starlet worden daarentegen wel ondersteund door het sporenonderzoek en door
de verklaringen van de inzittenden van de Nissan Micra. De rechtbank zal deze verklaringen dan
ook als uitgangspunt nemen. De rechtbank stelt dan ook vast dat verdachte naar aanleiding van
een verkeersruzie zijn auto tot stilstand heeft gebracht, waarna de achter hem rijdende auto
eveneens tot stoppen werd gedwongen. Verdachte is uit zijn auto uitgestapt om verhaal te halen
bij de auto die achter hem reed en kort daarna is een derde auto op de beide stilstaande auto's
gebotst.

Mate van schuld

De rechtbank acht verdachte op grond van het vorenstaande schuldig aan het veroorzaken van
het verkeersongeval en dient vervolgens de vraag te beantwoorden in welke mate hij schuld heeft
gehad. De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat sprake is van
"roekeloosheid".

De rechtbank overweegt in dit verband het volgende.

Van "roekeloosheid" is slechts in uitzonderlijke gevallen sprake. "Roekeloosheid" in de zin van de
wet heeft een specifieke betekenis die niet noodzakelijkerwijs samenvalt met wat in het normale
spraakgebruik onder "roekeloos" - in de betekenis van "onberaden" - wordt verstaan.

Om tot het oordeel te kunnen komen dat in een concreet geval sprake is van "roekeloosheid"
moet sprake zijn van een buitengewoon onvoorzichtige gedraging van de verdachte waardoor een
zeer ernstig gevaar in het leven is geroepen. De verdachte moet zich daarvan ook bewust zijn
geweest (zie Hoge Raad 18 februari 2014, ECLI: HR:2014:351).

Verdachte heeft zijn auto doelbewust tot stilstand gebracht op de autosnelweg, om verhaal te
halen naar aanleiding van een verkeersruzie. Doordat verdachte abrupt remde, was de
bestuurster van de achterop komende auto genoodzaakt haar auto eveneens tot stilstand te
brengen. Op die manier heeft zij kunnen voorkomen dat zij achterop de auto van verdachte is
gebotst. Verdachte is vervolgens uit zijn auto gestapt om verhaal te halen bij de auto achter hem
en heeft zijn auto onbemand achtergelaten.

Door het handelen van verdachte stonden twee auto's stil op de rechterrijstrook. Bij nacht, zonder
noodzaak, stilstaan op de rijbaan van een onverlichte autosnelweg, merkt de rechtbank aan als
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buitengewoon onvoorzichtig gedrag waardoor een zeer ernstig gevaar in het leven wordt
geroepen, doordat het achteropkomende verkeer volstrekt niet bedacht is op een dergelijke
situatie op die plaats op de weg. Daar komt nog bij dat op de autosnelweg met hoge snelheden,
zo'n 120 kilometer per uur, wordt gereden. Die snelheden zullen 's avonds, wanneer het relatief
rustig op de weg is, wellicht nog hoger liggen. In ieder geval maken deze snelheden het voor
andere verkeersdeelnemers lastiger adequaat te reageren en verhogen deze de risico's. Dat
verdachte zich bewust was van de gevaren van zijn handelen, blijkt uit zijn verklaring ter
terechtzitting. Hij verklaarde namelijk dat hij niet zomaar langzaam gaat rijden op de autosnelweg.
"Dat doet geen normaal mens." Hieruit leidt de rechtbank af dat verdachte zich degelijk bewust
was van de gevaren van zijn handelen. Dit heeft verdachte er echter niet van weerhouden om
toch midden op de autosnelweg zijn auto tot stilstand te brengen, een andere auto daarmee te
dwingen te stoppen en vervolgens zijn eigen auto onbemand achter te laten.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat er sprake is van roekeloosheid in de zin van de wet."

In aanvulling hierop heeft het Hof het volgende overwogen:

"Feitenvaststelling hof

Het hof overweegt naar aanleiding van vorenstaande verweren het navolgende.

De rechtbank heeft in het bestreden vonnis aan de hand van de verklaringen van de slachtoffers
en het sporenbeeld de feitelijke toedracht van het verkeersongeval vastgesteld.

Verdachte heeft midden in de nacht na een verkeersruzie zijn auto (Toyota Aygo) plotseling tot
stilstand gebracht op de rechterrijstrook van een onverlichte snelweg. Door de abrupte wijze van
remmen werd de achter verdachte rijdende auto (Toyota Starlet) eveneens gedwongen te
stoppen. Verdachte is vervolgens verhaal gaan halen bij de inzittenden van die andere auto. Een
derde achteropkomende auto (Nissan Micra) kon de stilstaande auto's niet meer ontwijken en is
met beide auto's in botsing gekomen. Een drietal personen raakte daarbij gewond.

Het hof verenigt zich met deze feitenvaststelling door de rechtbank en maakt deze tot de zijne.

Aanvullend bewijsmiddel

In eerste aanleg heeft verdachte verklaard dat hij ten prooi aan een soort "black out" is gestopt.
Ter terechtzitting in hoger beroep op 5 oktober 2015 heeft verdachte die verklaring gewijzigd. Het
hof zal de navolgende passages uit die gewijzigde verklaring in aanvulling op de door de
rechtbank gebezigde bewijsmiddelen hanteren. De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger
beroep voor zover van belang en zakelijk weergegeven verklaard:

"ik ben voor die Toyota Starlet gaan rijden. Omdat ik wilde kijken wat er met mijn auto aan de
hand was en ik verhaal wilde halen, trapte ik op de rem."

en

"Ik stapte uit en liep om mijn auto heen om te kijken of er iets te zien was aan mijn auto. Daarna
ben ik verhaal gaan halen bij de andere auto die inmiddels ook achter mij was gestopt."

en

"Het is juist dat het op de Rijksweg A2 was en dat het donker was."

en

"Als ik had geweten wat er zou gebeuren, was ik nooit gestopt.".

Bespreking standpunten verdediging

Primair standpunt

Ter onderbouwing van het standpunt dat verdachte geen schuld in de zin van artikel 6 WVW'94
aan het ongeval heeft, is door de verdediging aangevoerd dat de achteropkomende Nissan Micra -
kort gezegd - onjuist heeft geanticipeerd op de op de rechterrijstrook stilstaande personenauto's.
Volgens de verdediging was de verkeerssituatie van verre te zien omdat de Rijksweg op dat punt
kaarsrecht is en de lampen van de stilstaande Toyota Aygo en Toyota Starlet licht uitstraalden.

In de kern stelt de verdediging met voormeld verweer dat de schuld van verdachte aan het
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ongeval wordt weggenomen, althans verminderd, door het gestelde - onvoorzichtige - rijgedrag
van de achteropkomende Nissan Micra.

Het hof verwerpt dit verweer nu uit de hiervoor weergegeven feitenvaststelling de schuld van
verdachte aan het verkeersongeval onmiskenbaar volgt. Het is verdachte geweest die zijn auto op
de rechterrijstrook van een onverlichte autosnelweg abrupt tot stilstand heeft gebracht en is
uitgestapt om verhaal te halen. Deze evidente schuld wordt niet weggenomen of verminderd door
een eventuele onoplettendheid van de vervolgens op de stilstaande auto's inrijdende bestuurster
van de Nissan Micra. In dat licht zijn de door de verdediging gestelde omstandigheden dat de weg
waarop het incident heeft plaatsgevonden kaarsrecht was en dat de lichten van beide stilstaande
auto's brandden niet relevant.

Verdachte heeft schuld in de zin van artikel 6 WVW'94 aan het verkeersongeval.

Subsidiair standpunt

Op dezelfde gronden als de rechtbank verwerpt het hof het subsidiaire standpunt van de
verdediging dat het rijgedrag van verdachte niet als roekeloos in de zin van artikel 6 WVW'94 valt
aan te merken.

De rechtbank heeft op juiste wijze overwogen dat er sprake is van een buitengewoon
onvoorzichtige gedraging van de verdachte waardoor een zeer ernstig gevaar in het leven is
geroepen en waarvan de verdachte zich bewust is geweest."

Het middel richt zich tegen het oordeel van het Hof dat sprake is van schuld in de zin van
roekeloosheid.

Het tenlastegelegde is toegesneden op art. 6 in verbinding met art. 175 WVW 1994. De in de
tenlastelegging en bewezenverklaring voorkomende term "roekeloos" moet derhalve geacht
worden aldaar te zijn gebezigd in dezelfde betekenis als daaraan toekomt in art. 175, tweede lid
aanhef en onder a, WVW 1994.

Ingevolge bestendige rechtspraak kan in cassatie slechts worden onderzocht of de schuld aan
een verkeersongeval in de zin van art. 6 WVW 1994 uit de gebezigde bewijsmiddelen kan worden
afgeleid. Daarbij komt het aan op het geheel van de gedragingen van de verdachte, de aard en de
ernst daarvan en de overige omstandigheden van het geval.

Voorts verdient opmerking dat niet reeds uit de ernst van de gevolgen van verkeersgedrag dat in
strijd is met één of meer wettelijke gedragsregels in het verkeer, kan worden afgeleid dat sprake
is van schuld in vorenbedoelde zin.

Voor de schuldvorm "roekeloosheid" geldt op zichzelf hetzelfde, zij het dat daarbij moet worden
betrokken dat deze roekeloosheid in de wetsgeschiedenis als "de zwaarste vorm van het culpose
delict" wordt aangemerkt die tot onder meer een verdubbeling van het maximum van de op te
leggen vrijheidsstraf heeft geleid. Mede met het oog op het strafverhogende effect van dit
bestanddeel moeten daarom aan de vaststelling dat sprake is van roekeloosheid, dus de
zwaarste vorm van schuld, bepaaldelijk eisen worden gesteld en dient de rechter in voorkomende
gevallen daaraan in zijn motivering van de bewezenverklaring nadere aandacht te geven. Dat
geldt ook in de gevallen waarin de roekeloosheid in de kern bestaat uit de in art. 175, derde lid,
WVW 1994 omschreven gedragingen, nu die gedragingen grond vormen voor een verdere
verhoging van het ingevolge het tweede lid van dat artikel voor roekeloosheid geldende
strafmaximum.

Het voorgaande brengt mee dat de vraag of in een concreet geval sprake is van roekeloosheid in
de zin van art. 175, tweede lid, WVW 1994 een beoordeling vergt van de specifieke
omstandigheden van dat geval. Bij de toetsing in cassatie van beslissingen in concrete gevallen

3 Beoordeling van het tweede middel
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kan een rol spelen of de rechter zijn oordeel dat sprake is van roekeloosheid in de zin van art.
175, tweede lid, WVW 1994, heeft voorzien van een nadere motivering die recht doet aan het
bijzondere karakter van roekeloosheid. Van roekeloosheid als zwaarste, aan opzet grenzende,
schuldvorm zal immers slechts in uitzonderlijke gevallen sprake zijn. Daarbij verdient opmerking
dat "roekeloosheid" in de zin van de wet een specifieke betekenis heeft die niet
noodzakelijkerwijs samenvalt met wat in het normale spraakgebruik onder "roekeloos" - in de
betekenis van "onberaden" - wordt verstaan.

Om tot het oordeel te kunnen komen dat in een concreet geval sprake is van roekeloosheid in de
zin van art. 175, tweede lid, WVW 1994, zal de rechter zodanige feiten en omstandigheden
moeten vaststellen dat daaruit is af te leiden dat door de buitengewoon onvoorzichtige gedraging
van de verdachte een zeer ernstig gevaar in het leven is geroepen, alsmede dat de verdachte zich
daarvan bewust was, althans had moeten zijn.

Uit hetgeen hiervoor is overwogen vloeit voort dat in dit verband doorgaans niet volstaat de
enkele vaststelling dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan een of meer in art. 175,
derde lid, WVW 1994 genoemde, zelfstandig tot verhoging van het wettelijk strafmaximum
leidende gedragingen. (Vgl. HR 15 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:960, NJ 2014/25.)

Het Hof heeft zijn oordeel dat te dezen sprake is van roekeloosheid voorzien van een motivering
als hiervoor bedoeld.

Voor zover het middel klaagt dat die motivering tekortschiet nu de door het Hof vastgestelde
omstandigheden niet zonder meer toereikend zijn voor het oordeel dat de verdachte "roekeloos"
in de zin van art. 6 in verbinding met art. 175 WVW 1994 heeft gereden, faalt het. Daarbij neemt
de Hoge Raad in aanmerking dat uit de door het Hof gebezigde bewijsvoering kan worden afgeleid
dat het Hof in het bijzonder acht heeft geslagen op het samenstel van gedragingen van de
verdachte, welk samenstel eruit bestaat dat de verdachte, kort gezegd, 's nachts in het kader van
een verkeersruzie – waarbij de verdachte een voor hem rijdende auto dicht heeft genaderd, met
de lichten van zijn auto heeft geseind en vervolgens rechts heeft ingehaald - zijn auto plotseling
tot stilstand heeft gebracht op de rechterrijstrook van een onverlichte autosnelweg omdat hij
'verhaal wilde halen' en hij daarbij zo abrupt heeft geremd dat de achter de verdachte rijdende
auto werd gedwongen te stoppen. Als gevolg daarvan kon een derde achteropkomende auto de
stilstaande auto's niet meer ontwijken en is deze auto met beide stilstaande auto's in botsing
gekomen, waarbij een drietal personen gewond is geraakt. Aldus heeft het Hof in zijn
bewijsvoering tot uitdrukking gebracht dat zich hier een uitzonderlijk geval in de hiervoor bedoelde
zin voordoet.

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere
motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de
rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

4 Beoordeling van het eerste middel

5 Beslissing
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Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, de vice-president J. de
Hullu, en de raadsheren Y. Buruma, V. van den Brink en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend
griffier L. Nuy, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 september 2017.
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Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Roekeloosheid bij een verkeersruzie op de snelweg, art. 6 en 175 WVW 1994.
HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:960 m.b.t.
roekeloosheid als zwaarste, aan opzet grenzende, schuldvorm, waarvan alleen in
uitzonderlijke gevallen sprake is. Uit de bewijsvoering kan worden afgeleid dat
verdachte ‘s nachts bij een verkeersruzie een voor hem rijdende auto dicht heeft
genaderd, met zijn lichten heeft geseind en deze rechts heeft ingehaald, en dat hij
zijn auto plotseling tot stilstand heeft gebracht op de rijbaan van een onverlichte
snelweg om verhaal te halen, waarbij verdachte zo abrupt heeft geremd dat de
achter hem rijdende auto werd gedwongen te stoppen. Als gevolg daarvan is een
achteropkomende auto in botsing gekomen met de stilstaande auto’s, waarbij drie
personen gewond zijn geraakt. Aldus heeft het Hof in zijn bewijsvoering tot
uitdrukking gebracht dat hier zich een uitzonderlijk geval voordoet.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 16/01138

Mr. A.J. Machielse

Zitting 4 juli 2017 (bij vervroeging)

Conclusie inzake:

[verdachte]

1. Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft op 22 februari 2016 het vonnis van de rechtbank Limburg,
zittingsplaats Maastricht, van 28 april 2014, behoudens wat betreft de kwalificatie, strafoplegging en
strafmotivering, onder aanvulling van de bewijsmiddelen en gronden bevestigd en verdachte voor:
Overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, terwijl de schuld bestaat in roekeloosheid
en het een ongeval betreft waardoor een ander lichamelijk letsel wordt toegebracht, en overtreding
van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, terwijl de schuld bestaat in roekeloosheid en het een
ongeval betreft waardoor zodanig lichamelijk letsel wordt toegebracht dat daaruit tijdelijke ziekte of
verhindering in de uitoefening van een normale bezigheden ontstaat, veroordeeld tot een geldboete
van € 10.000, tot een taakstraf van 120 uur en tot een voorwaardelijke ontzegging van de
rijbevoegdheid voor de duur van 24 maanden.

ECLI:NL:PHR:2017:926
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2. Verdachte heeft cassatie doen instellen en mr. E. Maessen, advocaat te Maastricht, heeft een
schriftuur ingezonden houdende twee middelen van cassatie.

3.1. Het eerste middel stelt dat de verbeterde bewijsvoering het arrest innerlijk tegenstrijdig maakt
omdat het hof enerzijds voor het bewijs bezigt de verklaring van verdachte 'Als ik had geweten wat er
zou gebeuren, was ik nooit gestopt' en anderzijds heeft overwogen:

“De rechtbank heeft op juiste wijze overwogen dat er sprake is van een buitengewoon onvoorzichtige
gedraging van de verdachte waardoor een zeer ernstig gevaar in het leven is geroepen en waarvan
de verdachte zich bewust is geweest.”

Volgens de steller van het middel bestaat die tegenstrijdigheid hierin dat uit de verklaring van
verdachte dat hij nooit zou zijn gestopt als hij had geweten wat er zou gebeuren volgt dat verdachte
zich niet bewust was van het gevaar dat door zijn gedraging in het leven is geroepen.

3.2. Dit standpunt kan ik niet onderschrijven. Het hof heeft zich klaarblijkelijk op het standpunt gesteld
dat verdachte zich bewust was van het zeer gevaarlijke karakter van zijn gedrag maar, achteraf
bezien en geconfronteerd met de ernstige gevolgen van zijn gedrag, betreurt dat hij zich zo heeft
gedragen. Vaak is kenmerkend voor de bewuste schuld dat de verdachte toch handelt hoewel hij
beseft dat aan dat handelen gevaar verbonden is, maar ervan uitgaat dat dit gevaar zich niet zal
realiseren en daarom dat gevaar niet aanvaardt.1

Het middel faalt.

4.1. Het tweede middel klaagt dat het hof ten onrechte roekeloosheid heeft aangenomen en wijst
erop dat het hof in aanvulling op de door de rechtbank gebezigde bewijsmiddelen voor het bewijs ook
heeft gebezigd de volgende passage uit de gewijzigde verklaring die verdachte ter terechtzitting in
hoger beroep op 5 oktober 2015 heeft afgelegd en die als volgt luidt:

"Ik ben voor die Toyota Starlet gaan rijden. Omdat ik wilde kijken wat er met mijn auto aan de hand
was en ik verhaal wilde halen, trapte ik op de rem."

4.2. Het hof heeft zich aangesloten bij de vaststelling door de rechtbank van de feiten:

"De rechtbank heeft in het bestreden vonnis aan de hand van de verklaringen van de slachtoffers en
het sporenbeeld de feitelijke toedracht van het verkeersongeval vastgesteld.

Verdachte heeft midden in de nacht na een verkeersruzie zijn auto (Toyota Aygo) plotseling tot
stilstand gebracht op de rechterrijstrook van een onverlichte snelweg. Door de abrupte wijze van
remmen werd de achter verdachte rijdende auto (Toyota Starlet) eveneens gedwongen te stoppen.
Verdachte is vervolgens verhaal gaan halen bij de inzittenden van die andere auto. Een derde
achteropkomende auto (Nissan Micra) kon de stilstaande auto’s niet meer ontwijken en is met beide
auto’s in botsing gekomen. Een drietal personen raakte daarbij gewond.”
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Even daarna onderschrijft het hof het oordeel van de rechtbank dat verdachte zich aan roekeloosheid
schuldig heeft gemaakt:

“Op dezelfde gronden als de rechtbank verwerpt het hof het subsidiaire standpunt van de verdediging
dat het rijgedrag van verdachte niet als roekeloos in de zin van artikel 6 WVW’94 valt aan te merken.

De rechtbank heeft op juiste wijze overwogen dat er sprake is van een buitengewoon onvoorzichtige
gedraging van de verdachte waardoor een zeer ernstig gevaar in het leven is geroepen en waarvan
de verdachte zich bewust is geweest."

Over de mate van schuld heeft de rechtbank in haar vonnis het volgende opgenomen:

"Van “roekeloosheid” is slechts in uitzonderlijke gevallen sprake. "Roekeloosheid" in de zin van de wet
heeft een specifieke betekenis die niet noodzakelijkerwijs samenvalt met wat in het normale
spraakgebruik onder "roekeloos" - in de betekenis van "onberaden" - wordt verstaan.

Om tot het oordeel te kunnen komen dat in een concreet geval sprake is van “roekeloosheid” moet
sprake zijn van een buitengewoon onvoorzichtige gedraging van de verdachte waardoor een zeer
ernstig gevaar in het leven is geroepen. De verdachte moet zich daarvan ook bewust zijn geweest
(zie Hoge Raad 18 februari 2014, ECLI HR:2014:351).

Verdachte heeft zijn auto doelbewust tot stilstand gebracht op de autosnelweg, om verhaal te halen
naar aanleiding van een verkeersruzie. Doordat verdachte abrupt remde, was de bestuurster van de
achterop komende auto genoodzaakt haar auto eveneens tot stilstand te brengen. Op die manier
heeft zij kunnen voorkomen dat zij achterop de auto van verdachte is gebotst. Verdachte is
vervolgens uit zijn auto gestapt om verhaal te halen bij de auto achter hem en heeft zijn auto
onbemand achtergelaten.

Door het handelen van verdachte stonden twee auto’s stil op de rechterrijstrook. Bij nacht, zonder
noodzaak, stilstaan op de rijbaan van een onverlichte autosnelweg, merkt de rechtbank aan als
buitengewoon onvoorzichtig gedrag waardoor een zeer ernstig gevaar in het leven wordt geroepen,
doordat het achteropkomende verkeer volstrekt niet bedacht is op een dergelijke situatie op die
plaats op de weg. Daar komt nog bij dat op de autosnelweg met hoge snelheden, zo’n 120 kilometer
per uur, wordt gereden. Die snelheden zullen ’s avonds, wanneer het relatief rustig op de weg is,
wellicht nog hoger liggen. In ieder geval maken deze snelheden het voor andere verkeersdeelnemers
lastiger adequaat te reageren en verhogen deze de risico’s. Dat verdachte zich bewust was van de
gevaren van zijn handelen, blijkt uit zijn verklaring ter terechtzitting. Hij verklaarde namelijk dat hij
niet zomaar langzaam gaat rijden op de autosnelweg. “Dat doet geen normaal mens.” Hieruit leidt de
rechtbank af dat verdachte zich degelijk bewust was van de gevaren van zijn handelen. Dit heeft
verdachte er echter niet van weerhouden om toch midden op de autosnelweg zijn auto tot stilstand te
brengen, een andere auto daarmee te dwingen te stoppen en vervolgens zijn eigen auto onbemand
achter te laten.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat er sprake is van roekeloosheid in de zin van de wet."

4.3. Dat de Hoge Raad zware eisen stelt aan het bewijs voor roekeloosheid hebben talrijke arresten
de afgelopen jaren inderdaad duidelijk gemaakt. Ik citeer uit een arrest uit 2015:
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"3.2. Het onder 1 tenlastegelegde is toegesneden op art. 6 in verbinding met art. 175 WVW 1994. De
in de tenlastelegging en bewezenverklaring voorkomende term "roekeloos" moet derhalve geacht
worden aldaar te zijn gebezigd in dezelfde betekenis als daaraan toekomt in art. 175, tweede lid
aanhef en onder a, WVW 1994.

3.3. Ingevolge bestendige rechtspraak kan in cassatie slechts worden onderzocht of de schuld aan
een verkeersongeval in de zin van art. 6 WVW 1994 uit de gebezigde bewijsmiddelen kan worden
afgeleid. Daarbij komt het aan op het geheel van de gedragingen van de verdachte, de aard en de
ernst daarvan en de overige omstandigheden van het geval. Voorts verdient opmerking dat niet reeds
uit de ernst van de gevolgen van verkeersgedrag dat in strijd is met één of meer wettelijke
gedragsregels in het verkeer, kan worden afgeleid dat sprake is van schuld in vorenbedoelde zin.

Voor de schuldvorm "roekeloosheid" geldt op zichzelf hetzelfde, zij het dat daarbij moet worden
betrokken dat deze roekeloosheid in de wetsgeschiedenis als "de zwaarste vorm van het culpose
delict" wordt aangemerkt die tot onder meer een verdubbeling van het maximum van de op te leggen
vrijheidsstraf heeft geleid. Mede met het oog op het strafverhogende effect van dit bestanddeel
moeten daarom aan de vaststelling dat sprake is van roekeloosheid, dus de zwaarste vorm van
schuld, bepaaldelijk eisen worden gesteld en dient de rechter in voorkomende gevallen daaraan in zijn
motivering van de bewezenverklaring nadere aandacht te geven. Dat geldt ook in de gevallen waarin
de roekeloosheid in de kern bestaat uit de in art. 175, derde lid, WVW 1994 omschreven gedragingen,
nu die gedragingen grond vormen voor een verdere verhoging van het ingevolge het tweede lid van
dat artikel voor roekeloosheid geldende strafmaximum.

Het voorgaande brengt mee dat de vraag of in een concreet geval sprake is van roekeloosheid in de
zin van art. 175, tweede lid, WVW 1994 een beoordeling vergt van de specifieke omstandigheden van
dat geval. Bij de toetsing in cassatie van beslissingen in concrete gevallen kan een rol spelen of de
rechter zijn oordeel dat sprake is van roekeloosheid in de zin van art. 175, tweede lid, WVW 1994,
heeft voorzien van een nadere motivering die recht doet aan het bijzondere karakter van
roekeloosheid. Van roekeloosheid als zwaarste, aan opzet grenzende, schuldvorm zal immers slechts
in uitzonderlijke gevallen sprake zijn. Daarbij verdient opmerking dat "roekeloosheid" in de zin van de
wet een specifieke betekenis heeft die niet noodzakelijkerwijs samenvalt met wat in het normale
spraakgebruik onder "roekeloos" - in de betekenis van "onberaden" - wordt verstaan.

Om tot het oordeel te kunnen komen dat in een concreet geval sprake is van roekeloosheid in de zin
van art. 175, tweede lid, WVW 1994, zal de rechter zodanige feiten en omstandigheden moeten
vaststellen dat daaruit is af te leiden dat door de buitengewoon onvoorzichtige gedraging van de
verdachte een zeer ernstig gevaar in het leven is geroepen, alsmede dat de verdachte zich daarvan
bewust was, althans had moeten zijn.

Uit hetgeen hiervoor is overwogen vloeit voort dat in dit verband doorgaans niet volstaat de enkele
vaststelling dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan een of meer in art. 175, derde lid, WVW
1994 genoemde, zelfstandig tot verhoging van het wettelijk strafmaximum leidende gedragingen. (Vgl.
HR 15 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:960, NJ 2014/25.)" 2

4.4. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad is af te leiden dat de aard van de gedraging en de
omstandigheden waaronder deze plaatsvond doorslaggevend zullen zijn voor de kwalificatie als
roekeloos. Het opeenstapelen van verkeersfouten en zelfs van verkeersmisdrijven levert doorgaans
nog geen roekeloosheid op.3

De gevallen waarin de Hoge Raad akkoord is gegaan met een kwalificatie als roekeloos zijn stuk voor
stuk bijzonder vanwege de min of meer verkeersvreemde context. In HR 6 oktober 2009,
ECLI:2009:BJ9367 daagden vrienden – ieder in hun auto – elkaar in het centrum van Leeuwarden uit,
overschreden de maximumsnelheid en probeerden elkaar af te troeven. Een van hen reed een
fietsster aan die aan de gevolgen overleed. Beide automobilisten werden veroordeeld voor het
medeplegen van dood door schuld in het verkeer, welke schuld heeft bestaan in roekeloosheid. De
Hoge Raad oordeelde dat de bewezenverklaring toereikend was gemotiveerd en dat de vaststelling
van het hof dat verdachten, mede gelet op hun te hoge snelheid waarmee zij rond 20:00 uur in het
centrum van Leeuwarden dicht achter elkaar op een bochtige weg reden, waar gelet op het tijdstip
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andere (zwakkere) verkeersdeelnemers te verwachten waren, beiden roekeloos hebben gereden,
geen blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting en niet onbegrijpelijk was. In HR 15 oktober 2013, NJ
2014, 27 m.nt. Keijzer had verdachte zich laten verleiden tot een kat- en muisspel, waarbij de een de
ander opjoeg en de verdachte met aanzienlijke overschrijding van de maximumsnelheid door rood licht
een kruispunt is opgereden en in botsing is gekomen met een andere auto ten gevolge waarvan twee
personen overleden. Het hof heeft in het bijzonder acht geslagen op dit samenstel van gedragingen
en in zijn bewijsvoering aldus tot uitdrukking gebracht dat dit geval voldoende uitzonderlijk was om
roekeloosheid aan te nemen. Vergelijkbaar is HR 3 december 2013, NJ 2014, 30 m.nt. Keijzer waarin
twee BMW's binnen de bebouwde kom van Utrecht een snelheidswedstrijd hielden waarbij de
snelheid opliep tot boven de 100 km/h en waarbij een van de BMW's tegen een derde auto botste, als
gevolg waarvan een van de inzittenden van die andere auto overleed en een tweede inzittende
zwaar werd gewond. Deze gevolgen waren volgens het hof aan de roekeloosheid van de bestuurder
van de botsende BMW te wijten. De Hoge Raad meende dat het middel, dat klaagde over het
aannemen van roekeloosheid, faalde gelet op het samenstel van gedragingen van verdachte, eruit
bestaande dat hij te midden van andere weggebruikers was verwikkeld in een snelheidswedstrijd met
een andere automobilist, heeft gereden met zeer grote overschrijding van de maximumsnelheid van
50 km/h en zonder bij de nadering van een bocht snelheid te verminderen, de controle over zijn auto
heeft verloren en met groot snelheidsverschil is aangereden tegen de derde auto. Daarin ligt als het
oordeel van het hof besloten dat zich hier een uitzonderlijk geval zoals voor roekeloosheid nodig is,
zich heeft voorgedaan. Ook in HR 16 december 2014, ECLI:2014:3620 is een dodelijk ongeval het
gevolg geweest van roekeloos rijden, nu verdachte te midden van medeweggebruikers zich heeft
laten verleiden tot een wedstrijdachtige achtervolging met een andere bestuurder over langere
afstand en met zeer grote overschrijding van de ter plekke geldende maximumsnelheid en, bekend
zijnde met de situatie ter plekke, vervolgens met onverminderde snelheid door rood licht een
kruispunt is opgereden waardoor een overstekende fietser dodelijk werd geraakt.

In HR 16 juni 2015, ECLI:2015:1656 probeerde verdachte aan de politie te ontkomen terwijl hij onder
invloed was van verdovende middelen, nooit een rijbewijs heeft gehad en het zicht in één oog miste.
Verdachte slingerde over de weg met forse overschrijding van de maximumsnelheid, reed zonder
voldoende aandacht voor het overige verkeer links en rechts inhalend , ramde een aantal politieauto's
en reed achter op een file waardoor een derde om het leven kwam. Dit samenstel van gedragingen
heeft het hof als een zodanig uitzonderlijk geval kunnen bestempelen dat de kwalificatie tot
roekeloosheid gerechtvaardigd was.

4.5. De vraag is dus of de door rechtbank en hof vastgestelde omstandigheden het oordeel dat er
sprake was van roekeloosheid kunnen dragen. Rozemond wijst erop dat in de zaken waarin
verdachten een race hielden op de openbare weg gezegd kan worden dat verdachte zich met hun
gedragingen welbewust buiten de orde van het normale verkeer plaatsten ten koste van extreme
risico's voor andere verkeersdeelnemers.4 Keijzer acht kenmerkend voor roekeloosheid de
onverschilligheid voor de veiligheid van anderen, een asociale attitude waarmee een delict wordt
begaan.5 Kooijmans benadrukt dat in de opvatting van de Hoge Raad roekeloosheid zich alleen maar
in uitzonderlijke gevallen zal voordoen. In ieder geval zal het moeten gaan om een buitengewoon
onvoorzichtige gedraging die een zeer ernstig gevaar in het leven heeft geroepen, waarvan verdachte
zich bewust is geweest althans heeft moeten zijn. Kooijmans wijst er voorts op dat de Hoge Raad ook
van de feitenrechter verlangt dat deze zo precies mogelijk uitlegt waarom aan deze eisen is voldaan.6

4.6. Mijns inziens hebben rechtbank en hof toereikend gemotiveerd waarom zij tot het oordeel zijn
gekomen dat er sprake was van een buitengewoon onvoorzichtige gedraging van verdachte die een
zeer ernstig gevaar in het leven heeft geroepen, waarvan verdachte zich bewust was. Door de andere
auto in het donker op de snelweg tot stoppen te dwingen om verhaal te halen, heeft verdachte
verkeersgedrag vertoond dat een forse inbreuk opleverde op de normale afwikkeling van het verkeer.
Ik ontwaar een zekere gelijkenis met de gevallen waarin de veroordeling voor roekeloosheid in de
ogen van de Hoge Raad door de beugel kon. Ook in de onderhavige zaak is het verkeersgevaarlijke
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gedrag van verdachte bepaald door rivaliteit. Waar in het merendeel van de andere zaken de
betrokkenen elkaar hebben opgejut en over en weer uitgedaagd heeft verdachte zich kennelijk aan
het gedrag van de andere weggebruiker zo gestoord dat hij die ander op een uiterst riskante wijze
voor het blok heeft gezet. In de meeste gevallen van roekeloosheid is het verkeersgevaarlijke gedrag
in interactie met een welbepaalde ander tot stand gekomen, in deze zaak was het direct tegen de
ander gericht. In de zaken waarin de Hoge Raad te weinig aanknopingspunten voor roekeloosheid
zag was van zo een specifieke relatie met het gedrag van een andere verkeersdeelnemer geen
sprake. Het bovenstaande wil overigens geenszins zeggen dat buiten de sfeer van de rivaliteit en
uitdaging roekeloosheid niet voor kan komen, maar enkel dat naar mijn oordeel de onderhavige zaak
een kenmerk deelt met die andere zaken.

Het middel faalt.

5. Beide middelen falen. Het eerste kan naar mijn oordeel met de aan artikel 81 RO ontleende
motivering worden verworpen. Ambtshalve heb ik geen grond aangetroffen die tot vernietiging
aanleiding behoort te geven.

6. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

Zie Wim Vellinga, Van mate van schuld: over ondergrens (en bovengrens) van de culpa in het
Nederlandse strafrecht, Preadvies voor de vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van
België en Nederland 2012, p. 36 e.v. HR 23 september 2014, ECLI:2014:2767; HR 11 november 2014,
NJ 2015, 96 m.nt. Keulen.

HR 30 juni 2015, ECLI:2015:1772.

Bijvoorbeeld HR 4 december 2012, ECLI:2012:BY2823; HR 15 oktober 2013, NJ 2014, 25 m.nt.
Keijzer; HR 15 oktober 2013, NJ 2014, 26 m.nt. Keijzer; HR 3 december 2013, NJ 2014, 29 m.nt.
Keijzer; HR 4 maart 2014, NJ 2014, 220 m.nt. Rozemond; HR 28 oktober 2014, NJ 2015, 14 m.nt.
Keijzer.

Annotatie onder NJ 2014, 220.

Annotatie onder NJ 2015, 15. Buruma bespreekt het normatieve verwijt als een vereiste voor
roekeloosheid, waarbij hij betrekt de reden voor het nemen van een onaanvaardbaar risico; Ybo
Buruma, Roekeloosheid, in Ad hunc modum, Deventer 2013, p. 44. Mr. R.J.A. Klaar acht een subjectieve
invulling van de roekeloosheid waarbij bijvoorbeeld het motief van handelen en de mate van
bewustzijn relevant zijn minder gelukkig dan een invulling aan de hand van de objectieve kenbaarheid
van het grote risico; Mr. R.J.A. Klaar, Het 'roekeloze' van roekeloosheid: een nadere omlijning van het
bestanddeel roekeloosheid, in Strafblad, mei 2014, p. 132 e.v.

Prof. mr. T. Kooijmans, De roekeloze automobilist, AA 2014, p. 118 e.v.
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Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Art. 6 WVW. Dodelijk verkeersongeval met landbouwvoertuig. Geen sprake van
roekeloosheid. Wel van zeer onvoorzichtig rijgedrag. Oplegging gevangenisstraf.
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Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-002867-17

Uitspraak d.d.: 21 augustus 2018

TEGENSPRAAK

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland van 16
mei 2017 met parketnummer 18-730194-16 in de strafzaak tegen

geboren te [gemeente] op [geboortedag] 1977,

wonende te [woonplaats] .

De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

ECLI:NL:GHARL:2018:7454

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

[verdachte] ,

Het hoger beroep
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Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 7
augustus 2018 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering,
het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot
veroordeling van verdachte ter zake van het primair ten laste gelegde tot een gevangenisstraf voor
de duur van 1 jaar, alsmede een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen
voor de duur van 3 jaren. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsvrouw, mr. B.M.J.C. van
Lee, naar voren is gebracht.

Verdachte is bij vonnis van de rechtbank Noord-Nederland d.d. 16 mei 2017 veroordeeld ter zake van
de primair ten laste gelegde overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994).
Door de rechtbank is bewezenverklaard dat verdachte op 12 oktober 2015 zeer onvoorzichtig met een
door hem bestuurd motorrijtuig (een zogenoemde verreiker) heeft gereden, ten gevolge waarvan een
verkeersongeval heeft plaatsgevonden, waarbij twee fietsers ten val zijn gekomen en als gevolg
waarvan één van die fietsers - [slachtoffer 1] - is overleden. De rechtbank heeft verdachte hiervoor
een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden opgelegd, met een proeftijd van 2 jaren,
alsmede een taakstraf van 240 uren, subsidiair 120 dagen, en een ontzegging van de bevoegdheid
tot het besturen van motorrijtuigen voor de duur van 2 jaren.

Het hof zal dit vonnis vernietigen en opnieuw rechtdoen.

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

primair:
hij op of omstreeks 12 oktober 2015 te [plaats 1] , althans in de gemeente [gemeente] , als
verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig (landbouwvoertuig), daarmede rijdende
over [straat] , zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft
plaatsgevonden door roekeloos, in elk geval zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of onoplettend,
met dat voertuig over genoemde [straat] te rijden, terwijl verdachte met het door hem bestuurde

Onderzoek van de zaak

Het vonnis waarvan beroep

De tenlastelegging
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motorrijtuig een lading (hooi) op zodanige wijze vervoerde, dat het zicht op het weggedeelte voor hem,
verdachte en/of het zicht op het zich op die weg bevindende verkeer (grotendeels) was/werd weggenomen,
en/of waarbij hij, verdachte, met het door hem bestuurde motorrijtuig niet/onvoldoende is uitgeweken voor
twee fietsers, althans een fietser, die zich voortbewoog/voorbewogen op het voor verdachte gelegen
weggedeelte, ten gevolge waarvan een aanrijding/botsing is ontstaan tussen het door verdachte bestuurde
motorrijtuig en twee, althans een fietser(s), te weten [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] , waarbij genoemde
[slachtoffer 1] ten val is gekomen en/of door het door verdachte bestuurde motorrijtuig is overreden, ten
gevolge van welke aanrijding/overrijding die [slachtoffer 1] werd gedood.

subsidiair:
hij op of omstreeks 12 oktober 2015 te [plaats 1] , althans in de gemeente [gemeente] , als bestuurder
van een voertuig (landbouwvoertuig), daarmee rijdende op [straat] , met dat voertuig over genoemde
[straat] heeft gereden, terwijl verdachte met het door hem bestuurde motorrijtuig een lading (hooi) op
zodanige wijze vervoerde, dat het zicht op het weggedeelte voor hem, verdachte en/of het zicht op het zich
op die weg bevindende verkeer (grotendeels) was/werd weggenomen, en/of waarbij hij, verdachte, met het
door hem bestuurde motorrijtuig niet/onvoldoende is uitgeweken voor twee fietsers, althans een fietser, die
zich voortbewoog/voorbewogen op het voor verdachte gelegen weggedeelte, ten gevolge waarvan een
aanrijding/botsing is ontstaan tussen het door verdachte bestuurde motorrijtuig en twee, althans een
fietser(s), te weten [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] , waarbij genoemde [slachtoffer 1] ten val is gekomen
en/of door het door verdachte bestuurde motorrijtuig is overreden, door welke gedraging(en) van verdachte
gevaar op die weg werd veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op die weg werd
gehinderd, althans kon worden gehinderd.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is
daardoor niet geschaad in de verdediging.

Standpunten

Tegen het hiervoor genoemde vonnis is door de officier van justitie hoger beroep ingesteld. Het hoger
beroep van het openbaar ministerie richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat er geen sprake
is van roekeloosheid als bedoeld in artikel 175, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna:
WVW 1994). De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting van het hof betoogd dat het in de
onderhavige zaak (wel) gaat om een uitzonderlijke mate van schuld die de kwalificatie ‘roekeloosheid’
rechtvaardigt. Dit schuilt volgens hem niet in een complex van afwijkende gedragingen, maar enerzijds
in het gegeven dat verdachte bewust, uit gemakzucht of onnadenkendheid, blind over de weg is gaan
rijden en het voor zichzelf onmogelijk heeft gemaakt rekening te houden met ander verkeer op de
weg en anderzijds in het gegeven dat het voor deze verdachte wel heel erg gemakkelijk was geweest
om de grote mate van gevaarzetting te vermijden.

De raadsvrouw heeft voornoemd standpunt van de advocaat-generaal betwist. Volgens haar kan
weliswaar worden bewezen dat verdachte zich aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gedragen, maar kan
het handelen van verdachte niet als ‘roekeloos’ in de zin van artikel 175, tweede lid, van de WVW
1994, worden aangemerkt. Zij heeft er in dat kader onder meer op gewezen dat verdachte niet

Overwegingen met betrekking tot het bewijs
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tomeloos onverschillig is geweest ten aanzien van de gevolgen van zijn rijgedrag. Immers reed
verdachte met aangepaste snelheid en uiterst rechts op de weg, en heeft hij zich voor de afslag
vergewist van de afwezigheid van verkeersdeelnemers op [straat] vóór hem.

Feiten en omstandigheden

Op grond van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting gaat het hof bij de beoordeling van
het ten laste gelegde uit van de volgende feiten en omstandigheden.

Verdachte reed op 12 oktober 2015 als bestuurder van een landbouwvoertuig, een zogenoemde
verreiker, op [straat] te [plaats 1] . Verdachte kwam uit de richting van [plaats 2] en reed in de richting
van [plaats 3] . Op dezelfde weg fietsten in dezelfde rijrichting twee personen, te weten [slachtoffer
1] en [slachtoffer 2] . Verdachte vervoerde grote pakken hooi op de verreiker, waardoor het zicht op
het wegverkeer voor hem geheel werd belet. De lading zorgde ervoor dat verdachte feitelijk ‘blind’
reed. Verdachte had voldoende zicht kunnen krijgen door de hefarm omhoog te doen, maar hij heeft
dit nagelaten.

Verdachte is niet uitgeweken voor de twee voor hem rijdende fietsers, ten gevolge waarvan een
aanrijding is ontstaan tussen het door hem bestuurde voertuig en de fietsers. Beide fietsers zijn ten
val gekomen, waarbij [slachtoffer 1] door het door verdachte bestuurde voertuig is overreden en ten
gevolge daarvan is overleden.

Verdachte heeft zowel in eerste aanleg als in hoger beroep erkend dat hij door de plaatsing van de
balen met hooi op de verreiker geen zicht had op de weg voor hem. Verdachte heeft verklaard dat hij
zich oriënteerde door langs de witte streep aan de rechterkant van de weg te rijden en dat hij reed
met een snelheid van ongeveer 25 kilometer per uur. Hij moest een afstand van ongeveer 4 kilometer
afleggen en de route had drie of vier bochten. Voordat verdachte [straat] opdraaide keek hij naar links
en aan dit kijken besteedde hij extra aandacht. Het ongeval heeft plaatsgevonden op een recht
gedeelte van de weg en verdachte heeft de fietsers in het geheel niet gezien. Verdachte heeft ter
zitting van het hof verklaard dat hij niet heeft stil gestaan bij de mogelijkheid dat er fietsers voor hem
zouden rijden. Wel heeft hij rekening gehouden met mogelijke tegenliggers, dat is de reden waarom
hij uiterst rechts reed.

Volgens verdachte heeft hij gedurende zijn 18 dienstjaren ongeveer 3 keer eerder met een verreiker
hooibalen vervoerd en heeft hij die keren op dezelfde manier als op 12 oktober 2015 gereden. Dat
ging altijd goed. Verdachte deed dit omdat zijn baas ook altijd op deze wijze reed. Verdachte was
bang dat als hij de hooibalen hoger zou tillen, de verreiker instabiel zou worden en mogelijk zou
omkiepen.

Verdachte heeft ten slotte verklaard dat hij op het moment van rijden goed uitgerust was en dat hij
niet onder tijdsdruk stond.

Oordeel hof

In hoger beroep staat niet ter discussie dat verdachte een lading hooi heeft vervoerd op een wijze
waardoor het zicht op de weg vóór hem werd ontnomen en dat daardoor een aan zijn schuld te wijten
verkeersongeval heeft plaatsgevonden. De vraag die centraal staat, is welke mate van schuld
bewezenverklaard kan worden. Het hof moet beoordelen of verdachtes rijgedrag aangemerkt dient te
worden als aanmerkelijk onvoorzichtig, zoals door de raadsvrouw bepleit, als zeer onvoorzichtig zoals
door de rechtbank bewezen is verklaard, dan wel als roekeloos, zoals door de advocaat-generaal is
betoogd.
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Bij de beoordeling van schuld komt het aan op het geheel van de gedragingen van de verdachte, de
aard en de ernst daarvan en de overige omstandigheden van het geval. Niet reeds uit de ernst van de
gevolgen van verkeersgedrag dat in strijd is met één of meer wettelijke gedragsregels in het verkeer,
kan worden afgeleid dat sprake is van schuld in vorenbedoelde zin. Voor de schuldvorm
"roekeloosheid" geldt op zichzelf hetzelfde, zij het dat daarbij moet worden betrokken dat deze
roekeloosheid in de wetsgeschiedenis als "de zwaarste vorm van het culpose delict" wordt
aangemerkt dat tot onder meer een verdubbeling van het maximum van de op te leggen vrijheidsstraf
heeft geleid. Mede met het oog op het strafverhogende effect van dit bestanddeel worden aan de
vaststelling daarvan hoge eisen gesteld.

Anders dan de advocaat-generaal heeft betoogd, is het hof van oordeel dat de gedragingen van
verdachte, de aard en ernst daarvan en de overige omstandigheden van het geval, niet toereikend
zijn voor het oordeel dat verdachte “roekeloos” in voornoemde zin heeft gereden. De situatie hier aan
de orde laat zich niet op een lijn stellen met de situaties waarin in de jurisprudentie van de Hoge Raad
roekeloosheid is aangenomen. Dat betekent op zich zelf niet dat niet van roekeloosheid kan worden
gesproken. Het hof acht echter in dit geval de intentie waarmee verdachte aan het verkeer heeft
deelgenomen van belang. Niet kan worden vastgesteld dat verdachte in die mate onverschillig is
geweest ten aanzien van de gevolgen van zijn rijgedrag, dat gezegd kan worden dat hij welbewust
meerdere onaanvaardbare risico's heeft genomen. Het hof leidt dit af uit het feit dat verdachte met
geringe snelheid reed, dat hij voor het opdraaien op [straat] extra tijd heeft besteed aan het uitkijken
en dat hij uiterst rechts op de weg reed. Op die manier hield verdachte -zij het volstrekt ontoereikend-
rekening met andere verkeersdeelnemers; bij de mogelijkheid van de aanwezigheid van fietsers vóór
hem op wie hij ondanks zijn geringe snelheid zou kunnen inlopen, heeft hij niet stilgestaan. De door
verdachte getroffen maatregelen vormen een contra-indicatie voor de vaststelling van roekeloosheid,
nu daaruit blijkt dat verdachte niet lichtzinnig over de gevolgen van zijn rijgedrag heeft gedacht. Van
het ten laste gelegde onderdeel ‘roekeloosheid’ zal verdachte derhalve worden vrijgesproken.

Het voorgaande neemt niet weg dat het op voornoemde wijze besturen van een motorvoertuig als
zeer onvoorzichtig handelen kan worden bestempeld. De gevolgen van verdachtes handelen waren
op zeer eenvoudige wijze te voorkomen geweest door de hefarm omhoog te doen, door de hooibalen
per stuk te vervoeren of met een ander voertuig. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat
daarmee sprake is van schuld in de vorm van zeer onvoorzichtig rijgedrag.

Door wettige bewijsmiddelen, waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop
de bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het primair
tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

primair:
hij op 12 oktober 2015 te [plaats 1] , als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig
(landbouwvoertuig), daarmede rijdende over [straat] , zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld
te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden door zeer, onvoorzichtig met dat voertuig over genoemde
[straat] te rijden, terwijl verdachte met het door hem bestuurde motorrijtuig een lading (hooi) op zodanige
wijze vervoerde, dat het zicht op het weggedeelte voor hem, verdachte en het zicht op het zich op die weg
bevindende verkeer werd weggenomen, en waarbij hij, verdachte, met het door hem bestuurde motorrijtuig

Bewezenverklaring
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niet is uitgeweken voor twee fietsers die zich voortbewogen op het voor verdachte gelegen weggedeelte, ten
gevolge waarvan een aanrijding is ontstaan tussen het door verdachte bestuurde motorrijtuig en twee
fietsers, te weten [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] , waarbij genoemde [slachtoffer 1] ten val is gekomen en
door het door verdachte bestuurde motorrijtuig is overreden, ten gevolge van welke aanrijding/overrijding
die [slachtoffer 1] werd gedood.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is
bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Het primair bewezen verklaarde levert op:

overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, terwijl het een ongeval betreft waardoor een
ander wordt gedood.

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die
verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het
bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van
verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Zoals bij de bewijsoverweging uiteen is gezet heeft verdachte op 12 oktober 2015 door zeer
onvoorzichtig rijgedrag een ernstig verkeersongeval veroorzaakt, waarbij [slachtoffer 1] om het leven
is gekomen.

Door het handelen van verdachte is de nabestaanden van het slachtoffer onherstelbaar leed
toegebracht. Uit de ter terechtzitting voorgedragen slachtofferverklaringen blijkt dat het verlies van
hun familielid hen dagelijks bezig houdt en dat zij grote moeite hebben dit verlies te verwerken. De
impact die het gebeuren op de echtgenote van het slachtoffer heeft en nog zal hebben, moet enorm
zijn. Zij werd ook door verdachte aangereden en heeft haar man direct na de aanrijding zien liggen.

Evenals de rechtbank realiseert het hof zich dat geen enkele straf het hiervoor beschreven leed van

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Strafbaarheid van de verdachte

Oplegging van straf en/of maatregel
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de nabestaanden ongedaan kan maken. De gevolgen zijn onomkeerbaar. Anderzijds dient niet uit het
oog verloren te worden dat verdachte dit noodlottige gevolg evenmin heeft gewild. Ook dit element
heeft bij verkeersongevallen als het onderhavige zijn weerslag op de strafoplegging. Zoals verdachte
ter terechtzitting van het hof heeft benadrukt, staat hij elke dag stil bij het leed en de pijn die hij heeft
veroorzaakt en heeft hij enorm veel spijt. Verdachte moet hiermee leven.

Uit de bespreking van de persoonlijke omstandigheden ter zitting en het reclasseringsrapport d.d. 30
maart 2017 blijkt dat verdachte een alleenstaande man is en dat hij thans werkzaam is via een
(agrarisch) uitzendbureau. Verdachte heeft sinds het gebeuren op 12 oktober 2015 niet meer met
landbouwvoertuigen gereden en zal dit in de toekomst ook niet meer doen, zo heeft hij verklaard.
Blijkens een verdachte betreffend uittreksel uit het justitieel documentatie-register d.d. 10 juli 2018 is
verdachte niet eerder veroordeeld ter zake van strafbare feiten.

In het kader van de strafoplegging slaat het hof voorts acht op de landelijke oriëntatiepunten voor
straftoemeting. Daarin is aangegeven welke strafoplegging in zaken als deze gebruikelijk is. Die
houden ten aanzien van een dodelijk verkeersongeval waarbij sprake is van ernstige schuld een
gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden in, alsmede een ontzegging van de bevoegdheid tot het
besturen van motorrijtuigen voor de duur van 2 jaren. Indien er sprake is van een zeer hoge mate van
schuld (niet zijnde roekeloosheid) houden de oriëntatiepunten een gevangenisstraf van 8 maanden in,
alsmede een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen voor de duur van 3
jaren. Gelet op de aard van het bewezenverklaarde handelen en de mate van vermijdbaarheid stelt
het hof vast dat deze laatste categorie van toepassing is.

Het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, brengt het hof tot het oordeel dat een
geheel voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf zoals de rechtbank heeft opgelegd,
onvoldoende recht doet aan de aard en ernst van het bewezenverklaarde feit en de gevolgen die dit
heeft gehad. Hoezeer ook het hof ervan overtuigd is dat verdachte de ernst van zijn handelen inziet
en doordrongen is van spijt, is oplegging van een gevangenisstraf gelet op het hiervoor overwogene
onontkoombaar. In deze omstandigheden alsmede het ontbreken van een strafrechtelijk verleden ziet
het hof wel aanleiding een deel van de op te leggen gevangenisstraf voorwaardelijk op te leggen.
Alles afwegende acht het hof een gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden, waarvan 4 maanden
voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren, een passende en noodzakelijke bestraffing. Met het
voorwaardelijk gedeelte van die straf beoogt het hof tevens te voorkomen dat verdachte zich in de
toekomst nogmaals schuldig maakt aan een (soortgelijk) strafbaar feit.

Naast voornoemde gevangenisstraf acht het hof het ter bescherming van de verkeersveiligheid
noodzakelijk dat verdachte de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen voor in totaal 2 jaren
worden ontzegd. Een ontzegging voor langere duur acht het hof niet aangewezen.

Het hof heeft gelet op de artikelen 14a, 14b en 14c van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 6,
175 en 179 van de Wegenverkeerswet 1994.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

46



Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het primair ten laste gelegde heeft
begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is
bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het primair bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart
de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 (acht) maanden.

Bepaalt dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 4 (vier) maanden, niet ten uitvoer zal
worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat de verdachte zich voor het einde
van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Ontzegt de verdachte ter zake van het primair bewezen verklaarde de bevoegdheid motorrijtuigen te
besturen voor de duur van 2 (twee) jaren.

Aldus gewezen door

mr. W.M. van Schuijlenburg, voorzitter,

mr. O. Anjewierden en mr. P.W.J. Sekeris, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. H. Akkerman, griffier,

en op 21 augustus 2018 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr. Van Schuijlenburg is buiten staat dit arrest mede te ondertekenen.

BESLISSING
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Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Datum uitspraak 11-04-2019

Datum publicatie 11-04-2019

Zaaknummer 21-003787-18

Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNNE:2018:2364

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Door verdachte, als een van de vier inzittenden van een personenauto, aan de
handrem trekken op het moment dat deze personenauto ongeveer 70 km per uur
rijdt. Door deze handelwijze heeft verdachte als passagier ingegrepen in de
rijrichting en de voortbeweging van de personenauto, waarmee hij de werkelijke
bestuurder daarvan totaal heeft verrast. Derhalve heeft verdachte zich in juridische
zin gedragen als bestuurder van de personenauto.

Als gevolg hiervan is een van de inzittenden gedood en heeft een andere inzittende
zwaar hersenletsel opgelopen.

Veroordeling:

art. 6 WVW1994, terwijl de schuld bestaat in roekeloosheid en het een ongeval
betreft waardoor een ander wordt gedood en een ander ernstig hersenletsel wordt
toegebracht.

Het hof legt op 18 maanden gevangenisstraf en 3 jaren ontzegging van de
bevoegdheid motorrijtuigen te besturen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
VR 2019/90 
JWR 2019/16 

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-003787-18

Uitspraak d.d.: 11 april 2019

TEGENSPRAAK

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland van 21

ECLI:NL:GHARL:2019:3228

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken
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juni 2018 met parketnummer 18-830091-17 in de strafzaak tegen

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1971,

wonende te [adres] .

De verdachte en de officier van justitie hebben tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep
ingesteld.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 28
maart 2019 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het
onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot vernietiging
van het vonnis waarvan beroep, vrijspraak ter zake van het onder 1 primair,

2 primair, 2 subsidiair, 3 primair en 3 subsidiair ten laste gelegde en veroordeling ter zake van het
onder 1 subsidiair en 2 meer subsidiair ten laste gelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van 2
jaren en - naar het hof begrijpt ter zake van het onder 1 subsidiair ten laste gelegde - een ontzegging
van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 3 jaren. Deze vordering is na
voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsman,

mr. N.A. Heidanus, naar voren is gebracht.

Nu de rechtbank verdachte heeft vrijgesproken van het onder 3 primair en 3 subsidiair

ten laste gelegde, kan verdachte voor zover zijn hoger beroep is gericht tegen deze vrijspraken
daarin niet worden ontvangen.

[verdachte] ,

Het hoger beroep

Onderzoek van de zaak

Ontvankelijkheid van het hoger beroep van verdachte

Het vonnis waarvan beroep
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Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen en opnieuw rechtdoen.

Aan verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg -

ten laste gelegd dat:

1 primair: 
hij op of omstreeks 5 november 2016 te [plaats] [slachtoffer 1] opzettelijk van het leven heeft
beroofd, door, als inzittende van een personenauto (kenteken [kenteken] ) die met aanzienlijke
snelheid (ongeveer 70 km/h) reed over de invoegstrook van de [straat 1] en/of de [straat 2] in de
richting van de [straat 3] , met kracht aan de handrem van die personenauto te trekken en/of waarna
en/of mede waardoor die personenauto in een slip is geraakt en/of is gebotst tegen een of meer
pilaren van het zich aldaar bevindende spoorwegviaduct en/of (mede) waardoor die personenauto
ruim 360 graden om zijn as is gedraaid en/of die [slachtoffer 1] als inzittende van die personenauto
via de linker portierruit uit die personenauto is geslingerd en op het wegdek terecht is gekomen en
werd gedood;

1 subsidiair: 
hij op of omstreeks 5 november 2016 te [plaats] als verkeersdeelnemer, namelijk als inzittende van
een motorrijtuig, (een personenauto met het kenteken [kenteken] ) rijdende over de weg(en), de
invoegstrook van de [straat 1] en/of de [straat 2] in de richting van de [straat 3] , zich zodanig heeft
gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden door roekeloos, in
elk geval zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of onoplettend, terwijl het voertuig zich met
aanzienlijke snelheid, te weten ongeveer 70 km/h verplaatste, met kracht aan de handrem van die
personenauto te trekken en/of waarna en/of mede waardoor die personenauto in een slip is geraakt
en/of is gebotst tegen een of meer pilaren van het zich aldaar bevindende spoorwegviaduct en/of
(mede) waardoor die personenauto ruim 360 graden om zijn as is gedraaid en/of waardoor een ander,
[slachtoffer 1] , als inzittende van die personenauto via de linker portierruit uit die personenauto is
geslingerd en op het wegdek terecht is gekomen en werd gedood;

2 primair: 
hij op of omstreeks 5 november 2016 te [plaats] ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen
misdrijf om opzettelijk [benadeelde 1] van het leven te beroven, met dat opzet, terwijl hij reed als
inzittende van een personenauto (met het kenteken [kenteken] ) die reed met aanzienlijke snelheid
(ongeveer 70 km/h) over de invoegstrook van de [straat 1] en/of de [straat 2] in de richting van de
[straat 3] , met kracht aan de handrem van die personenauto heeft getrokken en/of waarna en/of
mede waardoor die personenauto in een slip is geraakt en/of is gebotst tegen een of meer pilaren van
het zich aldaar bevindende spoorwegviaduct en/of (mede) waardoor die personenauto ruim 360
graden om zijn as is gedraaid en/of die [benadeelde 1] als bestuurder van die personenauto via de
linker portierruit uit die personenauto is geslingerd en op het wegdek terecht is gekomen, terwijl de
uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2 subsidiair: 
hij op of omstreeks 5 november 2016 te [plaats] aan [benadeelde 1] opzettelijk zwaar lichamelijk
letsel, te weten zeer ernstig hersenletsel waarbij die [benadeelde 1] ruim twee weken in coma heeft
gelegen en/of drie weken heeft gerevalideerd in [instelling] en/of gedurende lange tijd zijn
werkzaamheden niet volledig heeft kunnen hervatten, heeft toegebracht door, terwijl hij, verdachte,

De tenlastelegging
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reed als inzittende van een personenauto (met het kenteken

[kenteken] ) die reed met aanzienlijke snelheid (ongeveer 70 km/h) over de invoegstrook van de
[straat 1] en/of de [straat 2] in de richting van de [straat 3] , met kracht aan de handrem van die
personenauto te trekken en/of waarna en/of mede waardoor die personenauto in een slip is geraakt
en/of is gebotst tegen een of meer pilaren van het zich aldaar bevindende spoorwegviaduct en/of
(mede) waardoor die personenauto ruim 360 graden om zijn as is gedraaid en/of die [benadeelde 1]
als bestuurder van die personenauto via de linker portierruit uit die personenauto is geslingerd en op
het wegdek terecht is gekomen;

2 meer subsidiair: 
hij op of omstreeks 5 november 2016 te [plaats] als verkeersdeelnemer, namelijk als inzittende van
een motorrijtuig (een personenauto met het kenteken [kenteken] ) rijdende over de weg(en), de
invoegstrook van de [straat 1] en/of de [straat 2] in de richting van de [straat 3] , zich zodanig heeft
gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden door roekeloos, in
elk geval zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of onoplettend, terwijl het voertuig zich met
aanzienlijke snelheid, te weten ongeveer 70 km/h verplaatste, met kracht aan de handrem van die
personenauto te trekken en/of waarna en/of mede waardoor die personenauto in een slip is geraakt
en/of is gebotst tegen een of meer pilaren van het zich aldaar bevindende spoorwegviaduct en/of
(mede) waardoor die personenauto ruim 360 graden om zijn as is gedraaid en/of waardoor een ander
(genaamd [benadeelde 1] ) als bestuurder van die personenauto zwaar lichamelijk letsel werd
toegebracht, te weten zeer ernstig hersenletsel waarbij die [benadeelde 1] ruim twee weken in coma
heeft gelegen en/of drie weken heeft gerevalideerd in [instelling] of zodanig lichamelijk letsel werd
toegebracht, dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden
is ontstaan;

3 primair: 
hij op of omstreeks 5 november 2016 te [plaats] ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen
misdrijf om opzettelijk [slachtoffer 2] (die zich als inzittende achterin een personenauto bevond met
het kenteken [kenteken] ) van het leven te beroven, met dat opzet, terwijl hij, verdachte, reed als
inzittende van een personenauto (met het kenteken

[kenteken] ) die reed met aanzienlijke snelheid (ongeveer 70 km/h) over de invoegstrook van de
[straat 1] en/of de [straat 2] in de richting van de [straat 3] , met kracht aan de handrem van die
personenauto heeft getrokken en/of waarna en/of mede waardoor die personenauto in een slip is
geraakt en/of is gebotst tegen een of meer pilaren van het zich aldaar bevindende spoorwegviaduct
en/of (mede) waardoor die personenauto ruim 360 graden om zijn as is gedraaid, terwijl de uitvoering
van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3 subsidiair: 
hij op of omstreeks 5 november 2016 te [plaats] ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen
misdrijf om aan een persoon, (te weten [slachtoffer 2] (zich bevindende achterin een personenauto
met het kenteken [kenteken] ), opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen door, terwijl hij,
verdachte, reed als inzittende van een personenauto (met het kenteken [kenteken] ) die reed met
aanzienlijke snelheid (ongeveer 70 km/h) over de invoegstrook van de [straat 1] en/of de [straat 2] in
de richting van de [straat 3] , met kracht aan de handrem van die personenauto te trekken en/of
waarna en/of mede waardoor die personenauto in een slip is geraakt en/of is gebotst tegen een of
meer pilaren van het zich aldaar bevindende spoorwegviaduct en/of (mede) waardoor die
personenauto ruim 360 graden om zijn as is gedraaid terwijl de uitvoering van dat voorgenomen
misdrijf niet is voltooid.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn verbeterd. Daarnaast heeft het hof
de woorden "terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid" aan het einde van het
onder 2 subsidiair ten laste gelegde geschrapt, nu hier sprake is van een kennelijke misslag. Door de
verbeterde lezing is de verdachte telkens niet geschaad in de verdediging.
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Het hof acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte opzet heeft gehad, ook niet in
voorwaardelijke vorm, om [slachtoffer 1] van het leven te beroven. Derhalve dient verdachte van het
onder 1 primair ten laste gelegde te worden vrijgesproken.

Voorts acht het hof acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte opzet heeft gehad, ook
niet in voorwaardelijke vorm, om [benadeelde 1] te pogen van het leven te beroven, dan wel hem
zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. Derhalve dient verdachte van het onder 2 primair en 2
subsidiair ten laste gelegde te worden vrijgesproken.

Ten slotte acht het hof acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte opzet heeft gehad,
ook niet in voorwaardelijke vorm, om [slachtoffer 2] te pogen van het leven te beroven, dan wel hem
te pogen zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. Derhalve dient verdachte van het onder 3 primair en
3 subsidiair ten laste gelegde te worden vrijgesproken.

In zoverre volgt het hof het standpunt van de advocaat-generaal en de verdediging.

Nadere bewijsoverweging ter zake van het onder 1 subsidiair en 2 meer subsidiair ten laste
gelegde

Voor de beantwoording van de vraag of een verdachte schuld heeft gehad aan een verkeersongeval
in de zin van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW1994) komt het aan op het geheel van
de gedragingen van de verdachte, de aard en de ernst daarvan en de overige omstandigheden van
het geval. Daarbij verdient opmerking dat niet reeds uit de ernst van de gevolgen van verkeersgedrag
dat in strijd is met één of meer wettelijke gedragsregels in het verkeer - dus ook niet in het geval van
zeer ernstige gevolgen als in onderhavige zaak - kan worden afgeleid dat sprake is van schuld in
vorenbedoelde zin.

Voor de schuldvorm "roekeloosheid" zoals onder 1 subsidiair en 2 meer subsidiar tenlastegelegd, geldt
op zichzelf hetzelfde uitgangspunt met dien verstande dat daarbij moet worden betrokken dat
"roekeloosheid" als zwaarste vorm van schuld wordt aangemerkt die onder meer tot verdubbeling van
de duur van de maximaal op te leggen vrijheidsstraf heeft geleid. Mede met het oog daarop worden in
de rechtspraak aan de vaststelling van "roekeloosheid" hoge eisen gesteld, waarbij de specifieke
betekenis daarvan veelal niet samenvalt met wat in het normale spraakgebruik onder roekeloos - in
de zin van onberaden - wordt verstaan.

Het komt bij de vaststelling van "roekeloosheid" erop aan dat feiten en omstandigheden zullen
moeten worden vastgesteld waaruit kan worden afgeleid dat door het buitengewoon onvoorzichtige
gedrag van de verdachte een zeer ernstig gevaar in het leven is geroepen, alsmede dat de verdachte
zich daarvan bewust was, althans had moeten zijn.

Vrijspraak
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Op grond van de door het hof gebezigde - in geval van cassatie in de aanvulling ex artikel 415, eerste
lid, juncto artikel 365a van het Wetboek van Strafvordering op te nemen - bewijsmiddelen stelt het hof
de volgende feiten en omstandigheden vast.

Op zaterdag 5 november 2016 heeft zich omstreeks 18.58 uur een eenzijdig ongeval voorgedaan op
de N370 ( [straat 2] ) te [plaats] . Ter hoogte van hectometerpaal 55.3 is een grijze personenauto,
kenteken [kenteken] , tegen een betonnen pilaar van het spoorwegviaduct gereden. De
personenauto werd bestuurd door [benadeelde 1] . Naast hem zat [slachtoffer 1] en op de
achterbank zaten [slachtoffer 2] en verdachte. Door de aanrijding zijn [slachtoffer 1] en [benadeelde
1] zwaar gewond op het wegdek terecht gekomen. [slachtoffer 1] is ten gevolge van het letsel komen
te overlijden. [benadeelde 1] heeft blijvend hersenletsel opgelopen.

Naar de oorzaak, toedracht en het gevolg van het ongeval is door de Verkeers Ongevallen Analyse
Dienst van de politie eenheid Noord Nederland onderzoek gedaan. Op basis van dit onderzoek dat is
beschreven in een proces-verbaal Verkeers Ongevallen Analyse wordt geconcludeerd dat het ongeval
niet te wijten is aan een technisch gebrek, doch dat de oorzaak moet worden gezocht in het in
werking stellen van de handrem (parkeerrem) door een inzittende van het voertuig tijdens het rijden.
Als gevolg van het in werking stellen van de handrem tijdens het rijden blokkeerden de achterwielen
en kwam het voertuig in een ongecontroleerde dwarsslip terecht. Als gevolg hiervan kwam het
voertuig in botsing met de betonnen pilaar van het spoorwegviaduct rechts naast de rijbaan. Het
voertuig tolde op de rijbaan ruim 360 graden rechts om zijn as om vervolgens op de linker rijstrook tot
stilstand te komen. Tijdens het tollen van het voertuig werden de bestuurder en de naast hem
gezeten passagier via de volledig vernielde linker portierruit uit het voertuig geslingerd.

Gezien de aangetroffen situatie waaronder de lengte van het remblokkeerspoor, de schade aan het
voertuig en de eindpositie van het voertuig is het niet onwaarschijnlijk dat de snelheid van het
voertuig onmiddellijk voor het ongeval circa 70 km per uur is geweest.

Het hof neemt de inhoud van dit proces-verbaal over en maakt de daarin gestelde conclusie tot de
zijne.

De getuige [slachtoffer 2] heeft bij de politie verklaard dat hij zich onmiddellijk na het ongeval samen
met verdachte ter plaatse op de rijbaan bevond. Verdachte heeft hem toen geëmotioneerd en huilend
vastgepakt en heeft vervolgens gezegd "wat heb ik gedaan, wat heb ik gedaan". Nadat de getuige
vroeg wat er was gebeurd gaf verdachte - aldus de getuige

- aan dat hij de handrem omhoog had getrokken. Nadat de getuige had gevraagd of hij dat meende
antwoordde verdachte "Ja, ik heb dit nooit gewild, dit was echt niet mijn bedoeling".

Deze verklaring van [slachtoffer 2] vindt ondersteuning in een proces-verbaal van bevindingen van
verbalisant [verbalisant 1] . Zij was in privé tijd kort na het ongeval ter plaatse en trof daar een
blanke man en een man met een getinte huidskleur. Niet betwist is dat de blanke man verdachte
betreft. Zij vroeg aan de blanke man wat er was gebeurd. Zij hoorde de man zeggen "het is mijn
schuld, ik ben de schuldige, ik heb aan de handrem getrokken. Ik moest er al uit en ze reden door dus
ik trok aan de handrem".

Daarnaast bevindt zich in het dossier een proces-verbaal van verbalisant [verbalisant 2] waarin
verslag wordt gedaan van een telefonisch gesprek dat hij had met de getuige

[getuige] . Deze getuige, die eveneens kort na het ongeval ter plaatse was, heeft verklaard dat hij
een van de passagiers uit het busje van het ongeval tegen een andere passagier hoorde zeggen dat
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er aan de handrem is getrokken.

Verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij op de bewuste zaterdag [benadeelde 1] , [slachtoffer 1]
en [slachtoffer 2] bij toeval na een voetbalwedstrijd tegenkwam en dat hij met hen had afgesproken
dat zij hem af zouden zetten bij VVG waar hij een feest wilde bezoeken. Toen zij met de personenauto
de ringweg opreden heeft hij direct gezegd dat dit niet de afspraak was. Zij zouden hem eerst
afzetten. Hij is toen gaan staan. Hij wilde eruit. Ze hadden dat afgesproken. Op het moment dat hij is
gaan staan reden ze best hard. Hij is ertussen geleund en heeft zijn hand toen op de handrem
gelegd. Op dat moment heeft hij volgens zijn verklaring niet de handrem omhoog getrokken. Op dat
moment weet hij niet wat er gebeurd is. Daarna was het een totale chaos. Hij stelt de handrem niet
omhoog te hebben getrokken. Hij heeft zijn hand erop gelegd om zijn verhaal kracht bij te zetten. Hij
wilde eruit.

Het hof komt op basis van het voorgaande tot het oordeel dat het ongeval is veroorzaakt doordat
verdachte tijdens het rijden met een snelheid van ongeveer 70 km per uur, aan de handrem heeft
getrokken. Niet alleen blijkt uit zijn eigen verklaring dat hij uit de personenauto wilde - waartoe deze
logischerwijs tot stilstand moest komen -, dat hij ook is opgestaan en vervolgens zijn hand op
handrem heeft gelegd, maar uit de verklaringen van de getuigen volgt ook dat hij uitvoering heeft
gegeven aan zijn wil door aan de handrem te trekken. Het hof acht zijn eigen andersluidende
verklaring van onvoldoende gewicht om op dit punt anders te oordelen.

Verdachte heeft op deze wijze als passagier ingegrepen in de rijrichting en de voortbeweging van de
personenauto en heeft daarmee de werkelijke bestuurder daarvan - [benadeelde 1] - totaal verrast.
Aldus handelend heeft hij door een buitengewoon onvoorzichtige gedraging een zeer ernstig gevaar
in het leven geroepen. Verdachte was zich van dat gevaar bewust, althans had zich daarvan bewust
moeten zijn. Desgevraagd heeft hij bij de politie verklaard dat de functie van een handrem is dat de
auto in de parkeerstand wordt gezet en dat de auto dan geen kant meer op kan. Op de vraag wat het
effect kan zijn als je aan de handrem trekt terwijl deze nog rijdt heeft verdachte geantwoord dat je
dat niet moet doen, dat het dan een soort van noodrem is en dat hij denkt dat een auto dan gaat
slippen.

Anders dan de verdediging heeft aangevoerd kunnen de gevolgen van het aldus ontstaan van het
ongeval, te weten de dood van [slachtoffer 1] en het ernstig lichamelijk letsel van [benadeelde 1] ,
ook in redelijkheid aan verdachte worden toegerekend. Dat wellicht in de causale keten andere
oorzaken eveneens een rol hebben gespeeld, in welk verband de verdediging het alcohol- en
drugsgebruik van de bestuurder, het niet dragen van gordels en het door wegwerkzaamheden
ontbreken van vangrails heeft genoemd, staat aan een redelijke toerekening niet in de weg.

Op grond van het vorenstaande, in samenhang beschouwd met de hiervoor weergegeven feiten en
omstandigheden, is het hof met de advocaat-generaal en anders dan de verdediging van oordeel dat
verdachte zich op 5 november 2016 op de invoegstrook van de [straat 1] en de [straat 2] in de
richting van de [straat 3] te [plaats] als inzittende van de personenauto met het kenteken [kenteken]
roekeloos heeft gedragen en dat wettig en overtuigend bewezen is dat de ongevallen, zoals nader
omschreven in het onder 1 subsidiair en in het onder 2 meer subsidiair ten laste gelegde, telkens aan
verdachtes schuld, in de zin van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, te wijten zijn.
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Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel - ook in onderdelen - slechts
wordt gebezigd tot het bewijs van dat ten laste gelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk
betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de
bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1
subsidiair en 2 meer subsidiair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1 subsidiair: 
hij op 5 november 2016 te [plaats] als verkeersdeelnemer, namelijk als inzittende van een
motorrijtuig, een personenauto met het kenteken [kenteken] , rijdende over de wegen, de
invoegstrook van de [straat 1] en de [straat 2] in de richting van de [straat 3] , zich zodanig heeft
gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden door roekeloos,
terwijl het voertuig zich met aanzienlijke snelheid, te weten ongeveer 70 km/h verplaatste, met kracht
aan de handrem van die personenauto te trekken, waardoor die personenauto in een slip is geraakt
en is gebotst tegen een pilaar van het zich aldaar bevindende spoorwegviaduct, waardoor die
personenauto ruim 360 graden om zijn as is gedraaid en waardoor een ander, [slachtoffer 1] , als
inzittende van die personenauto via de linker portierruit uit die personenauto is geslingerd en op het
wegdek terecht is gekomen en werd gedood;

2 meer subsidiair: 
hij op 5 november 2016 te [plaats] als verkeersdeelnemer, namelijk als inzittende van een
motorrijtuig, een personenauto met het kenteken [kenteken] , rijdende over de wegen, de
invoegstrook van de [straat 1] en de [straat 2] in de richting van de [straat 3] , zich zodanig heeft
gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden door roekeloos,
terwijl het voertuig zich met aanzienlijke snelheid, te weten ongeveer 70 km/h verplaatste, met kracht
aan de handrem van die personenauto te trekken, waardoor die personenauto in een slip is geraakt
en is gebotst tegen een pilaar van het zich aldaar bevindende spoorwegviaduct, waardoor die
personenauto ruim 360 graden om zijn as is gedraaid en waardoor een ander, genaamd [benadeelde
1] , als bestuurder van die personenauto zwaar lichamelijk letsel werd toegebracht, te weten zeer
ernstig hersenletel waarna die [benadeelde 1] ruim twee weken in coma heeft gelegen en drie weken
heeft gerevalideerd in [instelling] .

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is
bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Het onder 1 subsidiair bewezen verklaarde levert op:

overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, terwijl de schuld bestaat in
roekeloosheid en het een ongeval betreft waardoor een ander wordt gedood.

Het onder 2 meer subsidiair bewezen verklaarde levert op:

overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, terwijl de schuld bestaat in
roekeloosheid en het een ongeval betreft waardoor een ander lichamelijk letsel wordt
toegebracht.

Bewezenverklaring

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde
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Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die
verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het
bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van
verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich op 5 november 2016 tweemaal schuldig gemaakt aan overtreding van artikel 6
van de Wegenverkeerswet 1994.

Verdachte heeft als inzittende van een personenauto, met daarin nog drie andere inzittenden, te
weten [benadeelde 1] , die de personenauto bestuurde, [slachtoffer 1] , die voorin op de
passagiersstoel zat, en [slachtoffer 2] , die samen met verdachte als passagier achterin de
personenauto zat, op het moment dat deze personenauto ongeveer 70 km per uur reed over een
invoegstrook, met kracht aan de handrem van die personenauto getrokken. Door deze handeling uit
te voeren heeft verdachte een bedieningsorgaan van deze personenauto gehanteerd waardoor de
voortbeweging en rijrichting van deze personenauto is beïnvloed.

Door het handelen van verdachte is de personenauto in een slip geraakt, gebotst tegen een pilaar
van het zich aldaar bevindende spoorwegviaduct en ruim 360 graden om zijn as gedraaid. Als gevolg
hiervan zijn de toenmalige bestuurder van deze personenauto,

[benadeelde 1] , alsmede passagier [slachtoffer 1] via de - inmiddels vernielde - linker portierruit uit de
personenauto geslingerd en op het wegdek terecht gekomen. Hierbij is

[benadeelde 1] zwaar lichamelijk letsel, te weten ernstig hersenletsel, toegebracht en is [slachtoffer
1] zodanig gewond geraakt, dat hij de volgende ochtend aan zijn verwondingen is overleden.

Door op deze manier de besturing van de personenauto te beïnvloeden heeft verdachte volstrekt
geen verantwoordelijkheid getoond ten opzichte van zijn medeweggebruikers en de overige
inzittenden van deze personenauto. Hij heeft door zijn handelen niet alleen de verkeersveiligheid op
zeer ernstige wijze in gevaar gebracht, maar ook het zwaar lichamelijk letsel van [benadeelde 1] en
de dood van [slachtoffer 1] veroorzaakt.

Strafbaarheid van de verdachte

Oplegging van straf en/of maatregel
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Met het overlijden van - de destijds 35-jarige - [slachtoffer 1] , vader van een zoon van destijds 2 jaar
oud, is nabestaanden groot leed aangedaan, zoals ter zitting van het hof is gebleken. Uit de
schriftelijke slachtofferverklaringen van respectievelijk [benadeelde 2] ,

[benadeelde 3] en [benadeelde 4] , respectievelijk de partner, de moeder en de zus van

[slachtoffer 1] , blijkt hoezeer hun wereld is ingestort. Ook uit de door [benadeelde 1] ter zitting van
het hof voorgelezen en overgelegde schriftelijke slachtofferverklaring blijkt dat zijn wereld volledig is
veranderd en dat hij als gevolg van het opgelopen letsel voor 65% is afgekeurd. Bij dit alles komt dat
verdachte ter zake van de bewezen verklaarde feiten geen verantwoordelijkheid voor zijn handelen
heeft genomen en onvoldoende blijk heeft gegeven van compassie met de nabestaanden en het
voornoemde slachtoffer. Het is een feit van algemene bekendheid dat ingrijpende gebeurtenissen,
waaronder de hiervoor bewezen verklaarde feiten, beter door de slachtoffers/nabestaanden worden
verwerkt, indien de pleger daarvan het ongeoorloofde van zijn gedragingen erkent en daarvoor
verantwoordelijkheid neemt.

Om recht te doen aan de ernst van de door verdachte gepleegde feiten, de omstandigheden,
waaronder deze feiten zijn gepleegd, de mate van schuld die het hof bewezen acht en de gevolgen
daarvan zoals hiervoor vermeld, en mede in aanmerking nemende de landelijk gehanteerde
oriëntatiepunten voor straftoemeting, dient aan verdachte in beginsel de door de advocaat-generaal
gevorderde onvoorwaardelijke gevangenisstraf en onvoorwaardelijke ontzegging van de
rijbevoegdheid te worden opgelegd. Het hof overweegt in dit verband dat verdachte zich in juridische
zin heeft gedragen als bestuurder door de voortbeweging en de rijrichting van de personenauto met
zijn handelen te beïnvloeden, zodat het opleggen van een rijontzegging ook mogelijk is.

Tegenover het vorenstaande staat het navolgende.

Verdachte zal zijn leven lang geconfronteerd blijven met de dood van [slachtoffer 1] en met het zwaar
lichamelijk letsel dat het slachtoffer [benadeelde 1] heeft opgelopen en de gevolgen die dit
hersenletsel voor [benadeelde 1] heeft en met het gegeven, dat juist hij, hun (voetbal)vriend, degene
is geweest die hiervoor verantwoordelijk is. Dit zal een zware last voor verdachte zijn.

Uit het verdachte betreffende Uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 26 februari 2019 blijkt dat
verdachte zowel vóór als na het plegen van de bewezen verklaarde feiten niet ter zake van het
plegen van enig strafbaar feit met justitie in aanraking is gekomen.

In deze omstandigheden ziet het hof aanleiding om de door de advocaat-generaal gevorderde
gevangenisstraf van 2 jaren te matigen tot 18 maanden.

Tot slot is het hof - met de advocaat-generaal - van oordeel dat, gelet op het roekeloze rijgedrag van
verdachte, aan hem ter zake van het onder 1 subsidiair bewezen verklaarde feit voorts een
onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid van lange duur, te weten

3 jaren, dient te worden opgelegd.

Een mildere strafmodaliteit, zoals door de raadsman bepleit komt, gelet op de ernst van de bewezen
verklaarde feiten, de omstandigheden, waaronder deze feiten zijn gepleegd, de mate van schuld die
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het hof bewezen acht en de gevolgen daarvan zoals hiervoor vermeld, niet in aanmerking.

Gebleken is dat de benadeelde partij zich ter zake van het onder 1 ten laste gelegde in het geding in
eerste aanleg heeft gevoegd, dat haar vordering in eerste aanleg niet is toegewezen en dat zij zich
binnen de grenzen van haar eerste vordering in het geding in hoger beroep opnieuw heeft gevoegd.
Derhalve duurt de voeging ter zake van haar in eerste aanleg gedane vordering tot schadevergoeding
in het geding in hoger beroep voort.

Vaststaat dat de benadeelde partij ter zake van het onder 1 subsidiair bewezen verklaarde feit
schade heeft geleden, waarvoor verdachte jegens genoemd slachtoffer naar burgerlijk recht
aansprakelijk is.

De benadeelde partij heeft in eerste aanleg een vergoeding gevorderd voor materiële schade (eigen
risico zorgverzekering) tot een bedrag van € 363,88 en voor immateriële shockschade tot een bedrag
van € 15.000,=. Daarnaast heeft de benadeelde partij de wettelijke rente gevorderd vanaf het
moment van het ontstaan van de schade. Ten slotte heeft de benadeelde partij proceskosten
gevorderd tot een bedrag van in totaal € 2.386,16.

In hoger beroep heeft de benadeelde partij haar vordering met betrekking tot de hiervoor genoemde
proceskosten ad € 2.386,16 laten vervallen.

Het hof stelt vast dat de benadeelde partij de hiervoor genoemde materiële schade ad

€ 363,88, welke schade van de zijde van verdachte onvoldoende gemotiveerd is bestreden, heeft
geleden. De vordering van de benadeelde partij zal derhalve tot dit bedrag worden toegewezen, met
oplegging van een schadevergoedingsmaatregel, nu het hof die maatregel noodzakelijk voorkomt.

De gevorderde wettelijke rente is eveneens voor toewijzing vatbaar.

Van de kant van de verdachte is de gevorderde shockschade ad € 15.000,= uitdrukkelijk en
gemotiveerd betwist. Evenals de advocaat-generaal acht ook het hof deze schade te complex om daar
thans een deugdelijk oordeel over te kunnen geven. Aanhouding van de behandeling voor het (laten)
doen van nader onderzoek met betrekking hiertoe levert naar het oordeel van het hof een zodanige
onevenredige belasting van het strafgeding op dat dit deel van de vordering zich niet leent voor
behandeling in het strafgeding. Gelet op het bepaalde in artikel 361, derde lid, van het Wetboek van
Strafvordering dient de benadeelde partij in zoverre niet-ontvankelijk te worden verklaard, met
bepaling dat de benadeelde partij de vordering in zoverre slechts bij de burgerlijke rechter kan
aanbrengen.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2]
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Gelet op het vorenstaande dient verdachte, als de (deels) in het ongelijk gestelde partij, te worden
veroordeeld in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot aan deze uitspraak
begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

Gebleken is dat de benadeelde partij zich ter zake van het onder 1 ten laste gelegde in het geding in
eerste aanleg heeft gevoegd, dat haar vordering in eerste aanleg niet is toegewezen en dat zij zich
binnen de grenzen van haar eerste vordering in het geding in hoger beroep opnieuw heeft gevoegd.
Derhalve duurt de voeging ter zake van haar in eerste aanleg gedane vordering tot schadevergoeding
in het geding in hoger beroep voort.

Ter zitting van het hof is gebleken dat de benadeelde partij haar vordering in eerste aanleg in hoger
beroep niet meer handhaaft.

Gebleken is dat de benadeelde partij zich ter zake van het onder 1 ten laste gelegde in het geding in
eerste aanleg heeft gevoegd, dat haar vordering in eerste aanleg niet is toegewezen en dat zij zich
binnen de grenzen van haar eerste vordering in het geding in hoger beroep opnieuw heeft gevoegd.
Derhalve duurt de voeging ter zake van haar in eerste aanleg gedane vordering tot schadevergoeding
in het geding in hoger beroep voort.

Ter zitting van het hof is gebleken dat de benadeelde partij haar vordering in eerste aanleg in hoger
beroep niet meer handhaaft.

Gebleken is dat de benadeelde partij zich ter zake van het onder 2 ten laste gelegde in het geding in
eerste aanleg heeft gevoegd, dat zijn vordering in eerste aanleg niet is toegewezen en dat hij zich
binnen de grenzen van zijn eerste vordering in het geding in hoger beroep opnieuw heeft gevoegd.
Derhalve duurt de voeging ter zake van zijn in eerste aanleg gedane vordering tot schadevergoeding
in het geding in hoger beroep voort.

Ter zitting van het hof is gebleken dat de benadeelde partij zijn vordering in eerste aanleg in hoger
beroep niet meer handhaaft.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 3]

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 4]

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 1]
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Het hof heeft gelet op de artikelen 36f en 57 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 6, 175 en
179 van de Wegenverkeerswet 1994.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

Het hof:

Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de vrijspraak
ter zake van het onder 3 primair en subsidiair ten laste gelegde.

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 2 primair, 2 subsidiair,

3 primair en 3 subsidiair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 subsidiair en

2 meer subsidiair ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is
bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 subsidiair en 2 meer subsidiair bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als
hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 (achttien) maanden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in
artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is
doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht,

Toepasselijke wettelijke voorschriften

BESLISSING
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voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Ontzegt de verdachte ter zake van het onder 1 subsidiair bewezen verklaarde de bevoegdheid
motorrijtuigen te besturen voor de duur van 3 (drie) jaren.

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde 2] ter zake van
het onder 1 subsidiair bewezen verklaarde tot het bedrag van € 363,88 (driehonderddrieënzestig
euro en achtentachtig cent) ter zake van materiële schade, vermeerderd met de wettelijke rente
vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.

Verklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de
benadeelde partij in zoverre de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de
tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd
[benadeelde 2] , ter zake van het onder 1 subsidiair bewezen verklaarde een bedrag te betalen van €
363,88 (driehonderddrieënzestig euro en achtentachtig cent) als vergoeding voor materiële
schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door

7 (zeven) dagen hechtenis, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen
aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening, met dien verstande dat de toepassing van die
hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet
opheft.

Bepaalt dat indien en voor zover de verdachte aan een van beide betalingsverplichtingen heeft
voldaan, de andere vervalt.

Bepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de materiële schade op

5 november 2016.

Aldus gewezen door

mr. J.J. Beswerda, voorzitter,

mr. O. Anjewierden en mr. P.W.J. Sekeris, raadsheren,

in tegenwoordigheid van G.A. Boersma, griffier,

en op 11 april 2019 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2]
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Inhoudsindicatie
Artikel 6 en 8 Wegenverkeerswet. Bewezenverklaring schuldvorm roekeloosheid
wegens vluchten voor de politie.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJFS 20169/130 
JWR 2019/15 met annotatie van Hulst, J.W. van der 

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-002888-18

Uitspraak d.d.: 17 april 2019

TEGENSPRAAK

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Gelderland van 15 mei
2018 met parketnummer 05-820105-16 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [1988] ,

wonende te [woonplaats] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 3 april
2019 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het

ECLI:NL:GHARL:2019:3288
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onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na
voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennis genomen van wat door de verdachte
en zijn raadsman, mr. J.G. Roethof, en namens de benadeelde partij [benadeelde] door mr.
Schreudering naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep vernietigen omdat het tot een andere beslissing op de
vordering van de benadeelde partij en (daardoor) tot een deels andere strafoplegging komt (de
schadevergoedingsmaatregel). Het hof zal daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1. primair:

hij op of omstreeks 3 september 2016 te Nijmegen in de gemeente Nijmegen,

als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig (personenauto),

komende uit de richting van de Hatertseweg en/of gaande in de richting van de kruising van de wegen, Weg
door Jonkerbos en de Burgemeester Daleslaan, daarmede rijdende over de weg, Weg door Jonkerbos,

roekeloos, zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig, onoplettend en/of onachtzaam heeft gereden, hierin
bestaande dat verdachte,

onder invloed van alcohol, althans na het gebruik van een niet onaanzienlijke hoeveelheid alcoholhoudende
drank,

terwijl ter hoogte van die kruising de aldaar geplaatste, voor hem, verdachte van toepassing zijnde en in
zijn richting gekeerde verkeerslichten rood licht uitstraalden, inhoudende: "Stop",

in strijd met het gestelde in artikel 62 geen gevolg heeft gegeven aan het in 68 lid 1 onder c van het
Reglement verkeersregels en verkeersteken 1990 gestelde gebod of verbod, door met dat door hem,
verdachte bestuurde motorrijtuig(personenauto) niet ingevolge het gestelde in artikel 79 van voormeld
reglement voor de aldaar zich op het wegdek van die weg (Weg door Jonkerbos) aangebrachte stopstreep te
stoppen en/of

met een snelheid gelegen tussen de 90 en 113 kilometer per uur, althans met een grotere snelheid dan de
aldaar voor hem, verdachte geldende maximum snelheid van 50 kilometer per uur en/of zonder te remmen
die kruising is op- en over gereden en/of

in strijd met het gestelde in artikel 19 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 niet de
snelheid van dat door hem, verdachte bestuurde motorrijtuig (personenauto) zodanig heeft geregeld, dat
hij, verdachte in staat was dat motorrijtuig (personenauto) tot stilstand te brengen binnen de afstand
waarover hij, verdachte die weg (Weg door Jonkerbos) kon overzien en waarover deze vrij was en/of

in strijd met het gestelde in artikel 68 lid 1 onder c en/of lid 6 van voormeld reglement, zonder te stoppen,
door rood is gereden en/of een op die weg, Weg door Jonkerbos rijdende, toen ter plaatse voor hem,
verdachte, dicht van links genaderd zijnde bestuurder van een ander motorrijtuig (personenauto) niet voor
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heeft laten gaan en/of

is gebotst tegen, althans in aanrijding is gekomen met dat over die weg (Weg door Jonkerbos) rijdende,
toen voor hem, verdachte, van links dicht genaderd zijnde andere motorrijtuig (personenauto),

en aldus zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft
plaatsgevonden, waardoor een ander/en (genaamd [benadeelde] , [slachtoffer] en/of [getuige] ) zwaar
lichamelijk letsel of zodanig lichamelijk letsel werd toegebracht, dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in
de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan,

terwijl hij, verdachte verkeerde in de toestand, bedoeld in artikel 8 tweede lid van de Wegenverkeerswet
1994 en/of

welk feit is veroorzaakt of mede is veroorzaakt doordat hij, verdachte een krachtens deze wet vastgestelde
maximumsnelheid in ernstige mate heeft overschreden; 

1. subsidiair:

hij op of omstreeks 3 september 2016 te Nijmegen in de gemeente Nijmegen,

als bestuurder van een motorrijtuig (personenauto),

komende uit de richting van de Hatertseweg en/of gaande in de richting van de kruising van de wegen, Weg
door Jonkerbos en de Burgemeester Daleslaan, daarmede heeft gereden over de weg, Weg door Jonkerbos
en

terwijl ter hoogte van die kruising de aldaar geplaatste, voor hem, verdachte van toepassing zijnde en in
zijn richting gekeerde verkeerslichten rood licht uitstraalden, inhoudende: "Stop",

in strijd met het gestelde in artikel 62 geen gevolg heeft gegeven aan het in 68 lid 1 onder c van het
Reglement verkeersregels en verkeersteken 1990 gestelde gebod of verbod, door met dat door hem,
verdachte bestuurde motorrijtuig (personenauto) niet ingevolge het gestelde in artikel 79 van voormeld
reglement voor de aldaar zich op het wegdek van die weg (Weg door Jonkerbos) aangebrachte stopstreep te
stoppen en/of

met een snelheid gelegen tussen de 90 en 113 kilometer per uur, althans met een grotere snelheid dan de
aldaar voor hem, verdachte geldende maximum snelheid van 50 kilometer per uur en/of zonder te remmen
die kruising is op- en over gereden en/of

in strijd met het gestelde in artikel 68 lid 1 onder c en/of lid 6 van voormeld reglement, zonder te stoppen,
door rood is gereden en/of een op die weg, Weg door Jonkerbos rijdende, toen ter plaatse voor hem,
verdachte dicht van links genaderd zijnde bestuurder van een ander motorrijtuig (personenauto) niet voor
heeft laten gaan en/of

is gebotst tegen, althans in aanrijding is gekomen met dat over die weg (Weg door Jonkerbos) rijdende,
toen voor hem, verdachte van links dicht genaderd zijnde andere motorrijtuig (personenauto), door welke
gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt, en/of
het verkeer op die weg werd gehinderd, althans kon worden gehinderd;

2:

hij op of omstreeks 03 september 2016 te Nijmegen

als bestuurder van een voertuig, (personenauto), dit voertuig heeft bestuurd,
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na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van verdachtes bloed bij een
onderzoek, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, aanhef en onder b van de Wegenverkeerswet 1994, 1,71
milligram, in elk geval hoger dan 0,5 milligram, alcohol per milliliter bloed bleek te zijn.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is
daardoor niet geschaad in de verdediging.

Overwegingen met betrekking tot het bewijs 1

  Standpunt van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van feit 1, primair met de schuldvorm
roekeloosheid, en feit 2.

In reactie op het verweer van de raadsman dat sprake is van een vormverzuim in relatie tot het
bloedonderzoek heeft de advocaat-generaal zich op het standpunt gesteld dat er geen reden is om
aan de juistheid van het ambtsedig opgemaakte proces-verbaal ‘rijden onder invloed’ te twijfelen.

  Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft ten aanzien van feit 1 primair vrijspraak van het bestanddeel roekeloosheid
bepleit. Hij heeft daartoe onder meer aangevoerd dat de belastende verklaring van getuige [getuige]
onbetrouwbaar is en moet worden uitgesloten van het bewijs. Daarnaast heeft de verdachte betwist
dat hij de politieauto heeft gezien en heeft geprobeerd te vluchten.

Voorts heeft de raadsman bepleit dat er bij het bloedonderzoek sprake is van een vormverzuim in de
zin van artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering (Sv) en dat het resultaat van het
bloedonderzoek dient te worden uitgesloten van het bewijs. Het verzuim bestaat erin dat de
verdachte niet is gevraagd om toestemming voorafgaand aan de bloedafname in verband met de
verdenking van rijden onder invloed. In het aanvullend proces-verbaal is weliswaar door verbalisant
[verbalisant 1] gerelateerd dat de verdachte die toestemming heeft gegeven, maar niet is gebleken
dat [verbalisant 1] aanwezig was in het ziekenhuis waar het bloed is afgenomen. Hierdoor zijn de
lichamelijke integriteit van de verdachte en zijn recht op een eerlijk proces geschonden.

  Oordeel van het hof

Het hof is van oordeel dat het door de verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak van het
ten laste gelegde wordt weersproken door de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de
eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Het hof heeft geen reden
om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen.

Het hof overweegt daarbij in het bijzonder als volgt.

De eerste vraag die het hof dient te beantwoorden is of er sprake is van een vormverzuim in de zin
van artikel 359a Sv. Verbalisant [verbalisant 1] heeft op 26 juli 2017 gerelateerd dat hij de verdachte
op 3 september 2016 om toestemming heeft gevraagd voor het afnemen van bloed. Verder heeft
[verbalisant 1] gerelateerd dat om 04:30 uur bloed is afgenomen in het bijzijn van verbalisant
[verbalisant 2] . Het hof heeft geen reden om aan de juistheid van het ambtsedig opgemaakte proces-
verbaal te twijfelen. Gelet op het voorgaande doet de stelling van de verdediging – dat verbalisant
[verbalisant 1] niet in het ziekenhuis was waar het bloed van de verdachte werd afgenomen – naar

Vormverzuim
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het oordeel van het hof niet ter zake.

Om die redenen is het hof van oordeel dat er geen sprake is van een vormverzuim als bedoeld in
artikel 359a Sv en dat de resultaten van het bloedonderzoek voor het bewijs mogen worden gebruikt.

Met de rechtbank stelt het hof het volgende vast.

De feiten

Op 3 september 2016 reed de verdachte rond 02:15 uur als bestuurder van een personenauto, een
BMW, in Nijmegen. Onder meer [getuige] zat bij de verdachte in de auto. De verdachte reed over de
Weg door Jonkerbos (vanuit de richting van de Hatertseweg) en ging richting de kruising van de Weg
door Jonkerbos en de Burgemeester Daleslaan. Een andere personenauto, een Mercedes, naderde de
verdachte vanuit tegenoverliggende richting op de Weg door Jonkerbos. In deze auto zaten
[benadeelde] en [slachtoffer] (bestuurder). Bij de kruising van de Weg door Jonkerbos met de
Burgemeester Daleslaan had de Mercedes voorgesorteerd om linksaf de Burgemeester Daleslaan in te
slaan. Op deze kruising kwamen de auto van de verdachte en de auto van [slachtoffer] en
[benadeelde] in aanrijding met elkaar.2

Snelheid

Op de plek van het ongeval, de kruising van de Weg door Jonkerbos met de Burgemeester Daleslaan,
gold een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur (km/h).3 Zoals blijkt uit het rapport van de
verkeersongevallenanalyse (VOA) reed de verdachte minimaal 90 km/h en maximaal 113 km/h.4 Op het
moment dat de verdachte de stopstreep passeerde, reed hij met een snelheid van minimaal 94 km/h
en maximaal 106 km/h.5 Dit wordt onderschreven door de verbalisanten die ter plaatse waren. Deze
verbalisanten stonden in een opvallend dienstvoertuig op de kruising van de Weg door Jonkerbos met
de Tarweweg. Zij zagen de auto waarin de verdachte reed hen met een hoge snelheid passeren. Zij
schatten de snelheid van het voertuig op ruim 100 km/h. De verdachte remde niet voor het rode
verkeerslicht, maar reed met hoge snelheid door rood.6 Het hof gaat er met de rechtbank van uit dat
de verdachte minimaal 40 km/h te hard reed. Door met deze snelheid de kruising op te rijden (zonder
te remmen), handelde de verdachte in strijd met artikel 19 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 (RVV). De verdachte was niet in staat om de auto tot stilstand te kunnen
brengen binnen de afstand waarover hij de weg kon overzien en waarover deze vrij was.

Verkeerslichten

Zoals blijkt uit het VOA-rapport, stond het voor de verdachte geldende verkeerslicht al 3,5 minuut op
rood op het moment dat hij er voorbij reed. Het verkeerslicht stond al op rood vanaf het moment dat
de verdachte het voor het eerst kon waarnemen, op een afstand van zo’n 230 meter van de
stopstreep. De verdachte had vanaf dat moment met een lichte remming ruim op tijd tot stilstand
kunnen komen. Het verkeerslicht dat [benadeelde] en [slachtoffer] passeerden, stond op groen toen
zij kwamen aanrijden en veranderde naar geel op het moment dat hun auto de koplus van de
rijrichting activeerde. Het verkeerslicht stond 0,9 seconden op geel toen zij het passeerden. Uit het
VOA-rapport blijkt dat het voor [slachtoffer] onmogelijk was om zijn voertuig voor de stopstreep tot
stilstand te brengen.7 Uit de analyse van de verkeersregelinstallatie komt naar voren dat de
verkeerslichten naar behoren werkten.8 Dit wordt onderschreven door de verbalisanten die achter de
verdachte aanreden. Ook zij zagen dat het verkeerslicht voor de verdachte op rood stop op het
moment dat hij het passeerde.9

Feit 1 en 2
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Verkeerssituatie ter plaatse

Op het wegdek waar de verdachte reed (de Weg door Jonkerbos) was een stopstreep aangebracht.10

De verdachte:

stopte niet voor deze stopstreep (overtreding van artikel 79 RVV),
reed door rood licht (overtreding van artikel 68 lid 1 onder c RVV) en
liet het overige verkeer niet voorgaan (overtreding van artikel 68 lid 6 RVV).

De verdachte heeft daarmee gehandeld in strijd met artikel 62 RVV.

Alcoholgebruik

De verdachte was ten tijde van het ongeval onder invloed van alcohol.11 In het bloed van de
verdachte was – ruim twee uur na het ongeval – een ethanolconcentratie te meten van 1,71 milligram
alcohol per milliliter bloed.12 Het hof stelt vast dat de verdachte als bestuurder van een personenauto
onder invloed heeft gereden en acht om die reden het onder 2 ten laste gelegde wettig en
overtuigend bewezen.

De mate van schuld

Met de rechtbank is het hof van oordeel dat de feitelijke gedragingen van de verdachte, door hun aard
en de ernst en de overige omstandigheden van het geval, de conclusie rechtvaardigen dat de
verdachte schuld heeft aan het verkeersongeval in de zin van artikel 6 Wegenverkeerswet 1994
(WVW). De vraag is of deze schuld is aan te merken als roekeloosheid.

Van roekeloosheid als bedoeld in artikel 6 WVW in verbinding met artikel 175 lid 2 WVW is sprake
indien zodanige feiten en omstandigheden worden vastgesteld dat daaruit is af te leiden dat door de
buitengewoon onvoorzichtige gedragingen van de verdachte een zeer ernstig gevaar in het leven is
geroepen, alsmede dat de verdachte zich daarvan bewust was, althans had moeten zijn. Of sprake is
van roekeloosheid in deze zin zal afhangen van de specifieke omstandigheden van het geval. Mede
met het oog op het strafverhogende effect van dit bestanddeel moet daarom aan de vaststelling dat
sprake is van roekeloosheid, als zwaarste vorm van schuld, grenzend aan opzet, bepaaldelijk eisen
worden gesteld.

Met de rechtbank is het hof van oordeel dat het roekeloosheid als hiervoor bedoeld bewezen kan
verklaren en motiveert dit als volgt.

De verdachte passeerde op de Weg door Jonkerbos een nabij opgestelde opvallende politieauto. De
verbalisanten hebben in een ambtsedig opgemaakt proces-verbaal vastgelegd dat de verdachte op
dat moment naar hun inschatting ruim 100 km/h reed. Op enig moment verlaagde de verdachte zijn
snelheid naar zo’n 70 à 80 km/h. De verbalisanten gingen achter de verdachte aan om een
verkeerscontrole uit te voeren. De verdachte ging daarop harder rijden en de afstand tussen hem en
de verbalisanten werd groter. Op dat moment reed de verdachte zo’n 110 km/h. Ter hoogte van het
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) gaf de politie een stopteken aan de verdachte. De verdachte
reed toen al zo’n 110 à 120 km/h. De verdachte voldeed niet aan het stopteken en ging nog harder
rijden, tot zo’n 130 km/h, naar de inschatting van de verbalisanten. Zij zagen ook dat de verdachte
niet remde bij het naderen van de verkeerslichten.13

Getuige [getuige] zat bij de verdachte in de auto. Zij heeft verklaard dat één van de inzittenden in de
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auto “politie” zei toen de verdachte ter hoogte van het CWZ reed. Daarop versnelde de auto en vond
de aanrijding plaats.14

Met de rechtbank concludeert het hof dat de verdachte kennelijk heeft willen ontkomen aan de politie
(wellicht omdat hij alcohol had gedronken) en daartoe versnelde toen hij door de politie werd
gesignaleerd volgens verbalisanten nogmaals versnelde toen de politie hem een stopteken gaf. Zijn
snelheid nam toe tot minimaal 90 en maximaal 113 km/h (binnen de bebouwde kom), zoals nadien is
berekend. Dit handelen van de verdachte kenmerkt zich door het ontbreken van elke vorm van
voorzichtigheid. De verdachte heeft kennelijk zonder enige remming door besef van de
onaanvaardbare risico’s van zijn gedrag op zeer gevaarlijke wijze aan het verkeer deelgenomen. Door
zo te handelen heeft de verdachte een zeer ernstig gevaar in het leven geroepen.

De verdachte had zich gelet op het voorgaande bewust moeten zijn van dit gevaar en het risico dat hij
nam (zowel ten aanzien van zijn eigen leven en gezondheid als ten aanzien van het leven en
gezondheid van medeweggebruikers). Het hof acht het waarschijnlijk dat de verdachte zich er in dit
geval ook daadwerkelijk van bewust was. Getuige [getuige] heeft immers verklaard dat de auto
versnelde op het moment dat de politie werd gesignaleerd. Het verweer van de verdediging dat de
verklaring van [getuige] onbetrouwbaar zou zijn, verwerpt het hof. De verbalisanten hebben immers
gerelateerd dat zij de auto van de verdachte hoorden en zagen versnellen, waardoor de verklaring
van [getuige] steun vindt in hun relaas.

Doordat de verdachte kennelijk wilde ontkomen aan de politie en bewust op een volstrekt
onaanvaardbare manier heeft gereden, heeft hij zijn eigen belang volledig boven de belangen van
andere verkeersdeelnemers gesteld.

Op grond van alle omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien, waaronder in het bijzonder het
versnellen van de verdachte om kennelijk aan de politie te ontkomen, merkt het hof – net als de
rechtbank – het gedrag van de verdachte aan als roekeloos in de zin van artikel 175 lid 2 WVW.

Slachtoffers

Door het aan verdachtes schuld te wijten verkeersongeval is bij [benadeelde] , [slachtoffer] en
[getuige] lichamelijk letsel ontstaan.

Bij [benadeelde] is na het ongeval het volgende letsel geconstateerd:

drie schedelbreuken,
een bloeding in het middenoor met een geperforeerd trommelvlies en
een gekneusde borstkas.15

Op 6 september 2016 is vastgesteld dat een gemiddeld gehoorverlies van ongeveer 15 decibel (dB)
aan het rechteroor is ontstaan en 40 tot 45 dB aan het linkeroor. Op 11 november 2016 was dit nog
onveranderd.16

Bij [slachtoffer] is een kneuzing van de halswervels geconstateerd.17 Zijn ruggenwervel is ten gevolge
van het ongeval krom komen te staan.18

Op 24 juli 2017 was [slachtoffer] nog steeds onder behandeling bij een fysiotherapeut vanwege een
whiplash en rugklachten. Aan zijn linkeroog is hij 60 procent aan zicht verloren. Aan beide oren is zijn
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gehoor met 40 dB verminderd.19

De Hoge Raad laat de rechter vrij om ook buiten de in artikel 82 van het Wetboek van Strafrecht
opgesomde gevallen lichamelijk letsel als zwaar aan te merken wanneer dat voldoende belangrijk is
om naar gewoon spraakgebruik als zodanig te worden aangeduid.

Met de rechtbank is het hof van oordeel dat het letsel van zowel [benadeelde] als [slachtoffer] zo
ernstig is en lang voortduurt, dat het volgens het gewone spraakgebruik als zwaar lichamelijk letsel
kan worden gekwalificeerd.

Ten aanzien van [getuige] overweegt het hof dat zij op 28 juli 2017 heeft verklaard dat ze als gevolg
van het ongeval op dat moment nog steeds last had van een beschadigde nekwervel. Zij kreeg
volgens haar verklaring op dat moment nog fysiotherapie. Daarnaast kreeg zij psychologische hulp
voor traumaverwerking.20 Met de rechtbank is het hof van oordeel dat aan [getuige] , gelet op het
voorgaande, zodanig lichamelijk letsel is toegebracht dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de
uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel – ook in onderdelen – slechts
wordt gebezigd tot het bewijs van dat ten laste gelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk
betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de
bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1
primair en 2 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1. primair:

hij op of omstreeks 3 september 2016 te Nijmegen in de gemeente Nijmegen,

als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig (personenauto),

komende uit de richting van de Hatertseweg en /of gaande in de richting van de kruising van de wegen,
Weg door Jonkerbos en de Burgemeester Daleslaan, daarmede rijdende over de weg, Weg door Jonkerbos,

roekeloos , zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig, onoplettend en/of onachtzaam heeft gereden, hierin
bestaande dat verdachte,

onder invloed van alcohol, althans na het gebruik van een niet onaanzienlijke hoeveelheid alcoholhoudende
drank,

terwijl ter hoogte van die kruising de aldaar geplaatste, voor hem, verdachte van toepassing zijnde en in
zijn richting gekeerde verkeerslichten rood licht uitstraalden, inhoudende: "Stop",

in strijd met het gestelde in artikel 62 geen gevolg heeft gegeven aan het in 68 lid 1 onder c van het
Reglement verkeersregels en verkeersteken 1990 gestelde gebod of verbod, door met dat door hem,
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verdachte bestuurde motorrijtuig(personenauto) niet ingevolge het gestelde in artikel 79 van voormeld
reglement voor de aldaar zich op het wegdek van die weg (Weg door Jonkerbos) aangebrachte stopstreep te
stoppen en /of

met een snelheid gelegen tussen de 90 en 113 kilometer per uur , althans met een grotere snelheid dan de
aldaar voor hem, verdachte geldende maximum snelheid van 50 kilometer per uur en /of zonder te remmen
die kruising is op- en over gereden en /of

in strijd met het gestelde in artikel 19 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 niet de
snelheid van dat door hem, verdachte bestuurde motorrijtuig (personenauto) zodanig heeft geregeld, dat
hij, verdachte in staat was dat motorrijtuig (personenauto) tot stilstand te brengen binnen de afstand
waarover hij, verdachte die weg (Weg door Jonkerbos) kon overzien en waarover deze vrij was en /of

in strijd met het gestelde in artikel 68 lid 1 onder c en /of lid 6 van voormeld reglement, zonder te stoppen,
door rood is gereden en /of een op die weg, Weg door Jonkerbos rijdende, toen ter plaatse voor hem,
verdachte, dicht van links genaderd zijnde bestuurder van een ander motorrijtuig (personenauto) niet voor
heeft laten gaan en /of

is gebotst tegen, althans in aanrijding is gekomen met dat over die weg (Weg door Jonkerbos) rijdende,
toen voor hem, verdachte, van links dicht genaderd zijnde andere motorrijtuig (personenauto),

en aldus zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft
plaatsgevonden, waardoor een anderen (genaamd [benadeelde] , [slachtoffer] en /of [getuige] ) zwaar
lichamelijk letsel of zodanig lichamelijk letsel werd toegebracht, dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in
de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan,

terwijl hij, verdachte verkeerde in de toestand, bedoeld in artikel 8 tweede lid van de Wegenverkeerswet
1994 en /of

welk feit is veroorzaakt of mede is veroorzaakt doordat hij, verdachte een krachtens deze wet vastgestelde
maximumsnelheid in ernstige mate heeft overschreden; 

2:

hij op of omstreeks 03 september 2016 te Nijmegen

als bestuurder van een voertuig, (personenauto), dit voertuig heeft bestuurd,

na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van verdachtes bloed bij een
onderzoek, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, aanhef en onder b van de Wegenverkeerswet 1994, 1,71
milligram , in elk geval hoger dan 0,5 milligram, alcohol per milliliter bloed bleek te zijn.

Het hof acht niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is
bewezen verklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.
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Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het onder 1 primair bewezen verklaarde levert op:

overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994,

terwijl de schuld bestaat in roekeloosheid

en het een ongeval betreft waardoor een ander lichamelijk letsel wordt toegebracht

en terwijl de schuldige verkeerde in de toestand, bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel b,
van deze wet

en terwijl het feit mede is veroorzaakt doordat de schuldige een krachtens deze wet
vastgestelde maximumsnelheid in ernstige mate heeft overschreden.

Het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

overtreding van artikel 8, tweede lid, onderdeel b van de Wegenverkeerswet 1994

Strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de
verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De rechtbank Gelderland heeft de verdachte voor het in eerste aanleg bewezen verklaarde
veroordeeld tot:

een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden, en;
een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van vijf jaar met
aftrek van de tijd dat het rijbewijs ingevorderd of ingehouden is geweest.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte zal worden veroordeeld tot dezelfde straffen
als door de rechter in eerste aanleg opgelegd.

De raadsman heeft het hof verzocht rekening te houden met het feit dat de verdachte
verantwoordelijk is voor drie bedrijven en twee man personeel en daarom geen onvoorwaardelijke
gevangenisstraf op te leggen.

Het hof heeft in hoger beroep de op te leggen straffen bepaald op grond van de ernst van de feiten
en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gelet op de persoon van de verdachte. Het
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hof heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

De verdachte heeft op 3 september 2016 roekeloos gereden waardoor een ongeval is ontstaan en
drie personen ernstig letsel hebben opgelopen.

De verdachte reed ’s nachts met hoge snelheid met veel te veel alcohol op binnen de bebouwde kom
in Nijmegen. Op enig moment kreeg de verdachte in de gaten dat er politie in de buurt was. Hij kreeg
een stopteken van de politie. Hij negeerde het stopteken en versnelde tot minimaal 90 kilometer per
uur. De verdachte reed zonder te remmen door rood een kruising op, terwijl hij het verkeerslicht al op
een afstand van 230 meter had kunnen en moeten zien en dus had kunnen en moeten remmen.
Daardoor kwam hij in aanrijding met een andere auto waarin aangevers [slachtoffer] en [benadeelde]
zaten. Zij hebben beiden zwaar lichamelijk letsel opgelopen.

Ter terechtzitting in hoger beroep is gebleken dat hun levens tot op de dag van vandaag worden
beïnvloed door de gevolgen van het ongeval. Ook tenminste één van de inzittenden van de auto van
de verdachte, [getuige] , liep lichamelijk letsel op. De verdachte is verantwoordelijk voor die gevolgen.

Het hof stelt voorop dat oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf gerechtvaardigd en
aangewezen is voor het door roekeloosheid veroorzaken van een verkeersongeval met ernstige
verwonding van meerdere slachtoffers.

Uit het uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 5 maart 2019 blijkt dat de verdachte eerder
onherroepelijk is veroordeeld ter zake van rijden onder invloed. Het hof weegt dit in strafverzwarende
zin mee.

Net als de rechtbank constateert het hof dat de verdachte geen verantwoordelijkheid lijkt te nemen
voor zijn daden. Ook ter terechtzitting in hoger beroep heeft hij (ongefundeerd) de geconstateerde
snelheid, het rode verkeerslicht en zijn bloedalcoholgehalte in twijfel getrokken. Daarnaast lijkt de
verdachte zich meer druk te maken om zijn eigen problemen dan om die van de slachtoffers.

Gelet op het voorgaande ziet het hof aanleiding aan de verdachte dezelfde straffen op te leggen als
de rechtbank heeft gedaan, te weten:

een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden en
een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van vijf jaar met
aftrek van de tijd dat het rijbewijs ingevorderd of ingehouden is geweest.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot
schadevergoeding. Deze bedraagt € 6.000,00, bestaande uit smartengeld voor de
langetermijngevolgen van het ongeval, onder meer slaapproblemen en geheugenverlies.

De vordering is bij het vonnis waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van € 3.500,00. De
benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar
oorspronkelijke vordering.
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De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat de vordering volledig dient te worden
toegewezen.

De raadsman heeft zich op dit punt aan het oordeel van het hof gerefereerd.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg
van het onder 1 primair bewezen verklaarde handelen van de verdachte rechtstreeks schade heeft
geleden. Door het handelen van de verdachte en het daardoor ontstane ongeval heeft benadeelde
[benadeelde] zwaar lichamelijk letsel opgelopen en zijn een aantal bestaande klachten van
[benadeelde] verergerd. Op grond hiervan heeft zij aanspraak op immateriële schadevergoeding zoals
bedoeld in artikel 6:106 onder b van het Burgerlijk Wetboek. Rekening houdend met de aard en de
ernst van het verkeersgedrag van de verdachte, de aard en de ernst van de tot nu toe bekende
gevolgen of toegenomen klachten ervan voor [benadeelde] en de bedragen die Nederlandse rechters
in vergelijkbare gevallen plegen toe te kennen, acht het hof toewijzing van een bedrag van € 5.000,00
aan immateriële schadevergoeding billijk. De benadeelde partij zal voor het overige deel van haar
vordering niet-ontvankelijk worden verklaard, nu de behandeling van het restant van de vordering
naar het oordeel van het hof een onevenredige belasting van het strafgeding zou opleveren, omdat
daarvoor nadere onderbouwing nodig zou zijn. De benadeelde partij kan het restant van haar
vordering slechts aanbrengen bij de burgerlijke rechter.

Om te bevorderen dat de schade door de verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van
artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 36f en 57 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 6, 8, 175,
176 en 179 van de Wegenverkeerswet 1994.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1 primair en 2 ten laste
gelegde heeft begaan.

BESLISSING
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Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is
bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 primair en 2 bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld
en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 (vierentwintig) maanden.

Ontzegt de verdachte ter zake van het onder 1 primair bewezen verklaarde de bevoegdheid
motorrijtuigen te besturen voor de duur van 5 (vijf) jaren.

Bepaalt dat de tijd, gedurende welke het rijbewijs van de verdachte ingevolge artikel 164 van de
Wegenverkeerswet 1994 vóór het tijdstip, waarop deze uitspraak voor wat betreft de in artikel 179
van die wet genoemde bijkomende straf voor tenuitvoerlegging vatbaar is geworden, ingevorderd of
ingehouden is geweest, op de duur van bovengenoemde bijkomende straf geheel in mindering zal
worden gebracht.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde] ter zake van het
onder 1 primair bewezen verklaarde tot het bedrag van € 5.000,00 (vijfduizend euro) ter zake van
immateriële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen
aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.

Verklaart de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering en bepaalt dat de
benadeelde partij in zoverre de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Verwijst de verdachte in de door de benadeelde partij gemaakte en ten behoeve van de
tenuitvoerlegging nog te maken kosten, tot aan de datum van deze uitspraak begroot op nihil.

Legt aan de verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd
[benadeelde] , ter zake van het onder 1 primair bewezen verklaarde een bedrag te betalen van €
5.000,00 (vijfduizend euro) als vergoeding voor immateriële schade, bij gebreke van betaling en
verhaal te vervangen door 60 (zestig) dagen hechtenis, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf
de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening, met dien verstande dat de
toepassing van die hechtenis de verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het
slachtoffer niet opheft.

Bepaalt dat indien en voor zover de verdachte aan een van beide betalingsverplichtingen heeft
voldaan, de andere vervalt.
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Bepaalt de aanvangsdatum van de wettelijke rente voor de immateriële schade op

3 september 2016.

Aldus gewezen door

mr. H.M.E. Tebbenhoff Rijnenberg, voorzitter,

mr. C.M.E. Lagarde en mr. R.M. Maanicus, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. R.W.P. Soons, griffier,

en op 17 april 2019 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Proces-verbaal van het in dezelfde zaak voorgevallene ter openbare terechtzitting van het
gerechtshof van 17 april 2019.

Tegenwoordig:

mr. M. Keppels, voorzitter,

mr. R. Huisman, advocaat-generaal,

R. Lange, griffier.

De voorzitter doet de zaak uitroepen.

De verdachte is niet in de zaal van de terechtzitting aanwezig.

De voorzitter spreekt het arrest uit.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en de griffier is vastgesteld en
ondertekend.

De paginanummers van de hierna vermelde bewijsmiddelen betreffen pagina’s van het dossier van
de politie Oost-Nederland, proces-verbaalnummer PL0600-2017133500, gesloten op 27 maart 2017
en ondertekend door [verbalisant 3] , hoofdagent van de politie, tenzij anders vermeld.

Proces-verbaal van aangifte door [benadeelde] , p. 9; proces-verbaal van aangifte door [slachtoffer]
, p. 20; verklaring van de verdachte, afgelegd ter terechtzitting van de rechtbank Gelderland, locatie
Arnhem, op 1 mei 2018; proces-verbaal verkeersongevallenanalyse (VOA), p. 91.

Proces-verbaal VOA, p. 73.

Proces-verbaal VOA, p. 89.

Proces-verbaal VOA, p. 91.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 28.

Proces-verbaal VOA, p. 90-91.

Proces-verbaal analyse van een verkeersdelict op basis van gegevens van een
verkeersregelinstallatie, p. 99.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 28.

Proces-verbaal VOA, p. 90.

75



11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Verklaring van de verdachte, afgelegd ter terechtzitting van dit hof op 3 april 2019.

Rapport alcohol in het verkeer, NFI, p. 43.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 28.

Afzonderlijk proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige] , van de politie Oost-Nederland,
proces-verbaalnummer PL0600-2016434569-25, opgemaakt en op 31 juli 2017 ondertekend door
[verbalisant 1] , hoofdagent van de politie, p. 1.

Brief van de neuroloog in het CWZ van 16 september 2016, p. 13.

Brief van [adviseur] , medisch adviseur, van 4 januari 2017, als bijlage 1 gevoegd bij de vordering
van de benadeelde partij [benadeelde] .

Geneeskundige verklaring, p.

Proces-verbaal van aangifte door [slachtoffer] , p. 21.

Afzonderlijk proces-verbaal van verhoor van aangever [slachtoffer] , van de politie Oost-Nederland,
proces-verbaalnummer PL0600-2016434569-22, opgemaakt en op 24 juli 2017 ondertekend door
[verbalisant 1] , hoofdagent van de politie, p. 1.

Afzonderlijk proces-verbaal van verhoor van getuige [getuige] , van de politie Oost-Nederland,
proces-verbaalnummer PL0600-2016434569-25, opgemaakt en op 31 juli 2017 ondertekend door
[verbalisant 1] , hoofdagent van de politie, p. 1.
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