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Sancties in het verkeer: Een vergelijking tussen het terrein van 

de verkeersveiligheid en de jeugdcriminaliteit  

Samenvatting 

Op het terrein van jeugddelinquentie heeft het Ministerie van Veiligheid en 

Justitie een expliciete doelstelling geformuleerd voor vermindering van 

recidive. Er is een speciale commissie ingesteld die beoordeelt of 

interventies bijdragen aan deze doelstelling. Op het terrein van verkeers-

overtredingen ontbreekt een dergelijk (actief) beleid voor ‘veel-overtreders’. 

Een gerichter beleid is ook op dit terrein wenselijk. Daarbij dient wel 

rekening te worden gehouden met de onderlinge verhouding tussen 

strafdoelen en de werking van een pakket aan maatregelen als geheel. 

 

Dit rapport gaat over sancties in en buiten het verkeer. Onder sancties 

verstaan we alle maatregelen binnen het civielrecht, het strafrecht of het 

bestuursrecht die erop zijn gericht om het gedrag van overtreders te 

beïnvloeden. (In onze alledaagse maatschappij wordt veelal het woord ‘straf’ 

gebruikt. In feite is het begrip sanctie breder dan straf, omdat onder het 

begrip sanctie ook maatregelen vallen waarvan het hoofddoel niet straffen 

maar juist opvoeden is. Dit rapport is gericht op een breed lezerspubliek en 

daarom gebruiken we in het vervolg bij voorkeur het meer alledaagse begrip 

straf.) In het kader van gedragsbeïnvloeding kan straffen in brede zin 

worden opgevat als een instrument om ongewenst gedrag in een gewenste 

richting te sturen door negatief gewaardeerde gevolgen aan het ongewenste 

gedrag te koppelen.  

 

Straffen zijn het eindpunt van een systeem van handhaving dat deel 

uitmaakt van het totale verkeerssysteem. Een goede inrichting van 

infrastructuur en voorlichting gaan er bijvoorbeeld aan vooraf. Maar werken 

straffen ook goed? En wat bedoelen we eigenlijk als we zeggen dat straffen 

goed werken? Hoe kan de werking van straffen worden verbeterd? Om deze 

vragen te beantwoorden zijn twee wetenschappelijke essays geschreven: 

een over straffen van verkeersovertreders en een over straffen van jeugd-

delinquenten.  

Wat is er bekend over het effect van straffen in het verkeer? 

Om van invloed te zijn op gedrag moet een straf een minimumhoogte 

hebben en recht doen aan de ernst van de overtreding. Veel studies hebben 

aangetoond dat de combinatie van toezicht en straf regelovertreding 

voorkomt en verkeersveiligheid bevordert
12

. 

 

Het strenger maken van straffen heeft weinig effect op verkeers-

overtredingen wanneer de straffen al streng zijn. Zo maakt één of twee jaar 

gevangenisstraf niet zo veel verschil in de beleving van overtreders, omdat 
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één jaar gevangenisstraf al als een enorme straf wordt gezien. Verhoging 

van geldboetes heeft wel een (gering) effect op het gedrag op plaatsen waar 

gecontroleerd wordt. Geldboetes worden – zeker tot op zekere hoogte – 

door veel mensen als een minder zware straf gezien en dus wordt een 

verhoging van 15-20% wel opgemerkt. Bijgevolg past de groep calculerende 

verkeersovertreders zijn verkeersgedrag aan. Verder zijn het vooral de 

frequentie, de zichtbaarheid en de onvoorspelbaarheid van 

verkeerscontroles die het generaal-preventieve effect van handhaving en 

dus verbetering van verkeersveiligheid bewerkstelligen.  

 

Als we verkeersovertreders moeten straffen, dan het liefst slim, effectief en 

op maat, en niet enkel hard. In de komende jaren (2015-2020) maakt nieuwe 

voertuigtechnologie het mogelijk het arsenaal van beschikbare straffen 

aanzienlijk uit te breiden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu staat 

open voor deze vorm van handhaving: het eerste voorbeeld van een 

slimmere, op technologie gebaseerde sanctie is het per 1 december 2011 

ingevoerde alcoholslotprogramma. Het alcoholslotprogramma is een manier 

om te voorkomen dat zware overtreders die veroordeeld zijn, toch aan het 

verkeer blijven deelnemen onder invloed van alcohol. Het ontzeggen van de 

rijbevoegdheid of het ongeldig verklaren van het rijbewijs blijkt niet 

toereikend te zijn voor deze groep alcoholovertreders: het weerhoudt hen 

niet van verkeersdeelname.  

 

Wat veel burgers zou aanspreken is een progressiever strafsysteem, dat 

mild is bij een eerste overtreding, maar strenger wordt naarmate meer 

overtredingen worden begaan. Er is dan meer sprake van straffen op maat, 

omdat de herhaling van overtredingen iets zegt over de onderliggende 

motivatie van overtreders. Bij frequente overtredingen is kennelijk sprake 

van hardleerse en/of kwaadwillende overtreders en dan moet ook het straf-

systeem hierop aansluiten. Op basis van Nederlands onderzoek naar de 

relatie tussen overtredingen en ongevallen is een dergelijk systeem ook 

wetenschappelijk te verantwoorden 
3
. Eerst beboeten, dan beboeten met 

een waarschuwing, dan zwaarder beboeten zijn de opeenvolgende stappen 

in een progressief strafsysteem. Een geregistreerde waarschuwing 

voorafgaand aan de eerste boete is ook het overwegen waard. Deze 

combinatie van enerzijds beloning (tegen verwachting in geen boete) en 

anderzijds een hogere straf bij herhaling zou in theorie effectief kunnen zijn. 

Bovendien doet het recht aan het gevoel van rechtvaardigheid van zowel 

handhavers als verkeersdeelnemers. Overigens geldt voor alle nieuwe 

maatregelen dat ze nog niet op effectiviteit zijn geëvalueerd en dus dat een 

zorgvuldige afweging van de opties, monitoring na invoering en evaluaties 

achteraf alle drie nodig zijn. 

 

Een systeem van strafpunten naast boetes is een manier om 

verkeersovertreders een extra straf te geven bij herhaling van overtredingen, 

ook als het niet om dezelfde overtredingen gaat. Strafpunten naast reguliere 

boetes hebben een effect op het gedrag van weggebruikers die kans lopen 

om hun rijbewijs te verliezen. De grote hoeveelheid publiciteit waarmee de 

introductie van een puntenrijbewijs veelal gepaard gaat, leidt al vaak tot 

minder overtredingen. De Europese ervaring leert echter dat de effectiviteit 
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van een puntenstelsel in de loop van de tijd afzwakt. De uitdaging is om het 

effect van een strafpuntensysteem zo lang mogelijk te laten duren. Dit kan 

door een voldoende hoog controleniveau, dat ook om de zoveel tijd pieken 

in toezicht en publiciteit kent.  

 

Voor een optimaal effect van straffen is het belangrijk dat rekening wordt 

gehouden met de motivatie van mensen en hun mogelijkheden om hun 

verkeersgedrag te veranderen. Dit vraagt om straffen op maat. Voor rijders 

onder invloed is bijvoorbeeld bekend dat een combinatie van straf en een 

rehabilitatieprogramma, waarbij de rehabilitatie ook een gedegen follow-up 

kent, recidive meer terugdringt dan andere, eenzijdiger straffen. 

Straffen voor jeugddelinquenten 

Het denken over straffen van jeugddelinquenten kent een lange historie. In 

het begin van de vorige eeuw ging het vooral om de heropvoeding van 

jeugddelinquenten en werd geprobeerd hen uit de “verderfelijke omgeving” 

te halen waarin ze opgroeiden. In de loop van de eeuw veranderde dit beeld 

echter en kwam de nadruk meer te liggen op de psychische gesteldheid van 

de jongere zelf en zijn eigen verantwoordelijkheid voor de gepleegde 

delicten. Uiteindelijk leidde dit aan het einde van de twintigste eeuw tot een 

snelle, persoonsgerichte en effectieve aanpak. Het recent voorgestelde 

adolescentenstrafrecht biedt de mogelijkheid om sommige jeugd-

delinquenten zwaarder te straffen dan momenteel mogelijk is. 

 

Veel onderzoek laat zien dat jeugddelinquenten geen homogene groep 

vormen
4
. Dit gegeven moet tot uiting komen in de wijze waarop het 

rechtssysteem omgaat met deze groep. Leeftijd speelt daarbij een rol, maar 

zeker ook het aantal delicten en mogelijk ook geslacht en etnische achter-

grond. Het pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht blijkt uit de 

straffen die de rechter oplegt. Steeds vaker is dat een taakstraf. 

Tegelijkertijd is het aantal opgelegde detentiestraffen fors omlaaggegaan. 

Overigens laten zowel de officiële criminaliteitscijfers als de zelfrapportage-

cijfers van de jeugdcriminaliteit in het algemeen ook een daling zien. Dit 

gegeven zou eerder tegen, dan vóór een repressievere aanpak pleiten.  

 

Tussen ruwweg 40 en 65% van de jeugddelinquenten valt na een justitiële 

sanctie in herhaling. De overheid stelt zich ten doel om deze recidive te 

verminderen met erkende gedragsinterventies. Die interventies moeten 

effectief zijn. In het buitenland zijn diverse onderzoeken gedaan naar de 

effectiviteit van straffen voor jeugddelinquenten. Hieruit blijkt dat de 

effectiviteit van een straf van een aantal factoren afhankelijk is, zoals de 

duur, integriteit en structuur van de interventie en de professionaliteit van de 

behandelaar. Kenmerkend voor effectieve interventies is dat die zich richten 

op verschillende domeinen. Het gaat niet alleen om de jongere die een delict 

heeft gepleegd, maar ook om het gezin, school, vrienden en vrije tijd. 

Niettemin blijft de bijdrage van interventies aan het effect (meestal recidive-

reductie) bescheiden.  

 

Het denken over het nut van straffen en de effecten van interventies is 

grotendeels terug te voeren op een van de strafdoelen: resocialisatie en re-

integratie van de wetsovertreder in de samenleving. Afgaande op het 
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maatschappelijke en politieke debat lijkt hierin geleidelijk een kentering te 

komen. Gedragsverandering is nog steeds belangrijk, maar ook de notie dat 

criminaliteit leed en schade veroorzaakt, waar het straf(proces)recht 

rekening mee kan houden, klinkt steeds meer door in het debat. Een 

illustratie hiervan is de versterking van de positie van het slachtoffer in het 

strafproces. Schokkende misdrijven die landelijk veel aandacht krijgen, 

leiden tot opmerkingen dat het ‘niet barmhartig is om mild te straffen’, en dat 

er voorstellen worden gedaan om minimumstraffen in te voeren en om de 

maximale duur van jeugddetentie te verhogen van twee naar vier jaar (die 

het overigens niet hebben gehaald hebben). Het waargenomen verschil 

tussen de gepleegde delicten en opgelegde straffen wordt soms als 

onrechtvaardig beschouwd. Het lijkt erop dat genoegdoening voor het 

slachtoffer en vergelding belangrijker worden in het denken over straffen dan 

resocialisatie en recidivevermindering.  

 

De redenering dat zolang criminelen zijn opgesloten, zij geen nieuwe 

delicten meer plegen, klopt, maar verdient een selectieve toepassing, zoals 

het onderzoek naar het opsluiten van veelplegers laat zien. De redenering is 

ook niet zonder meer van toepassing op de (meeste) jeugddelinquenten. 

Veel jeugdcriminaliteit is van voorbijgaande aard en onderdeel van het 

proces van volwassen worden. Repressie werkt tot op zekere hoogte, maar 

is niet de enige effectieve maatregel voor de beoogde gedragsverandering. 

Om te voorkomen dat repressie de overhand krijgt in het denken over 

straffen van jeugddelinquenten, is het zaak om te laten zien dat 

(gedrags)interventies werken en dat de meeste jeugddelinquenten hiermee 

zijn geholpen. 

Vergelijking straffen in en buiten het verkeer 

De essays over straffen in het verkeer en straffen voor jeugddelinquenten 

komen tot dezelfde conclusie over nieuwe, beter werkende straffen. 

Gedragsbeïnvloeding van de dader lukt minder goed met eenzijdige, 

eendimensionale straffen, zoals alleen een gevangenisstraf, alleen een hoge 

boete of alleen invordering van het rijbewijs. Wat beter werkt zijn straffen die 

verschillende strafelementen met elkaar combineren, en die ook meer 

differentiëren naar achtergronden van dadergroepen.  

 

Verkeersovertreders verschillen in de mate waarin ze gemotiveerd kunnen 

worden en zelfstandig in staat zijn om hun verkeersgedrag structureel te 

wijzigen. Bij verschillende groepen overtreders werken verschillende soorten 

straf of behandeling het beste. Zo geeft Amerikaans onderzoek aan dat op 

het terrein van verkeer alleen gevangenisstraf geen effect heeft op de 

recidive van rijders onder invloed, terwijl een alternatieve straf – een vorm 

van tijdelijk elektronisch huisarrest – wel een gunstig effect op recidive heeft 
5
. Ook op het terrein van jeugddelinquentie werkt gevangenisstraf niet als 

het gaat om heropvoeding, maar een intensieve aanpak op diverse terreinen 

(gezin, school, werk) wel. Wel kan gevangenisstraf van vooral notoire 

jeugdige veelplegers eraan bijdragen dat criminaliteitscijfers zakken en dat 

er meer genoegdoening is voor de slachtoffers.  

 

In de nabije toekomst zullen steeds meer nieuwe voertuigtechnologieën 

beschikbaar komen. Deze kunnen een rol spelen bij straffen die 
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proportioneel zijn ten opzichte van de ernst van de verkeersovertreding, 

afgestemd zijn op de kenmerken en gesteldheid van de overtreder, en, last 

but not least, effectief zijn in het voorkomen van onveilig verkeersgedrag.  

 

Wat kan de verkeerswereld leren van het beleidsterrein van de jeugdcriminaliteit?  

In het jeugdstrafrecht heeft het denken over straffen in het verleden veelal in 

het teken gestaan van resocialisatie en re-integratie van de wetsovertreder 

in de samenleving. In het verkeer stond de ontwikkeling van het 

strafsysteem sterk in het teken van kostenefficiëntie.  

 

Een van de redenen om te kiezen voor een strafsysteem waarin veel 

overtredingen in een administratiefrechtelijk kader worden afgehandeld, is 

de massaliteit van verkeersovertredingen. De zware overtredingen passen in 

het strafrechtsysteem en worden daar nu al gericht aangepakt. De vraag is 

of er ook binnen het administratiefrechtelijk kader nieuwe opties bestaan – 

bijvoorbeeld het sturen van waarschuwingsbrieven of een progressief 

boetesysteem – die meer omvatten dan louter het eendimensionaal straffen 

via boetes. 

 

 


