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Politieverkeerstaak Nationale Politie

• Verkeershandhaving + communicatie

• Handhaving bijzondere verkeerswetgeving

• Ongevallen afhandeling

• Advisering  art. BABW



Belangrijkste ongevalsoorzaken

++



Leidraad Handhavingsplan Verkeer 2019-2020

• Prioriteiten

• Capaciteit     

• Sturing

1000

Veelplegers
Afleiding
Rood licht
Alcohol en drugs
Snelheid

+ deel takenpakket van 25.000

+ regionale stuurgroepen



Politieverkeerstaak Nationale Politie

• Verkeerspolitie                  Politie in het verkeer

• Generale taakstelling  vs. Specialismen
• Weg, water en spoor     

• Inrichting:
• Regionaal (10x): Basisteams / Teams Verkeer
• Landelijk: Elektronisch Verkeer Toezicht / Geografische 

afdelingen Dienst infrastructuur

• Portefeuille Infrastructuur en Verkeer



Beïnvloeding van gedrag

• Project EDWARD

• STAR publicaties

• Politie en media

• Signalering door techniek 



19 september 2018:
European 
Day
Without 
Any
Road
Death





Afleiding + appen op de fiets in de media

NIEUWS APPEN OP DE FIETS
De boete voor fietsend appen wordt 
hoog, maar hoe zit het met de pakkans?

Minister waarschuwt: 
strenge controle op 
appverbod fiets

07 februari 2019 .  Het aantal geconstateerde verkeersovertredingen was vorig 
jaar nagenoeg gelijk aan het aantal overtredingen in 2017. Boetes voor 
snelheidsovertredingen vormen nog steeds het leeuwendeel.
Het aantal verkeersboetes voor bellen achter het stuur is vorig jaar gestegen: 
van 74.561 overtredingen in 2017 naar 80.425 overtredingen in 2018. Dit is een 
stijging van circa 7,9 procent, maakt het ministerie van Veiligheid en Justitie 
donderdag bekend.

https://www.facebook
.com/politie/videos/5
82355072191999/

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/02/07/circa-92-miljoen-geconstateerde-verkeersovertredingen-in-2018
https://www.facebook.com/politie/videos/582355072191999/




Artikel 61a RVV komt te luiden:

Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een 

mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie 

of informatieverwerking vast te houden. Onder een mobiel elektronisch 

apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon, een 

tabletcomputer of een mediaspeler.

 Motorvoertuig wordt voertuig: -> fiets 

 Begrip “telefoon” wordt ruimer

 Naast staande houding ook bekeuren op kenteken mogelijk

Wetgeving per 1 juli 2019



Handhaving met behulp van 

Camper en Touringcar



Handhaving met behulp van 

camera op fiets (en drager)



Digitale handhaving in de toekomst







Zijn er nog vragen?

Bedankt voor de aandacht


