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Aanwijzing snèlheidsovèrschÍijdingen en snelheidsbegÍenzèÍs {201 1A023}
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ACHTERGROND

Dezê aanwijzing betrefl en regsling v@r de opsporing en verclging van snelheidsoveGchíjdingen en ovenredingen van regels ret betrekking tot
de snêlheidsbegíenzers in beddjbauto's en buss6n.

't. Snelheidsmeters
B0 de vaístelling van strafrare feitq en gedrágingen zoals snelheidsoveníedingên woíden metmiddelen gebruikt. Dee meetmiddelen moeten
volden aan de worshrinen die bij of kEctÍens de Rêgeling metmiddêlên politie zin vaígeíeld tr v@r het t@gepasle gebruik zijn goedgekeurd
door een daertoe bevoegde inslanlie. In de regeling ztn m@tmjddelen opgenomen die gebruikt woíden door de politie en de ei$n waaraan deze
meetmiddelen moelen vgld@n. In deze regeling is de standaard in palitievoertuigen ingebouwde boordsnelheidsmeters níel opgenomen-
Voor wat betreft d9 opsporing en veNolging van sneheidsoverschrijdingen gaat dêze aanwijzing in op onde. andêrê de instelwaarde van de
sn€lheidsmeetapparatuuÍ, de te corigeren marges en enkele aan het proegveíbaal te stellen eisen.

2. SnelheidsbogenêF
Hêt EuÍopes parlement en de Raad van de EuÍopese Unie hebben in tweê dchtltnenllleisen ten aanzien van snelheidsbegrenzeF opgenomen.
Deze eisn zÍn volledig in de Nederland* wetgeving geïmplenenlêêrd, te weten in de aítikelen 5.3.15, 5.3a.15 en 6.5 van de Regeling Voeítuigen
(RV). Voor de handhaving zijn de artikelen 5 3 1 5 en 5.3a.15 RV van belang, o6dat hier de pemanenle eisen ten aanzien van snelheiflsbegíenzere
zijn opgenomen. In dêze anikelen wordt aangogoven aan welke aisen snelheidsbogrenzeís mogtgn voldoen en mêt ingang van welke datum
bepaalde Gtegorieën bedíjfsuto's en bus*n moeten zijn v@zieo van êên goedgekeuÍde snelheidsbegÍênzer.g

Voor wat betren de opsporing en vetuolging van voeÍtuigen die niel zín voozien van eên (goed fundioneÍende) snelheidsbegrenzer, 9ád deze
aanwijzing in op de smenloop met snelheidsoveítrcdingen en op het veóaliseringsbeleid ten aanzien van NedeÍlandse en buitenlands
bedrijfsuto s en bussen.

SAMÊNVATTING

Deze aanwiizing hefl tol d@l @n unifome handhavng te bflorkstelligên vooí snelheidsowrschijdingen en ovêíÍedingen van regels met
betÍekking tot de snelheidsbeg.enzeÉ in bêdÍijÍsEulo's en bu$€n.

DEFINITIES

EFN1ESg

BedienaaÍ PeÍsoon die beschikt over de opsporingsbevoegdheid en die is opgeleid om de gebruiKe
snelhèidsmetêÍ voor de opspoíing van snelheidsoverschíijdingen te gebruiken.

Deteclorselh€idsmeler Meeliníturent w hel mel6 van de snêlheid van veÍtuigen, waaóÍ de snelheidsmeting
(bijv@óeeld lusdetedo4 plaatsvindt doo. middel van het autonatisch dêtecieren van het tldswí@p lussen tên minste

drie achtereenvolgende voeduigposities dooÍ middel van afzondeÍ1Íke delectiesystemen die zich
op een in het meelmiddel vaígelegde vaíe afstand bevinden-

Georrig@rde ofweíkelijke Snelheid die wordt vastgesteld als van dê gemeten snelheid de maimaal l@laatbaaÍ
snolheid geooÍdelde meetbd vaD de mêetappaduur is afgetokken.

Geijkte GêijkteÍ4 snêlheidsmeteí van een diendmototuoerluig.
boordsnelhêidsmeter

Gemets snelheid Snelheid van een v@duig die met behulp ván een snelheidsmelerwerd vadgesteld. voor het
bepalen van de genetên snelheid bij boordsnelhÊidsmeters moet de van de snelheidsftêler
afgelezen snelheid worden g*origeeíd cofiform de op de tklabelH vermelde gemêten
snelheid

Lase6nêlheidsmeler Meetinslrumenl voor hel reien van de snelheid van voeítuigen, waaÍbij gebruik gemaaKwordt
van dooÍ hel voortuig gêaef€c1eêrd laseÍlicht.

lraimumsnelheid Op basis van regelgeving têr plaatse toegestane maximumsnelheid van een voerluig.

Mobiele Rada6nelheidsmáer aangebrachl in een melvoeíluig, waaíbij gebÍuik word gemaaK van het
íadarsnelhêidsmeler door het gemelen weÍtuig gêreflecieerd micÍogolÍsignaál Het voêrtuig waarin dê

radatsnêlheidsmeter is geÊaatst, moet vooÊien zijn van een snelh€idsmêler waarmeê de
weÍtuigsnelheid wordt gemeten. De waamming van dê snelheid betust op de som van twêe
snelheden, namelijk de snelheid gemeten met de radar en de snelheid van het voeÍtuig waarin
de radar$elheidsmeteÍ is opgesteld.

Mobiele In 6en melweatuig aengebrachte tÉjstsnêlheidsmetêasaámge zowêl ds lêngt6 van het
trajstsnelheidsmeter meettrajed als de tijdsduur ven de passge van het meettÊjec1 woídt bepaald, wsama de

qemiddelde snelheid wordt beÍekend.

Radarsnelheidsmeler Meetinírument voof het meten van de snelheid van v@Ítuigen, waarÈt gebíuik woÍdt gemaakt
van het door het gemelen rceítuig gereflecteerd micÍogolfsignaal.

Tnjeclsnelheidsmeter Meetinstrument vooÍ het meten van de snelhead van v@rtuigen, waa.bij de tr.ldsduur van
passge van het |ren€jecl (de afgtand diê rcor de berekenang van de Ítsnêlheid woÍdt
gebruiK) woÍdl bepaald door middel van Msuele waameming dan wel door atJ|omata$he
deteclie met detecligsyslemen waartussen de afstand meeÍ bedraagt dan 500 m en tevens meer
bsdraegt dan 200 maal de detec{lezone.
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OPSPORING

í. Bevoegdheden van (buitengewon) opspoÍÍngsambtenacn

Bij de inzet van (buitengiloon) opsporingsambtenaíen is het belangrijk om ondeFcheid te maken tussen voor de opspoÍing van belang zÍnde
handelingen, opspoÍingshandelingen en oveÍigê handelingen.

1.1 kwgdheden van buitengew@n oqpoinwmbtenren (BOA)
Afhankelijk van de inhoud van hel besluit zoals door het lrlinisterie van Veiligheid en Justitie wordt afgegeven, mogen de onder 1.2 en 1.3
genoemde opspoÍingshandelingen door een BOAworden uitgev@rd.

1.2 Geautmatíwde srellêidwntrcle met behulD van lílm
Een geautomtisee.de snelheids@ntrcle, waàrbrj gebruak woÍdt gemsekl van zogenaamde 'natte' iilm, valt in de wlgênde fasèn te verdelen:

1. het plaatsen, afsiellen en inweíkingstells wn de cameÍa / rádaÍ/ fitm;
2. het uitnemen van €mera en Íilm en v@r zoveí van toêpassing hel plaatsen van de Ílm in een veMerkingssysleem waar dê beelden worden

ingelezen en gedigitaliseerd en de overtredinggegavens en voertuigkenlekens zondertussenkomst van personen worden wMeÍK;

3. het uitlezen
H
van de film;

4. hel oDnaken en tekenen van hel oÍGes-reóad.

Uitwetuing fen
Fase a en b: deze fasen zÍn íriKju.idisch gezien geen opsporingshándelingen, maar gelei op de fechtmatigheid van de bewijsgaíing voor de
opspoÍing zodanig ctuciaal, dá ze door een daadoe bevoegdê opsporingssmbtenaar moelen wordcn uígevoeíd.
Fase c en d: deze fasen worden als opsporingshandelingen aangemerK en moeten worden ungev@d d@r een opsporingsamblenêaí. Oegene die
de film uitleest, is degene die de oveÍtroding coníateeÍt en het pb@eveóaal (medè)ondeítekent. Als de opspoÍingsêmbtenaar die de fasn a
en/ofb hefi vericht het pr@eveÍbaal ni€i (med+)ondeÍtekent, kan die ambtenaar volstaan met het vasíeggen van deze opspoÍingshandelingen
in en daarloe beslemde €ppoítage.

1.3 Geautomdiwde s@têidsmtrcle mel behulp van digitale appaatuur
Een geautomatlseêrde snelheidscoí{rale wsarbij gebrulk wordt gemsakt van digltale appaÍatuur, vqlt In de rclgende Íasen te vefdelen:

1. het plaatsen, afstellen en inwerkingstellen van dê €meE / radaí of;
2. hel plaásen, afstellên er inweÍkingsiellen van een mobiel wlledig gêautomati$erd digíaal syíeem of hêt inweÍkingstellen €n een vast

opgêsleld volledig geautomati*erd digitaal systeem:
3 indiên van loÊpa$ing hst vêrichtên van handelingen mei digÍa!ê gegevens:

4. hêt ulllezen
tï
van de digitale gegevens;

5. het opmaken en tekenen van het DÍGs-veóaal.

Uít@tuíng faen
Fase a en b: vooÍ oÍ bij het ingebruikstellen wn deze apparatuuÍ overtuigt eên opspoíingsmbtenaar zich van de goede weÍking, afdelling en
plaalsing eryan. Oe opsporingsambtenaar legi deze conlrole vast in een daanoe beslemde rapportage. Als sprake is van eên volledig digilaal
geautomatiseerd syíeem, dan vemeldl hij altijd het lijdslip van ingebruikstelling.
Fase c: Alles wal met de digitale gegevêns gebêud tussen het moment van constáeíing van de ovenrêding en hel inlezen van deze gegevenE in de
veNerkingsppaÍatuuí m@t worden vastgelegd door een daamee belaste ambtenaar in een daan@ beslemde rappoíage.Fl Bijv@óeeld: als
gegevas op sn CD wordèn gebrand en vetuolgens wordên oreÍgêbrachl naar een andêrê locatiê om le woíden vereÍkt, moèI dil hele t€ject
worden verant\il@rd volgens een dssnoe opgestelde Ao-procsdure.g Het is ammqs @Í de billJskGcif van hel gÍoolste belang dal de
betÍowbaaíheid en volledigheid van do overtÍeclinggeg€vens worden gêgarandeeÍd s kunnen worden gê@nlblgerd.

NB Bij Íase a en b is confom het geíelde onder 1.2 stÍiK genomen geen sprakê van opsporingshandelingên. maar deze fase is voor de opsporing
van zodanig cruciaal belang dat deze weÍkzaamheden cloor een daaítoê bevoegde opspoÍingsambtenaar moelen worden uitgevoerd.

Fase d en ê: d€ze fass woíden als opspsingshand€lingen aangên€Íld en moeten woídên uitggvo€Íd doo. en opspoÍiogsmblenaaÍ. VooÍ de te
volgs werkwijze geldt rerder hel gestelde ondê. punt 1.2.

Het geíelde onder Íase c is niêl van toepassing op bijvoorbeeld trajecicontrole en digitale flitspalen, voor zoveí het veNerken van de digilale
gegevens hierbij volledig op geautomatiseerde wÍze geschiedt.llq Gelet op hel arrest van de Hoge RaadÍ11lvolíaat het in deze gevallen dat een
daamee belaste opsporingsambtenaa. in het píocês-verbaal vemeldt hetgeen langs elêKronische weg is geconstatêerd en vastgelêgd.

2. Íteting van anelheidswáedingên

?.1 Keuing van cle setlÊídsmetqs
De snelheidsmeters bêshreven in de voaige paragraaÍ'Oefinities' mogen slshts worden gebruiK voor de daar genoemde toepassingen als een
certiÍicaal is afgegeven door een daadoê bevoegde keurlngsinstantie en de geldighêid van het @rtifi€at niet is verstreken..

2. l. I lJking hoo'dsnelheiÉmêts
De b@rdsnelheidsmeter is niet opgenomen in de Regeling meetmiddelen politie. Dde meteí lén namelijk niet als metmiddel in de zin van dat
besluit woÍden beschouwd, omdal een snelheidsoveílrecling hiemee niel op diredewiPe kan worden vastgeíeld. Oe snelheid van het gevolgde
voeÍtuig wordt immers g€oníateerd d@Í op (nagenoeg) geli.ikblijwnde aÍsland te volgen en wrvdgens de ownÍgding af le lêiden van de mel hel
dienív@ítuig geÍeden snelheid. De goede weÍking van de boordsnelheidsmeler is eóteÍ êssentieel voor de bewijsvoeíing en daaÍom wordt ten
aanzien van de geldigheidsduur van de ijking in deze aanwijzing aangesloten bí de bepalingen die in de Regeling meetmiddelen politie gelden wor
radarsnelheidscontÍolêmeters.

2.1.2 Geldigheidsduur ijking booÈselhddwt{
De in het dienstrceítuig aangebíachte tabeltl2l en het dsarbij behorende @rtif€at is getdig vooí de duuÍ €n éénjaar. Deze tabel en hel daaÈij
behoÍqde c€Ítifi€at wrlieí haar geldigheid bl hectel ot wijtging van enig onderdeet van het diensivcrtuig als dit heÍslel of deze wiizaging van
invloed kan zijn op het mêdrcsullaat.

2. 1 .i Nietgeijke boodsnelheidsmetq
Voor hêt vaístellen van snelheidsoverschrijdingên wordt in beginsel alléén een geikte booÍdsnelheidsmeter gebruikt. In de uit?onderlijke gevallen
dal loch (mede) gebÍuikwordt gemaakt van een diênívoenuig waaNan de boordsnelheidsmeter niei werd gecontroleoÍd / geijK, moet als volgt
worden gehandeld.
De aÍrijking van de snelheidsmeter in hel diênslv@ítuig m@t zo sp@dig mogelÍk na dê @nsláeíing woÍden bepald met behulp van geíkte
sppaÍatuur. De mêelonzekeíhêid bt de ijking is ahankelijk wn de gebruikte ikàppeEtuur De reÍbalisant nÉÍÍrt in hd pÉceeÉÍbal op dal hi
heefr ge@frstdeêd dat gewerK is met een niet-getKe booÍdsnelheidsmeter. VeÍdeÍ readient hel aanbe€ling te vemelden dat hij op grond van zijn
eryaíing in hel verkeer inschat, dat bet.okkenê / vêrdachte íeed mel een snelheid van s kíVh, in elk geval met een snelheid die hogeí lag dan de
ter plaats toegestane maximumsnelheid.llq

2.2 Plels m@tb@tie selheiCffielingen
De snelheid van v@Éurgen Ir{ moet zijn aangepaí dirêct op de pladswaar en lagse mdimumsnelheid gad g€ldên. Om di$u$ies of
bercepschrifren / bíewn te v@íkomen owr een te korle aÍsland tussen de plaás waaíop de lageE maximumsnelheid ingaat en de
snelheidsmeting wodt en minimumaÍstand in acht genomen tussen de plaats van inwerkingtreding van de lagere maimumsnelheid tot de
meetlocatie. Voor het bepdtr van deze minimumafíand wordt geen rekening gehouden met de vooÍ het gebod geldendê maximumsnelheid. Het
uitgangspunt is immeÍs dat de snelheid bij het passersn van het gebod moet zijn aangepaí en derhalve wordt bij het bepalen van de afstand tussen
gebod en m@tplaats uitgegaan van de uit hel gebod volgende maimumsnelheid.

De minimale afíanden lu$en gebod en meetplads zijn:

30 km/h 6 ÍVs 80 mêter aÍíand

50 km/h 14 rl/s 140 m€ter afstand

60 km/h 17 nls 170 meter aÍstand

70 km,h 19 ÍVs 190 meter afstand

80 kmÀ 22Írls 220 meterístand

90 km/h 25 m/s 250 meter atstand
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100 kr/h 28 íts 280 melêr afstand

Dezelfde afstanden moeten worden gebruikt tussen cle meetplaats ên de plaats waarop hêt gebod dat dooÍ middel van de snelheidsmeteÍwordt
gehandhaaíd eindigl. Bí kuisingenllq en in bijzondeÍe omslandigheden k€n haervan woÍden a&eweken.

NB De in d6 tabel €m€ldê afíanden b€tÍefien de minimale aEanden. Om aan dqe eis te voldoen, zonder gebruik16 maken van de tabê|. kan de
ler plaatse toegestane snelheid wordên vefrenigvuldigd met het getal dÍie. Deze formule geldt v@r alle in de tabel vemelde snelhedên.
Bijvoorbeld: Toegestaan 80 kr|/h. De aÍstand tussen gebod en meetplaats wordt dan als van d€ foÍmule wordt gebruikgemaaklr 80 x 3 = 240 m.

2. 3 *trcuwb adheid tachogrc af
Een tachogEaf in een vrachtauto ofautobus ontvangt een snelhêidssignaal door middel van een zêncteÍ (impulsgeve0 die zich bevindt aan dê
veFnellingsbak van het betrefiende voertuig. Dit snelheidssignal wordt gereten in het aantal impul*n dat owr een l€ngte ván minimaal 1
kilometer door de zêndeÍwordl aÍgegewn.
De meling en registratie van de snelheid d@r een tachograafwordt beinvloed door hel bandenprcfiel, de bandenspanning en/of beladingsgÍaad.
Daa.om moêt de snelheid die de tachograaf aangeeít, worden benoemd als de voeítuigsnelheid. De werkelik gereden snelheid is enkel vasl te
stellen met @n goedgekeurde snelheidsmeter.

2.4 ENen
Op een wooneIÍ moel íapwets geíeden worden. Op gíond van een arreí van de Hoge Raadllê met onder 'stapvoets' worden veístaan 1 5 kíVh.

3. iiarges

3.1 Maximale fout
(i4obiele) ÊdffielheidffieteL laffielhei.tsmetq, ddedffielheídffietet (mobiele) tqedilehreídffidq
De maximale fout onder bedrilfsomstandigheden bedEagt 3 kmlh voor snelheden niet gíoter dan 100 knvh en 3 pÍocènt van de gemden snelheid
vooÍ snelheden groter dan 100 km/h.

G eijtde bofdsnelheídffiebr i n dienstuoenu ig
De maximale foul voot geíkte booÍdsrelheidsmeters bêd€agt 3 ktrVh vooÍ snelheden niet gÍoter dan 100 kÍíh ên 3 prccent van de werkelijke
snelheid @Í snelheden groter dan 1m kín/h. De in de ijktabel sdeí gêreten snelheid opgenomen waaídên moetên daaom @k mel deze
waarden wdden gê@rigeêrd-

3.1.1 Corectidabel
De in punl 3.1 vemelde maximale Íout van 3 procent is uitgewerkt in onderstaandê coredietabel. De coredie van de maximale íout vindt plaats
conform deze tabel.

Coffiiebd in km./h

Corectiê met 3 %

Gemeten snelheid Coreclie 3 %

0 Um 100 kíVh

10'l Vm 130 kÍvh

13'l Vm 165 kÍrvh

166 Vm 200 kr/h

20'l Vm 230 kÍVh

80 km/h

1 00 kÍÍh

1 20 krt/h

130 kmih

WegweÍkzaamheden

3 kr/h

4 kr/h

5 kíVh

6 km/h

7 kÍÍh

3.2 Wedelijk gereten sneltÊíd
De Hogê Raad heefr in divers arrestmtl4 hel standpunt ingênomên dat met de in artikel 21 R\A/ 1990 geroendê snelheid niêt de gemeten, maar
de werkêltk geredên snelheid wordt bedoeld. Een len laste gelegde snelheid ís sleclÍs bewezen, als van de gemeten snelheid de maxjmaal
toêláátbàar geooÍdeelde meetfout van de meetapparatuur is algetrokken. Heuêlfdê geldi voor snelheden die zijn vastgesteld met een mobiele
radarsnelheidsmeter.tlq

De ondcr punt 3. 1 wmelde milimde fouten onder bedriifsomslandigh€den meten van de gemeten snelheid worden aEetrckken waardoor de
weíkelitke snelheid (= gecorigeede snelheid) wordt vastgesteld.

3.3 Ondergrens wolging e, insÍelter $e/hedsmeÍe6
Om te vooftomên dá de gemeten snêlhêid na af,aek van de mêet@reclie te dichl bil de toegestane maximumsnêlheid ligt, woídt pas opgetreden
als de gemeten snelhEid vemindeÍd mel de vooÍgeschÍeven coffectie van 3 procênt, met 4 kÍ/h of meeíwoÍdt overschreden. Uitsluitend bij een
loegestane mdimumsnelheid van í30 km/h wordl van deze regel afgeweken en kan worden opgetrecten vanaÍeen gemeten snelheid van 136
kÍVh. Aangezien de maximumsrelheid €n 130 krt/h de bo€ngrens wmt van het snelhedengebow vinden de ministeE wn Veiligheid ên Justitie
en Infrastrucfuur en Milieu het verdedigbaarom geen ondergrens te hanteren bij deze snelheidlq.

De selheidffietF z@ls genwd ond* 3. 1 van deze aanwijzing m&en dus als Wt @tden ingedeld:

MailmDrcrellEid

30 km/h

50 km/h 57 km/h

Snelheid%efè, ínsteilen op Crcdie Be&hitd<ing

37 km/h -3 34 km/h

-3 54 km/h

87 km/h

1 08 km/h

'| 28 kmih

1 36 kmÀ

Snelheid + 7

84 km/h

104 kmi h

124 knlh

1 31 km/h

Het hoge. iníellen van de snêlheids€deF omdat de film andê6 te snel wl is ofomdat bepaalde wegen zich door hun infÍastructuurzouden lenen
voq eq hogeÍe snelheid, is in striid fret het handhsvingsbèleid ên wordt met klem afgeEden. De .eht*ekêíheid ên de Íechtshekt komsn dan
an hd geding.

Als dê infíastruc,tuur van cle weg zich niet verenigt mêt de voor die weg geldende snêlhêidslimael, mod me't de wegbeheerder woÍdên ovêdegd om
de maximumsnelheid aan te passen aan de omstandighecleí ofom de weg zodanig in tê richten dat deze uitnodigt om de aldaar besaande
maÍmumsnelheid niet te oveHhrijden.

4. Eisen prcces-veóaal

4.1 LN s@lheklsnetq (laergn)
Juridisch gezien is er geen betuaarlegen hel wóali*Íen op kenteken bí gebruik wn de lasrgun. Omdai echtd bi het gebruik €n de la*rgln
meestal geen fotogEfi$he ofMd@registratie van de gedraging of owÍtreding plaalsvindt, m@t in begins! tot staandehouding worden
overgegaan-Pl
Als bij het gebruik van de lasergun toch tol het veÍbaliseren op kenteken wodt owrgegaan zonder Íotografsche of videoregistratie, moet dit in het
proces-veóaal oÍ de beschikking worden gemotiveerd.
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In het p|@sveóaalwordt naaí de mdimumsnelheid, de gemeten snelheid en de weÍkelÍke (gsorrigeerde) $elheid. remêld op welke aÍsland
het voertuig werd gemeten.

4.2 Detedwelheidfrder
Als bí detêclometing de geÍeden snelheid met --'wordt aángegêven, is dit eên waarde die het snelheidsmeetmiddel niel heeíl kunnen aangeven.
Om een zaak te kunnen veryolgen, moet de waarde vên dê snelheid bekend zin. Als de waarde niet bekend is, zal afdoening dus niet mogelijk zijn.

4. i M ob iel e traje ds na lhe i dffi et6
Als een voeÍtuig is uitgerust met een mobiele t.ajec{snelheidsmeteÍ, kan Elleen in zeeÍ uilzonderlijke gê€llen gebruikwoÍden gemaaK €f, een
geijKe snelheidsmeter in het dienstvoe.iuig. BÍ gebruik vaí en geijKe snelheidsmeteí in êên dergelik diens{@eíiuig m@t in het pÍo@+veÍbaal
worden gemotiverd waarcn gs gebruikwerd gemaakt van de mobiele tmjedsnelheidsmeter.

4.4 GeWe boqdsnellEidsmetq in diilgv@ttuig
Een p@esve.bael waaíin sprake is van snslheidsmeting met behulp van een geijlde snelheidsm€ter in @n dienstrce(uig dient de rclgênde
gegevens te bevatten:

. de toêgestane snelheid;

. dê afstand tussen het gemeten en meetvoertuig, met de vaststelling dat die ondeÍtinge afstand tijdens het meten van de snelhêid gêlijk dan wel
nagênoeg gelÍk bleel dan wel dat het gemetêr v@ítuig uÍtliep op het dienstmotoNoêítuig
P1l
;

. de afstand waarover de snelheid van hel voenuig werd gemêien;

. de geconsiateerde snelheid (aígelezen snelheid);

. de gemelen snelheid volgens ijktabel (= snelheid Íktabel behorende bij de boordsnelheidsmeter);

. de gecorigeerde snelheid (= gemetên snelheid volgens ijktabel minus de coÍrec{iê of snelheid ijKabêl waadn de correclie rêeds is opgenomên);

' de ove&hrijding in aantalkilometeÍs pêr uuÍ.

5. Exce$iêvê 3nêlheidsovertredingen (aÍtikêl í64 lid 2 ondeÍ c WVU, 1994)
De AanwÍzing inzake de invoídering van rijb€wïzen gefi een regeling wor de wÍdeÍing tol orergille, dan wel inhouding van hel njbewijs bij
ex@ssieve srelhêidsoveÍtredingen

De bijlage 2 bÍ de Aatrijzing inbeslagneming regelt de gevallen van inbeslagreming van het veÍtuig.

6. Recidivercgellng gedocumenteÍde snêlheldsovenÉdingen
De recidiveregeling gedocumenteeÍde snelheidsovertredingen wordt toegepast bij snelheidsovertredingen die niet als gedraging in de bílage bij de
Wet administratiefrechtelike handhaving veíkeersvoor*hÍiflên (WAFM zijn opgenomenP2l. Van reciclire is allêen spÍake als de ovenreding wo.dt
beqaan binnên tweejaar na atloening van de voÍigê o@Ítreding.

De RichllÍn wor slEfwÍc,êíing laíievs en Íeitom$hÍijvingen inzake misdriiÉn, ovedÍediogen en gedragingen als bêdoeld in de Wet
administctieÍrechtellke handh€ving skeerswoEchÍifren Egelt het snctiebeleid.

7. Handhaving snelheidsbegren4r door politie en lnspectie Verker & WateEtaat

7.1 Sdlematiscll ov*icllt v@tluÍg@tegode en ingangsdêtum snelheidsbegrenzs (a1. 5.3.15 en 5.3a.15 RV)

Schêfratisch ovauicht verpliclÉing sn.lh.idab€gen*í

CatêgoÍie

BêdÍijísauto

Bedrijfsauto

Bus

Bus mel diêselmolor

> 3.500 Vm 12.000 na 31-12-2004

na 30-9-2()01 maar vóór 1-1-2005

na 31-12-1987

na 31-12-2OO4

na 30-9-2001 maar vóór'l-í-2005

T@ggslane max. massa in kg Oatum ingebruikname

> 12.000 na31-12-1987

Bedriiísauto met diesehotor > 3.500 Um 12.000

> 10.000

Vm '10.000

Um 10.000

7.2 Uitgangspunten
Z2 t G@rsíaftrrde snerterd
Het eeEte uitgangspunt van de handhaving van de regels betreffende de snelheidsbegrenzer is de geconstateerde síelheid. Een indi@tie dat een
snelheidsbegrenzer niel is afgesteld op de in rubriek 2 genoemde maximumsnelheid, is in êlk geval aanwezig, als de gemeten snelheid mer
bedraagt dan:

. 90 krvh vggr de in 7.1 gen@mde bedrijfsauto's;

. 100 kÍíh voorde in 7.1 genoem.le bussen.

Naast hel meten van de geÍeden snelheid kan ook de d@í een tachogÍaafgeÍegiíÍeerde (te hoge) snelheid dienên.

7.2.2 B$tuuder vffintwoqdelíjk rcs selhoidsove$híjding
Hèt tweede uitgangspunt is d6l in prificlpe dê beíuudèr vê.anlw6rd6lík is voo. de snêlhèidsoverschÍijding en de êigenea/houder voor het niêt
s8nwêzig zijn ven een goêdgekeuÍdê ên goedwerkendê snelheidstEgrenzêÍ.

7.3 Veftalisingsbeleid tledqlandse beddjfsautob e, brset
Als de bestuurder dooí een danoe bevoegde opsporingsmbtenaar van de politie ofde Inspec{ie VeÍkeeÍ en Watêííaal wegens een
snelhêidsoveÍtreding is slaande gehouden, moel êr in iedêr geval teÍzake van de srelheidewÍtreding en pr@es-veóaal worden opgemaaK dan
wel *n administratiew sndie in de zin wn de WAHV (Wef MuH60 worden opgelegd.
h de Btlage van het TEng.Ílebesluit ên h€t Besluil OM{fr@ning zin in de Íeitcodes N 1 50 d €n N 150 dd de o€ÍlEdingen opgercmd teÍ zakê
het niêt v@zien zijn van een gedwerkende snelheidsbegrenzeí. Hoewel hiervoor in principe aan de bestuuÍdeÍ en de eigenaar/houdeÍ een
transa.lie kan woÍden aangeboden ofeen strafbeschikking kan woÍden uitgevaardigd, moet daaryan bÍ de beíuuídeÍworden afgezien, tenzij deze
de eigenaar/houdef van het voeíuig is. Als blíkt dat geen goedweÍkênde snelheidsbêgrenzer aamezig is, dan moet daarvooÍ een
tíansadiêvoorstel woÍden aangeboden ofeen aankondiging van straíbeschikking aan de eigenaar/houdeÍwoÍden uitgevaardigd.PE

Hel is dus mogeltk dá het feiten@mplex zowel een adminislráiêftechtelijk als stÍêfrechtêlík reNdg kijgt. De bestuurder l€n en administráieve
snclie opgelegd kijgen wêgêns de snelheadsovertíeding, en àan de eigenar/houd$ kàn vaNege dê niel-goedgekeurde, dan wel niet-
goedwêrkende snelheidsbegrenzereen transacliê worden aangeboden oÍeen aankondiging van strabe$hikking worden uitgereiK oftoegezonden.

7. 4 Veíbalisqingsbêleid b uiten landse be&ijfstuÍob e, Duse,
De wóalasering van bes{uuadeF van buitenlándse bedaijÍsauto's en bussen vindt plaats @nform há bovenstaandê vgóalisêdngsbeleid ten aanzien
van Nedeílandse bedíiifsauto s ên bus*n, met dien veÉhnde dal van hel toezenc,en van en transaclievoorstel ofeen aankondiging van
stËfreshikking aan de eigênaar/houder kan woÍden afgezien In @n defgelijk gêval kan de builènlandse bestuurder zowêl @n be$hikking worden
opgelegd voor de snelheidsovedreding als een tíansaclie worden aangeboden of en aankondiging van straíbeschikking worden uitgeaeikt ter zake
van het niet voozien zijn van een goecfuverkende snelheidsbegrenzer. Op grond van het bij de invoer van de politiestfafbeschikking in werking
lÍedende artikel 3a van het Besluit tenuitvoerlegging gêldboeten kan, als sprake is van het uitreiken van een aankondiging van strabeschikking, de
bê$Íafre in de gelegenheid wordên gesield om binnen één dág waarop het sirafraÍe feil is onldeK de geldboete te vold@n. Hieót m@t de
beslÍêfle in een v@r hem begíijpelijke laal woÍden medegedêeld dat hij bt daadsêÍkêlijkê direde belaling €n de geldboele afíand del van het
Í4lrl op veEêl legen dê stÉBesc}likking.

OVERGANGSRECHT

De beleidsegêls in deze aanwijzing hebbên gelding mel ingang En de datum vên inweíkinglreding.
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110

Reg.no.
951415

Kênteken
@XX.XX

Wegdaaibl

KM-stand
064,t94

Plaats
Randstad

220

Ill Richlltn 926IEEG (Pb ÊG L 54, gewiÈigd bij RictÍlijn 20028íEG bê-tÉffende de indalláie en hel gebruik ván snelheidsb€grenztrs in
bepaalde €tegoÍisàn motwo€Ítuigêr en Richtlijn 924 EEG (Pb. EG L 129), gilijztgd bt richllijn 2004/11 EG betEfiende dê ei$n die aan
snelheidsbêgrenzeÍs of s@fgelijke begíenzingssysemen vooí bepaalde €tegorieën motoeoenuigên zijr gesteld.

l2l Zie tabel punt 7.1
[3] Sommige radaÊ, laser-, detector- en trEeclsnelheidsmeters zÍn verplaatsbaar en kunnen daaÍdoor vanuit vêrschillende locaties
snelheadsmêtingen vanuit een vaí punt verichten.
[4] ln dezê €owijzing woídt l-b v. êen eenduidig taalgebruik bí de boordsnelheidsmeter de term geijlde gehenteerd, teruijl form@l sprake is van
een'gêkalibêÍde' booÍdshelhêidsmelel
Isi Zie woó€ld ijKabel bïlage 1.
Í61 Met het uitlezen van de Íilm dan wel digitale beelden wordt hel daadweíkelík beoordelen van de (digitale) foto bedoeld en derhalvê het
daadwerkelijk waamemen van de ovenreding.
[7] Zie vorige voetnoot.
[8] Oêzê íapportagê maakt geen deel uit van het pro@sveíbaal of van het zaakovezicht als sprake is van eên gedraging inzake de WAI-M.

I9l HiêÍbij moet wgrden gedactÍ an unêke @deringy'nummering van gegevmsdragers. zoals een CD, het gebruik van geleidelijíen en rysieke
overdracht van gegevens.
[10] Gelel op he'tgeen in art. 3 lid 2 WAI-IV is bepaald zÍn daartoe aangewezen opsporingsambtenaren die bevoegd zijn een administÍatieve sanct,e
op te leggen têr zake van op geautomatiseerde wijze vastgestelde gedragingen.

Í1 I I HR 26 ,anuari 1 9S9, yR í 999/79. De Hogê Raad heeff teu ake een dooÍ middel van t€ject@ntíole geconstalêeÍde snelhêidsovertÍeding
bepaald: De omstandigheid dat een en ander onder diÍecÍe verantw@rdelijkheid van de politie is geschied en dat dooÍ de veÍbalisant is
waaÍgenomen hetg$n langs elektrcnische weg is ge@níateerd en vaslgelegd, bÍengi mee dat hieÍ spÍake is €n en pí@es-wóad dat de
mededeling €n de wóaliserendê ambtênaar betrêi En Íeitên of om$mdighêdên door hèmze$ waargercmen. Daa€en dod nlet af dat
eedeÍgenoêmde weaÍnemingen van tijd en plaats niet direct mêt de êigen zintuigen zin gêschied en cle noodzákeluke berekeningên md
hulpapparatuuí zijn uitgevoe.d. Van dat oordeel uitgaande, heefi de rechtbank terccht aan eerder bêdoeld proces-verbaal de bewijskrachl van art.
344, tweede lid, Uy'vSv toegekend voozover het betrefl de door de verbalisant gedane waememingên van hetgeen langs eleklÍonische weg is
geconíatêêÍd, van het feh dat de Rijksdienst voor het WegverkeeÍ de in hêt prcegverbaal bgdoelde opgave heelï gedaan en van het feit dat de
verdachte hêt desbelrefiende antwoordfomulier heefr geíetoum@rd.'

112l Ziê de in bilage opgeoomen v@óeldlátEl.
[1 3] HR 27 nowmber 1973, VR 1974/37 en HR 8 oktober 1974, VR t975I20
[14] Hof Leeuwarden 1 8 april 2001, WAHV 00/00267. Mede gelet op de toêlachting op art. 19 RW1 990 vloeit uit het bêpaalde in an. 5 \M/W1994 en
art. 1 I RW1990, gelezen in ondeÍling veÍband en samenhang, voort dal eên besluurdeÍ zijn snelheid steeds zodanig dient te regelen, dat hij in
staat is boÍden zo tÍdig waaí te nemen dat hij zijn wegged.ag tijdig aan de door die boÍden gegeven g+ of verboden, waaíschuwingen of andere
infomalie k€n aanoassen.
[1 5l Hof Leeuwarden 2 t septembeÍ 2006, LJN 42551 3, WAHV 06/00745. De Elio van de snelheidsbepeÍking lol 70 km peí uur bii kuisingen als de
ondeíhavige is niet slecits gelegen in het de bestuuÍdeÍ nopen tijdig te r€geÉn op de w.pliclíing zijn Éeduig vooÍ het ode €rkoêÉlicht tot
stilstand te brsngen, maar @k in hêt met díe gemstigdê snelh€ad dg kruiEing op t6 rijden. N! deáraan niêt is voldaen is niet relevant op welke
afsland van de kruising hêt bord G3 zich bevindt.
[16] HR 5 oktober 1999, nr. 1 1-9$V. De Hogê Raad zegt hierover: 'Oe wet geon niet aan wal ondeí stapvoets moet worden verstaan. Volgens de
memorie van t@lichting djent de snelheid van het molorceduig zowel mogelijk aangêpasl te woÍden aan die van en wetgangeÍ. Volgens cloor cle
politie uitgev@rd€ proêvên is het in het algemen tehnisch niel mogelijk fiêt en motoriituig te rijden met een snelheid van een voetganger.
Daaíom wo.dt hetjuisl geacht als toegêstane snelheict op een woonerfte hanleren de snelheid die met êen motoN@rtuig techni$h minimaal
moggltk is. cêlet op de veíklaÍingfl van dê vêóalisant en de get@ndê víd$beeldên wordt aannemelijk gêacht dát dezê snelheid 15 kilomeleí per
uur b€clraagt.
I17l Bijv. HR 12 dêcembêr 1 995 en 23 januari 1996, NJ 1 996, 397"400.

Í181 Aresi HR 12 maaÍt 1996, LJN: 2D0406, NJ í996, 5tí.
11 9l VeÈamelbíieÍ veíkeersveiligheid, Miniíêrie van IníÍastructuur en Milieu, 1 '1 mei 201 1, kenmeík |ÉNMiBSK-2o1 1 /53873

[20] Btv aÍes1 Hof Leeuwaíden 30 md 2001, WAHV 00/00197.
[21] Arêsl gêrêchtshoíanhem, 24juli 20m, LJN: BJ3985
l22l Eên owÉchrijding van de mdimumsnêlhêid mêt meêaden 30 krt/h oí vooÍ bepaalde snelhêidsovedêdingen op eutosneMeeFn met meeÍ dan
40 kmft
[23] Oe regeling van dê sirafbe$hikking in het Welboek van StíaÍvordeíing vooÊiet niet in de mogelijkheid dá de opsporingsambtenaa. een
àankondiging vàn íÍatuê$hikking aan dê vêrdachte t@zêndl. In gevallên waarin t@zênding aan de orde is, is het aangewezen dat dit meteen het
afschrifi wn de politieííafbeschikking zelfbetrefl. ln dá geval wordt de zaak ingeíuurd bí hel CJIB dat vervolgens namens de
opsponngsmbtenaar de stÍaÍbe$hikking aan de verdachte toezendt
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