uitspraak van de week

Mag je een telefoon vasthouden tijdens het rijden?
Een man had een proces-verbaal gekregen omdat de agent had gezien dat hij tijdens het besturen
van zijn auto een mobiele telefoon vasthield.
Handmatig telefoneren en gelijktijdig besturen van bijvoorbeeld een auto of brommer vormt een
gevaar voor de verkeersveiligheid. Jaarlijks vallen daardoor vele verkeersdoden en slachtoffers.
Veilig Verkeer Nederland (VVN) ziet het rijden onder invloed en het gebruiken van de smartphone
achter het stuur als de grootste oorzaak van het stijgende aantal verkeersoden
(https://vvn.nl/nieuws/2017/stijgend-aantal-verkeersdoden-schreeuwt-om-actie).
Niet-handsfree telefoneren in het verkeer is strafbaar maar hoe zit dat als je een mobiele telefoon
alleen maar vasthoudt tijdens het rijden en er niet mee belt?
In de procedure stelde de man dat hij geen telefoon had vastgehouden maar een bruine boterham.
Om verder nog duidelijker te maken dat hij geen telefoon in zijn hand had gehad overlegde hij een
uitdraai van zijn provider waaruit bleek dat er op het betreffende tijdstip niet met zijn telefoon was
gebeld of gesmst. Bovendien had zijn telefoon geen internetmogelijkheden en was zijn vrachtwagen
voorzien van Bluetooth, daarom zou hij dus geen telefoon in zijn hand hebben gehad.
De rechter (ECLI:NL:GHARL:2016:9183) legde de man toch een boete op. De rechter twijfelde niet
aan de ambtsedige verklaring van de agent, die ter zitting nog had verklaard dat zijn waarnemingen
dat de man een telefoon in zijn hand had tijdens het besturen correct waren en dat als hij ook maar
enige twijfel had gehad hij geen proces-verbaal had uitgeschreven.
De rechter achtte het bovendien op grond van de geringe gelijkenis tussen een boterham en een
telefoon onaannemelijk dat de man een boterham in zijn hand had gehad en geen telefoon.
Het bewijs dat de man gaf dat hij de telefoon niet had gebruikt of niet hoefde te gebruiken omdat hij
bluetooth had was verder niet relevant. De wetgever heeft immers – met kennelijk vooruitziende blik
– in artikel 61a RVV het enkel vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het besturen verboden,
zodat niet van belang was of de man had gebeld of gesmst. Daarom was de agent ook niet alvorens
de sanctie op te leggen gehouden om sms- of belgeschiedenis te controleren.
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