
Puntenstelsels: recent in buitenland gevonden effecten niet zonder meer te verwachten 
in Nederland 

 
In Nederland wordt op dit moment nagedacht over de mogelijke invoering van een 
puntenrijbewijs voor alle rijbewijsbezitters, geldend voor verschillende overtredingen zoals 
rijden onder invloed, snelheidsovertredingen, bumperkleven. Tot nu toe bestaat een 
puntenrijbewijs alleen nog maar voor beginnende bestuurders en – vanaf juni 2011 – ook voor 
alle bestuurders, maar dan alleen voor alcoholovertredingen. Deze recente ontwikkelingen en 
een aantal recente studies naar puntenstelsels en veelplegers vormen aanleiding voor de 
SWOV om de nieuwe resultaten op een rij te zetten en mogelijke implicaties voor Nederland 
aan te geven. 
 
 
1. De theorie 
 
Puntensystemen kunnen in theorie leiden tot verbetering van verkeersveiligheid doordat: 
1. rijbewijsbezitters – ook wanneer ze nog geen strafpunten hebben – zich veiliger in het 

verkeer gaan gedragen (algemeen preventief effect);  
2. rijbewijsbezitters die strafpunten ontvangen hun verkeersgedrag verbeteren (specifieke 

preventief effect); en  
3. rijbewijsbezitters met te veel strafpunten uit het verkeer worden verwijderd (selectie-

effect).  
Het effect van een puntensysteem zal mede afhangen van het toezicht en de publiciteit die 
ermee gepaard gaan. Als de maatregel onbekend is of de pakkans gering, maken bestuurders 
zich minder zorgen over eventuele gevolgen van hun verkeersgedrag.  
 
 
2. Bestaande puntenstelsels in Nederland  
 
Op dit moment geldt in Nederland alleen voor beginnende bestuurders een puntenrijbewijs en 
staat de invoering van een puntenrijbewijs voor alle bestuurders, maar dan voor enkel 
alcoholovertredingen, in de planning.  
 
Puntenrijbewijs beginnende bestuurders 
In Nederland bestaat sinds 2002 voor beginnende bestuurders een tamelijk eenvoudig 
puntenstelsel. Wie in de eerste vijf jaar van het rijbewijsbezit drie keer staande wordt 
gehouden na een ernstige overtreding, moet een rijtest doen. Alcoholovertredingen zijn om 
wetstechnische redenen buiten dit puntenrijbewijs gehouden. Als de rijtest uitwijst dat de 
rijvaardigheid onvoldoende is, moet men opnieuw een rijexamen afleggen. Een eerste 
verkenning van de effectiviteit van dit puntenrijbewijs heeft niet aangetoond dat de 
verkeersveiligheid van beginnende bestuurders verbeterd is als gevolg van het puntenrijbewijs 
(Vlakveld & Stipdonk, 2009).  
Aanvankelijk werden de punten van beginnende bestuurders in de praktijk niet goed 
geregistreerd. Er wordt nu gewerkt aan een verbetering van deze registratie. De effectiviteit 
van de maatregel wordt daarmee vergroot, maar de SWOV verwacht niet dat dit tot een 
substantieel effect op de verkeersveiligheid zal leiden, gezien de lage pakkans en dus geringe 
preventieve werking. 
 



Puntenrijbewijs alcohol 
Het ‘puntenrijbewijs alcohol’ wordt op 1 juni 2011 ingevoerd. Van dit nieuwe type maatregel 
is nog geen evaluatie beschikbaar. Het puntenrijbewijs zal dan gelden voor alle 
rijbewijsbezitters, maar alleen voor het rijden onder invloed van alcohol. Een bestuurder die 
in een periode van vijf jaar tijd twee maal veroordeeld wordt voor rijden onder invloed, raakt 
zijn rijbewijs kwijt. Bij de tweede overtreding moet het bloedalcoholgehalte meer dan 1,0 
promille zijn. Bestuurders die weigeren om mee te werken aan een alcoholonderzoek raken 
ook zo goed als zeker hun rijbewijs kwijt. Het voornaamste verschil met de ‘oude’ 
recidiveregeling voor rijden onder invloed is dat de bestuurder onder dit nieuwe regime 
absolute zekerheid heeft over ongeldigverklaring van het rijbewijs bij een tweede zware 
overtreding. Onder de oude regeling zou een rechter hierover nog een oordeel moeten geven.  
 
 
3. Enige ervaringen in het buitenland 
 
De opzet en werking van puntensystemen in Europese landen worden op dit moment 
onderzocht in het Europese project BESTPOINT (http://www.bestpoint-project.eu/). De 
resultaten worden medio 2012 verwacht. In verschillende landen in Europa zijn positieve 
veiligheidseffecten van puntensystemen gevonden, zoals ook in recente evaluatiestudies uit 
Frankrijk, Italië en Spanje. In deze landen is een puntenstelsel gecombineerd met verhoogd 
toezicht en publiciteit. Deze nieuwe evaluaties betreffen een korte periode van hoogstens twee 
jaar na de invoering van deze maatregelen. Een dergelijk positief kortetermijneffect is ook 
bekend uit andere landen waarin een puntenstelsel gecombineerd wordt met verhoogd toezicht 
en publiciteit.  
 
Het is in het algemeen niet mogelijk om resultaten uit andere landen een-op-een naar 
Nederland te vertalen. Frankrijk, Italië en Spanje bijvoorbeeld, zijn met hun puntensystemen 
vanuit een vrij laag niveau van veiligheidsambitie, communicatie en verkeerstoezicht, in 
betrekkelijk korte tijd overgeschakeld op een verhoogd niveau van politietoezicht, 
massamediale campagnes en punten voor overtredingen. Met 12-15% minder verkeersdoden 
als gevolg. In Frankrijk is in betrekkelijk korte tijd het snelheidstoezicht vertienvoudigd en 
kunnen ook met camera gedetecteerde bekeuringen punten opleveren.  
Ook zijn de veiligheidseffecten in deze drie landen mede bereikt door een aanzienlijke 
verbetering van het gordelgebruik. In Italië bijvoorbeeld, is met de invoering van het 
puntensysteem het gordelgebruik met 22-30% gestegen. Een dergelijke gedragsverbetering 
zou in Nederland onmogelijk zijn, omdat meer dan 95% van de bestuurders en voorpassagiers 
hier al de gordel draagt.  
Vergeleken met andere landen is er in Nederland de laatste acht jaar een hoog niveau van 
toezicht op snelheid, alcohol, gordelgebruik, aangevuld met jaarlijkse publiekscampagnes op 
deze onderwerpen. In Nederland zal het verkeerstoezicht naar verwachting niet meer 
geïntensiveerd worden, zoals in de recente geschiedenis van Frankrijk, Spanje, en Italië is 
gebeurd.  
 
Samenvattend komt de SWOV tot het standpunt dat de gerapporteerde positieve 
verkeersveiligheidseffecten die gevonden zijn in Frankrijk, Italië en Spanje niet zonder meer 
ook in Nederland te verwachten zijn bij de invoering van een puntenstelsel, omdat de 
aanvangscondities verschillen. In Nederland is het niveau van toezicht al sinds jaren relatief 
hoog en ligt ook het gordelgebruik en alcoholgebruik in het verkeer al jaren op een gunstiger 
niveau dan in het buitenland. Daarom is de in die landen gerapporteerde veiligheidswinst met 
de combinatie van puntensysteem en verkeerstoezicht in Nederland niet te verwachten.  

http://www.bestpoint-project.eu/


 
 
4. Nieuw puntenrijbewijs in Nederland: overwegingen 
 
In Nederland is een aantal varianten van een puntenrijbewijs mogelijk. Een op Engeland 
lijkend systeem met insluiting van op kenteken geconstateerde overtredingen zou de 
afschrikkende, preventieve werking van het puntenrijbewijs vergroten. In het Engelse systeem 
worden voertuigeigenaren verantwoordelijk gehouden voor de overtredingen die met hun 
voertuig zijn begaan. Indien de eigenaar het voertuig niet heeft bestuurd op het moment van 
overtreding, is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar om de bestuurder van het voertuig 
kenbaar te maken. De invoering van een dergelijk systeem in Nederland vergt aanpassing van 
de wet. Bij het toekennen van punten op kenteken kunnen echter ongewenste neveneffecten 
optreden. Te denken valt aan een toename van fraude, rijden zonder rijbewijs, rijden met een 
valse kentekenplaat, en doorrijden na een ongeval. De SWOV heeft geschat dat met een 
dergelijk puntenstelsel ongeveer 10 verkeersdoden per jaar bespaard kunnen worden; dit 
effect geldt voor meerdere jaren (Goldenbeld & Twisk, 2009: p.48-49). 
 
Een andere mogelijkheid voor een puntenrijbewijs in Nederland is dat het alleen zware 
overtredingen na staandehouding en identificatie van de bestuurder insluit, maar dat 
(straf)punten verkregen voor verschillende overtredingen (snelheid, alcohol, bumperkleven) 
wel bij elkaar optellen. Ten aanzien van effectiviteit hiervan zijn de onderstaande 
overwegingen te geven. 
Om te beginnen zullen door het selectie-effect meer mensen uit het verkeer worden 
verwijderd. Een indruk van de mogelijke omvang hiervan kan verkregen worden uit een 
recente SWOV-studie (Vis et al., 2010). Op dit moment wordt in Nederland ongeveer 16.000 
keer per jaar een onvoorwaardelijke rijontzegging opgelegd, voornamelijk aan houders van 
het rijbewijs B (ca. 10 miljoen), dat is ongeveer 0,16% van het totaal. Het is denkbaar dat met 
een uitbreiding van de overtredingen waarvoor punten kunnen worden verkregen dit aantal 
wordt verdubbeld. In Nederlands onderzoek naar de ongevalsbetrokkenheid van een 
specifieke groep gevaarlijke bestuurders, namelijk automobilisten die zonder geldig rijbewijs 
toch blijven rijden, is gevonden dat deze groep bestuurders ongeveer 2,5 vaker bij botsingen 
met andere auto's zijn betrokken dan gemiddeld (Vis et al., 2010). Wanneer we aannemen dat 
door het selectie-effect jaarlijks een extra groep van ca. 16.000 automobilisten voor een half 
jaar uit het verkeer wordt ontrokken en dat het risico van deze groep vergelijkbaar is, dat wil 
zeggen een factor 2,5 hoger dan gemiddeld, dan levert dit een afgerond positief 
veiligheidseffect van 0,1% op.. Naast dit selectie-effect is een verkeersveiligheidseffect te 
verwachten doordat het puntensysteem een effect heeft op de groep rijbewijsbezitters die 
strafpunten hebben ontvangen, en op een deel van de rijbewijsbezitters die nog geen 
strafpunten hebben gekregen. Het effect daarvan is door gebrek aan gegevens niet te schatten.  
 
 
Conclusies 
 
Van de invoering van een puntensysteem voor alle rijbewijsbezitters in Nederland en 
voor alle typen ernstige overtredingen, verwacht de SWOV een bescheiden positief effect 
op de verkeersveiligheid. Dit zal vooral een effect op de kortere termijn zijn, dat wil 
zeggen vooral in het eerste jaar. Wanneer niet alleen punten kunnen worden gegeven bij 
staandehouding, maar ook bij overtredingen die op kenteken zijn geconstateerd, is een 
groter en duurzamer positief effect mogelijk. Geschat wordt dat met een dergelijk 
puntenstelsel ongeveer 10 verkeersdoden per jaar bespaard kunnen worden; dit effect 



geldt voor meerdere jaren. Puntentoekenning op basis van kenteken vergt in Nederland 
echter wel een wetswijziging en bovendien kunnen ongewenste neveneffecten optreden 
zoals een toename van fraude, rijden zonder rijbewijs, rijden met een valse 
kentekenplaat, en doorrijden na een ongeval. 
Het effect van een puntenstelsel kan in het algemeen vergroot worden door de objectieve 
en subjectieve pakkans te vergroten en door ook punten toe te kennen aan de lichtere 
overtredingen.   
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