
AANBEVELINGEN

Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat:

1. Bevorder in het ministerie en bij Rijkswaterstaat het inzicht in de spookrijproblematiek 
en benut de opgedane kennis om preventieve maatregelen te nemen. Onderneem 
daartoe in ieder geval de volgende activiteiten.
• Begin met de situatie op de A73 die in dit rapport is beschreven. Neem 

maatregelen op de betreffende spookrijlocatie en eventuele vergelijkbare 
locaties, die ertoe leiden dat de kans op spookrijden zo klein wordt als 
redelijkerwijs mogelijk is.122

• Verzamel informatie over de aard en omvang van de spookrijproblematiek. 
• Organiseer een proef met detectie en alarmering van spookrijders op afritten. 
• Onderzoek en implementeer maatregelen die ervoor moeten zorgen dat een 

signaal over spookrijden zo snel mogelijk zo veel mogelijk weggebruikers bereikt. 
• Verbeter de effectiviteit van de huidige richtlijnen die spookrijden moeten 

voorkomen en vergroot het handelingsperspectief voor tunnelbeheerders.123  
• Werk hierbij samen met andere wegbeheerders.

2. Bevorder de effectiviteit van het onderzoek naar verkeersongevallen. Neem daartoe 
in ieder geval de volgende maatregelen.124 
• Ontwikkel criteria om te bepalen welke verkeersongevallen en bijna-ongevallen 

zich lenen voor ongevalsonderzoek. 
• Zorg ervoor dat die onderzoeken zo worden uitgevoerd dat ze inzicht bieden in 

de ongevalsfactoren. Onderzoek niet alleen of normen, richtlijnen en protocollen 
zijn nageleefd, maar ook of zij nog adequaat zijn.

• Betrek bij deze onderzoeken relevante partijen zoals andere wegbeheerders en 
politie.

• Zorg ervoor dat binnen Rijkswaterstaat sprake is van een werkomgeving waarin 
medewerkers veilig zijn en zich veilig voelen om hun mening te geven en te 
reflecteren op gemaakte fouten, zodat optimaal kan worden geleerd van 
ongevallen.

122 In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt beschreven welke elementen van de weginfrastructuur een rol hebben 
gespeeld bij het ontstaan van het betreffende ongeval en dus aanpassing behoeven, voor zover deze aanpassingen 
niet al zijn doorgevoerd.

123 Deze aanbeveling sluit aan op hoofdstuk 3 en bijlage E van dit rapport.
124 Deze aanbeveling sluit aan op hoofdstuk 3 en paragraaf 4.1 en 4.2 van dit rapport.



Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Justitie en Veiligheid:  

3. Pas het wettelijk kader voor onderzoek naar verkeersongevallen aan, zodat de politie 
in staat wordt gesteld om alle relevante informatie over verkeersongevallen te 
verzamelen, ook als niet strafrechtelijk wordt vervolgd. Dit geldt in het bijzonder voor 
onderzoek naar het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen tijdens deelname aan 
het verkeer.125

Aan het Openbaar Ministerie en Rijkswaterstaat:

4. Zorg voor een beter onderling begrip van elkaars werkwijze door zowel periodiek als 
naar aanleiding van concrete ongevalsonderzoeken en -evaluaties bestuurlijk overleg 
met elkaar te voeren. Geef daarnaast uitleg aan medewerkers en opdrachtnemers 
van Rijkswaterstaat over de richtlijnen die het Openbaar Ministerie hanteert bij de 
afweging om naar aanleiding van een ongeval een strafrechtelijke procedure te 
starten.

 

125 Deze aanbeveling sluit aan op paragraaf 4.2 van dit rapport.


