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Geachte heer Opstelten, 

 

Op 25 juni 2013 liet ik u per brief weten dat de Nationale ombudsman uit eigen 

beweging onderzoekt hoe het kan dat bijvoorbeeld campers bij een trajectcontrole 

worden aangezien voor auto's met aanhangwagen. Naar aanleiding van het 

onderzoek heeft er op 16 juli 2013 een gesprek plaatsgevonden tussen 

medewerkers van uw ministerie, het Openbaar Ministerie (OM), de Dienst 

Wegverkeer (RDW) en mijn medewerkers. Graag informeer ik u in deze brief over 

de uitkomsten van mijn onderzoek.  

 

Trajectcontrolesysteem 

Tijdens het onderzoek hebt u laten weten dat voertuigen in categorieën zijn 

onderverdeeld en aan de hand van deze categorieën wordt bepaald welke 

maximum snelheid geldt voor een bepaald voertuig. Om te bepalen tot welke 

categorie een voertuig behoort, wordt gekeken naar de lengte en het gewicht van 

het voertuig. Verder hebt u laten weten dat het trajectcontrolesysteem is 

gekoppeld aan het systeem van de RDW, zodat hieruit gegevens over een 

voertuig kunnen worden gehaald. Om te bepalen tot welke categorie een voertuig 

behoort, meet het trajectcontrolesysteem de lengte van het voertuig en vergelijkt 

deze lengte met de lengte die bij de RDW bekend is. In de meeste gevallen is er 

geen lengte vastgelegd in het systeem van de RDW. In dat geval wordt de lengte 

bepaald aan de hand van de wielbasis met een omrekeningsfactor. De wielbasis 

is de afstand tussen de middelpunten van de voor- en achteras. De 

omrekeningsfactor is een marge die in acht wordt genomen bij het bepalen van 

de lengte van een voertuig. De leveranciers van de trajectcontrolesystemen 

stellen vast welke omrekeningsfactor wordt gehanteerd. Het is mogelijk dat het 

systeem op basis van de berekening van de lengte het voertuig in een verkeerde 

categorie plaatst. Hierdoor gaat het trajectcontrolesysteem uit van een te lage 

maximum snelheid. Vooral de volgende fouten kunnen worden gemaakt: 

- een camper wordt gezien als een auto met lichte aanhanger; 

- een auto met fietsenrek wordt gezien als een auto met lichte aanhanger; 

- een busje wordt gezien als een auto met lichte aanhanger; 

- een caravan wordt gezien als een zware aanhanger. 

Postadres 

Postbus 93122 

2509 AC Den Haag 

Bezoekadres 

Bezuidenhoutseweg 151 

2594 AG Den Haag 

Tel:  (070) 356 35 63 

Fax: (070) 360 75 72 

bureau@nationaleombudsman.nl 

www.nationaleombudsman.nl 

Datum 

14 augustus 2013 

Ons nummer 

2013.06212 006 

Uw brief 

 

Uw kenmerk 

 

Bijlagen 

 

Onderwerp 

uitkomst onderzoek 

snelheidsmetingen campers 



 

Ons nummer 

2013.06212 006 

 

2 

 

Boetes 

Wanneer het trajectcontrolesysteem het kenteken goed heeft kunnen lezen en 

het systeem heeft vastgesteld tot welke categorie het voertuig behoort, dan 

verloopt het opleggen van de boete automatisch. 80-90% van de opgelegde 

boetes is automatisch verwerkt. Volgens u zijn er van januari 2012 tot juni 2013 in 

totaal 2.483.859 snelheidsovertredingen door een trajectcontrolesysteem 

geconstateerd. In die periode heeft de politie in 1245 gevallen de boete 

gecorrigeerd en hoefde de boete niet te worden betaald. U stelt dat dit een zeer 

klein aantal zaken is ten opzichte van het totaal aantal snelheidsovertredingen dat 

is geconstateerd. In 185 gevallen was er ten onrechte een boete opgelegd 

vanwege een softwarefout in het systeem. Hierbij kan worden gedacht aan een 

softwarefout met het verschil tussen zomer- en wintertijd. Ook is het 

voorgekomen dat het systeem lichte opleggers als zware opleggers beoordeelde.  

 

Maatregelen 

Wanneer mensen zich met dit probleem bij de politie of het OM melden, worden 

de boetes volgens u vernietigd en terugbetaald. U stelt daarnaast dat de 

softwareproblemen inmiddels zijn opgelost. Verder hebt u aangegeven dat de 

omrekeningsfactor die op de A12 werd gehanteerd te laag was. Deze 

omrekeningsfactor is verhoogd, zodat bij het bepalen van de lengte een hogere 

marge wordt gehanteerd door het trajectcontrolesysteem. Daarnaast zal de 

marge die de systemen hanteren, worden aangepast waardoor meer zaken zullen 

worden doorgestuurd naar de politie voor handmatige controle. Volgens u zullen 

er aanpassingen bij de RDW plaatsvinden waardoor meer lengtes correct in het 

systeem zullen worden vermeld. Ook zal het OM vaker overleg voeren met de 

leveranciers van de systemen om op die manier vroegtijdig eventuele fouten op te 

sporen en te repareren.  

 

Als mensen het niet eens zijn met een boete dan kunnen zij administratief beroep 

instellen bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. U hebt laten weten dat 

aan de beoordelaars van de beroepen de werkinstructie is gegeven alert te zijn 

op deze problematiek. In die gevallen dient een eventuele termijnoverschrijding 

bij het instellen van beroep bijvoorbeeld niet te worden tegengeworpen.  

 

Voorlichting 

In reactie op vragen van de Nationale ombudsman hebt u laten weten dat burgers 

in het verleden niet zijn voorgelicht over deze fouten van het 

trajectcontrolesysteem. De aantallen waren klein en vielen binnen de foutmarge. 

Volgens het OM was er dan ook geen reden om te veronderstellen dat sprake 

was van structurele fouten. U overlegt met het OM over hoe weggebruikers in de  
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toekomst blijvend kunnen worden geïnformeerd over fouten, indien deze zich 

voordoen. 

 

Oordeel Nationale ombudsman 

De Nationale ombudsman heeft naar aanleiding van dit onderzoek een meldpunt 

geopend. Meerdere burgers hebben gemeld dat zij verschillende malen - soms 

zelfs zeven keer - ten onrechte boetes hebben ontvangen vanwege fouten van 

het trajectcontrolesysteem. Ook heeft de Nationale ombudsman signalen 

ontvangen dat onterechte boetes in het verleden niet altijd werden vernietigd 

wanneer een burger belde of beroep instelde. De Nationale ombudsman heeft 

bijvoorbeeld de melding ontvangen dat iemand een boete had gekregen, omdat 

het trajectcontrolesysteem er ten onrechte van was uitgegaan dat hij met zijn 

camper maximaal 80 km/u mocht rijden. Deze burger kon niet tijdig beroep 

instellen tegen de boete, omdat hij langere tijd op vakantie was. Toen de burger 

beroep instelde en uitleg gaf over de onterechte boete, werd zijn beroep niet 

inhoudelijk behandeld vanwege het verstrijken van de beroepstermijn.  

 

In een rechtsstaat moeten burgers erop kunnen vertrouwen dat zij alleen worden 

bestraft als zij de wet hebben overtreden. Dit betekent dat alleen een boete mag 

worden opgelegd als de overheid zeker weet dat de burger een fout heeft 

begaan. Met het hanteren van een foutmarge accepteert de overheid willens en 

wetens dat burgers ten onrechte een sanctie krijgen opgelegd. Om die reden is 

het gebruiken van een foutmarge niet acceptabel. Wanneer een burger ten 

onrechte een boete ontvangt door een fout van het systeem, gaat de overheid er 

vervolgens van uit dat de burger zelf het initiatief neemt om dit recht te zetten. 

Niet alleen blijkt uit het meldpunt dat dit niet altijd lukt, ook wordt er van uitgegaan 

dat een burger altijd zal begrijpen dat hij onterecht een boete heeft ontvangen. De 

meeste burgers gaan er echter van uit dat het klopt wat de overheid doet en zij 

aanvaarden de opgelegde boete. Alleen een alerte en assertieve burger merkt 

misschien op dat het trajectcontrolesysteem een fout heeft gemaakt. Van die 

burger wordt dan iedere keer verwacht dat hij belt met de politie of in beroep gaat 

tegen de boete. Dit kost de burger tijd en energie, terwijl hij niets fout heeft 

gedaan.  

 

Het is juist de overheid die alert dient te zijn op signalen die kunnen duiden op 

problemen. De Nationale ombudsman is van oordeel dat de overheid in dit geval 

onvoldoende oog heeft gehad voor mogelijke signalen dat bijvoorbeeld campers 

door het systeem in een verkeerde voertuigcategorie werden geplaatst. Het lijkt 

erop dat de overheid niet openstond voor mogelijke signalen op dit punt, omdat 

de eventuele fouten binnen de foutmarge vielen. Hierdoor heeft de uitzending van  
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RTL4 pas geleid tot actie van de overheid. Verder vindt de Nationale ombudsman 

het opmerkelijk dat de leveranciers van de systemen de omrekeningsfactor 

bepalen. De verantwoordelijkheid die de overheid heeft voor het goed 

functioneren van de systemen mag niet worden verschoven naar de leveranciers.  

 

De Nationale ombudsman vraagt u om in de toekomst geen foutmarges meer te 

hanteren die voor rekening komen van de burger. Ook roep ik u op om alerter te 

zijn op eventuele signalen over mogelijke fouten van het trajectcontrolesysteem. 

Ten aanzien van het informeren van burgers vraagt de Nationale ombudsman 

aandacht voor mensen die zich niet bewust zijn geweest van het feit dat zij ten 

onrechte een boete hebben ontvangen en zij deze ongedaan kunnen maken. 

Verder verzoekt de Nationale ombudsman u om de werkinstructie over deze 

problematiek blijvend onder de aandacht te brengen. De problematiek rond het 

trajectcontrolesysteem zal de aandacht van de Nationale ombudsman blijven 

houden. 

 

Met vriendelijke groet, 

de Nationale ombudsman, 

 

 

 

 

dr. A.F.M. Brenninkmeijer 

 


