
 

 

              

 

    

 

 

 

        STRAFRECHT  

 EN HET VERKEER 
 

 

 

 

 Informatie voor verdachten en betrokkenen  

over strafzaken in verkeerszaken. 

          

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

mr. Theo ten Velde 

Bel bij spoed: 06-12 53 79 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijwel iedereen is regelmatig verkeersdeelnemer. Als er miljoenen mensen 

actief zijn in het verkeer, gaat het wel eens mis. En niet zelden gaat zelfs het 

strafrecht zich ermee bemoeien. In die gevallen zou jouw rijbewijs in gevaar 

kunnen komen. Speciaal voor de verkeerszaken is er deze folder. We hebben de 

nadruk op het rijbewijs gelegd omdat dit voor veel mensen een heel waardevol 

bezit is.  

 

INNAME VAN HET RIJBEWIJS, HOE ZIT DAT? 
 

Je kunt je rijbewijs grofweg op 3 manieren 'kwijtraken': een agent houdt je aan 

en neemt je rijbewijs in, de rechter beslist dat je geen auto meer mag rijden of 

het CBR (Centraal Buro Rijvaardigheidsbewijzen)  beslist dat je geen auto 

meer kunt rijden. 

 

Inname door de politie:  Wanneer een agent je aanhoudt omdat je meer dan 

50 km/h te hard reed of wanneer je meer dan 1,3 promille alcohol in je bloed 

hebt (of 0.8 promille bij beginnende bestuurders),  zal hij je rijbewijs moeten 

innemen. Dat is ook geen keuze van de betreffende agent, dus op dat moment 

is een discussie vaak niet zinvol. De agent beslist niet of het rijbewijs 

ingenomen blijft. Dat doet de Officier van Justitie.  

 

Beslissing van de rechter: Ook als je niet direct bent aangehouden kun je 

achteraf alsnog je rijbewijs kwijtraken. Bijvoorbeeld als je wordt geflitst terwijl 

je meer dan 30 km/h te hard rijdt of als je wordt aangehouden met te veel 

alcohol in je bloed, kan het zijn dat je moet voorkomen bij een rechter. Deze 

rechter kan je verbieden om voor een bepaalde tijd auto te rijden. De rechter 

kan je ook om andere redenen verbieden nog auto te rijden. Bijvoorbeeld als je 

bent doorgereden na een ongeval. 

 

Beslissing van het CBR: Als er alcohol of drugs in het spel zijn, of als de 

politie denkt dat iemand vanwege lichamelijke of geestelijke beperkingen geen 

auto meer kan rijden, wordt het CBR ingelicht. Het CBR kan je dan oproepen 

voor een geestelijk en lichamelijk onderzoek. Als het CBR van mening is dat je 

niet meer kunt rijden, bijvoorbeeld vanwege een verslaving of vanwege sterk 

verminderd zicht,  kan het CBR je verbieden om auto te rijden en zul je je 

rijbewijs moeten inleveren. Ook kan het CBR het rijbewijs van een beginnende 

bestuurder schorsen als er 3 strafpunten in 5 jaar worden gehaald. 

 

 

HOE KRIJG IK MIJN RIJBEWIJS TERUG? 
 

Dat hangt uiteraard af van de manier waarop je het bent kwijtgeraakt. 

 



Inname door de politie:  Het rijbewijs moet dan binnen 3 dagen naar de 

Officier van Justitie worden gestuurd en die moet binnen 10 dagen beslissen of 

je het terugkrijgt of niet. In die 10 dagen kun je de officier zelf benaderen en 

dat wil wel eens helpen. Wanneer je een bericht krijgt van de officier dat je het 

rijbewijs niet terugkrijgt,  kun je een 'klaagschrift' indienen bij de rechtbank. 

Meestal volgt er dan een zitting bij de raadkamer (zeg maar 'rechtbank').  

 

Beslissing van de rechter: Als de rechter heeft beslist dat je voorlopig geen 

auto meer mag besturen, kun je daartegen alleen nog maar in hoger beroep 

gaan. Het hoger beroep moet worden ingesteld binnen 14 dagen na de 

uitspraak. Het is verstandig om een eventueel hoger beroep eerst door te 

spreken met een advocaat. 

 

Beslissing van het CBR: De inname door het CBR valt buiten het 'normale' 

strafrecht. Als het CBR een beslissing neemt, kun je tegen die beslissing 

bezwaar maken. Wordt het bezwaar afgewezen, dan kun je in beroep bij de 

rechtbank.  Als het rijbewijs ingenomen blijft, hangt het af van de reden van 

inname of je het terug kunt krijgen en zo ja, op welke manier en binnen welke 

termijn.  

 

 

HET PUNTENRIJBEWIJS 
 

Het puntenrijbewijs is het puntensysteem voor alle rijbewijzen, dus niet alleen 

voor beginnende bestuurders.  

 

Wordt je binnen vijf jaar 2 keer veroordeeld voor rijden met teveel alcohol op? 

Dan ben je je rijbewijs kwijt. Bij de 2e overtreding moet het alcoholgehalte dan 

wel meer dan 1,3 promille zijn.  

 

Om opnieuw een rijbewijs te krijgen, zul je opnieuw examen moeten doen.  

 

 

WAT KAN EEN ADVOCAAT VOOR MIJ DOEN? 
 

Een advocaat kan je bijstaan in een zaak waarbij je moet voorkomen. Meestal 

zal de advocaat het dossier opvragen en doornemen. Er zijn veel regels en 

voorschriften die gelden omtrent de blaastesten en de inbeslagname van 

goederen. Het is vaak verstandig die regels en voorschriften na te lopen. 

 

Daarnaast kan een advocaat een klaagschrift indienen tegen de inbeslagname 

van het rijbewijs en het woord voeren tijdens de raadkamer behandeling of bij 

de rechtbank. 

 



VEEL GESTELDE VRAGEN 
 

Mag mijn rijbewijs worden ingenomen als ik dat nodig heb voor mijn 

werk? 

Dat kan. Als het de eerste keer is dat je bent aangehouden en als je ook kunt 

bewijzen dat je niet zonder rijbewijs kunt, kan een rechter daar rekening mee 

houden. Het CBR zal daarentegen nooit met dergelijke belangen rekening 

houden. 

 

Kan mijn auto of motor in beslag worden genomen? 

Dat kan onder omstandigheden. Als de auto of motor niet wordt teruggegeven, 

dan kun je ook een klaagschrift daartegen indienen.  

 

Moet ik altijd voorkomen als ik te hard heb gereden of te veel heb 

gedronken? 

Nee. Een zaak kan soms ook met een boete of met een transactievoorstel 

worden afgedaan. Promillages tot 1,3 (of 0,8 voor beginnende bestuurders) en 

snelheidsovertredingen tot 30km/h worden in de regel met een boete afgedaan. 

Bij ernstige overtredingen kan het zijn dat je moet voorkomen. Dat zal mede 

afhangen van de ernst van de overtreding en van de vraag of je eerder bent 

veroordeeld. 

 

Mag ik brommer rijden als ik mijn rijbewijs kwijt ben? 

Nee. Ook voor een brommer is een rijbewijs vereist. Met een rij-ontzegging 

mag je zelfs geen 'sparta-met' of een solex rijden. 

 

Krijg ik een 'strafblad'? 

Het oude ' strafblad'  bestaat niet meer. Tegenwoordig is er zoiets als 'justitiële 

documentatie', daar staat heel veel in. Als je een keer door de rechter bent 

veroordeeld zal dat er in staan. Snelheidsovertredingen tot 30 km/h staan er 

niet in, maar als de rechter het rijbewijs ooit heeft ingenomen, dan staat dat 

vermeld in je justitiële documentatie. 

 

 

 

Voor deze en andere vragen kunt u terecht bij het AdvocatenCollectief. We 

hebben dagelijks een gratis spreekuur tussen 10:00 en 12:00. Voor meer 

informatie kijk op www.advocatencollectieftilburg.nl of bel: 013-4636395. 
 

Kun ons niet bereiken en is het dringend? Dan kun je contact opnemen met mr. 

Theo ten Velde: 06-12537915 
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