Erratum 1 Tekstenbundel 2016 (januari)
Vanwege de reactie vanuit de Tweede Kamer over de invoer van milieuzones voor oude personenauto’s is
door de minister van Infrastructuur en Milieu besloten om het Staatsblad met de wijzigingen van artikel
86d (milieuzone) van het RVV 1990 niet per 1 januari 2016 in te laten gaan. Tevens gaan hierdoor een
aantal andere aanpassingen en een aantal nieuwe verkeersborden niet door.
Dit heeft tot gevolg dat de volgende feitcodes die zijn opgenomen in de Tekstenbundel en het
feitenboekje, uitgave januari 2016, niet gebruikt mogen worden. Dit betreft de feitcodes: R 311a, R 400 af,
R 572 a, R 598, R 599 a t/m e.
Ter vervanging van de afgesloten feitcode R 400 af is feitcode R 400 at wederom (als OM‐feit) opengesteld.
Daarnaast is in de koptekst van de feitcodeserie R 456 a/b de tekst: ‘manoeuvreerlichten voor zover niet
sneller worden gereden dan 10 km/h’ geschrapt. In de koptekst van de feitcodeseries R 568 a/f en
R 569 a/f is de tekst ‘de som van de aslasten of’ geschrapt.
Voorts zijn de modaliteiten van de feitcodes D517 en E100a gewijzigd. Deze waren per abuis als
politiestrafbeschikkingsfeit aangemerkt, dit is echter pas per 1 juli 2016 het geval. Derhalve is de modaliteit
tot dat moment gewijzigd in OM‐feit.
Hierna treft u een overzicht aan van de genoemde feitcodes zoals deze per 1 januari 2016 gelden
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Afdeling A. Verkeer te land
Categorie‐indeling B:
1 ‐ Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van
brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;
2 ‐ Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;
3 ‐ Bromfietsers en snorfietsers;
4 ‐ Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;
5 ‐ Voetgangers;
6 ‐ Overige weggebruikers;
7 ‐ Gezagvoerders/schippers;
8 ‐ Een ieder.
NB 1 De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor
bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen,
indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen
NB 2 Op basis van artikel 2a RVV 1990 zijn, tenzij anders bepaald, voor brommobielen
en bestuurders en passagiers van brommobielen de regels betreffende
motorvoertuigen van toepassing. Voor de feitcodes waar dit op van toepassing is moet
in geval van een overtreding met een brommobiel of door een bestuurder van een
brommobiel gepleegde overtreding in plaats van motorvoertuig brommobiel worden
gelezen
Nummers R 302 ‐ R 631: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV
1990)
Categorie‐indeling B:
1 ‐ Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van
brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;
2 ‐ Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;
3 ‐ Bromfietsers en snorfietsers;
4 ‐ Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;
5 ‐ Voetgangers;
6 ‐ Overige weggebruikers;
7 ‐ Schippers;
8 ‐ Een ieder.
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NB 1 De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor
bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen,
indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen
NB 2 Op basis van artikel 2a RVV 1990 zijn, tenzij anders bepaald, voor brommobielen
en bestuurders en passagiers van brommobielen de regels betreffende
motorvoertuigen van toepassing. Voor de feitcodes waar dit op van toepassing is moet
in geval van een overtreding met een brommobiel of door een bestuurder van een
brommobiel gepleegde overtreding in plaats van motorvoertuig brommobiel worden
gelezen

Hoofdstuk 2. Verkeersregels
X. Parkeren
als bestuurder van een motorvoertuig op meer dan
twee wielen parkeren op plaatsen die zijn voorzien van
een blauwe streep, terwijl
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R 400

at

‐ dat motorvoertuig niet is voorzien van een
parkeerschijf waarop het tijdstip staat weergegeven
waarop met het parkeren is begonnen

Hoofdstuk 2. Verkeersregels
XV. Bijzondere lichten
als bestuurder van een motorvoertuig aan de voorzijde
naast het dimlicht of het mistlicht andere verlichting
voeren dan bochtlicht, hoeklicht, richtlicht,
markeringslichten of staaklichten
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‐ tot en met 10%
‐ meer dan 10% tot en met 20%
‐ meer dan 20% tot en met 30%
‐ meer dan 30% tot en met 40%
‐ meer dan 40% tot en met 50%
‐ meer dan 50%
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62 jo. bord C21 RVV 1990

‐ tot en met 10%
‐ meer dan 10% tot en met 20%
‐ meer dan 20% tot en met 30%
‐ meer dan 30% tot en met 40%
‐ meer dan 40% tot en met 50%
‐ meer dan 50%

als bestuurder van een samenstel van voertuigen een
weg gebruiken in strijd met bord C21
(geslotenverklaring voor voertuigen en samenstellen
van voertuigen waarvan de totaalmassa hoger is dan op
het bord C21 is aangegeven) met een overschrijding van
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41 lid 2 RVV 1990

‐ bij nacht
‐ bij dag, indien het zicht ernstig wordt belemmerd

Hoofdstuk 3. Verkeerstekens
II. Verkeersborden
als bestuurder van een voertuig een weg gebruiken in
strijd met bord C21 (geslotenverklaring voor voertuigen
en samenstellen van voertuigen waarvan de
totaalmassa hoger is dan op het bord C21 is
aangegeven) met een overschrijding van
m
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Afdeling D. Wetboek van strafrecht
Categorie‐indeling B:
1 ‐ Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van
brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;
2 ‐ Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;
3 ‐ Bromfietsers en snorfietsers;
4 ‐ Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;
5 ‐ Voetgangers;
6 ‐ Overige weggebruikers;
7 ‐ Gezagvoerders/schippers;
8 ‐ Een ieder.
NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders
van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee
een aanhangwagen wordt voortbewogen

Nummers D 505 ‐ D 537: Boek 3 Wetboek van
Strafrecht (WvSr)
*

D 517

niet voldoen aan de verplichting om een
identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden, die is
opgelegd bij een van de in artikel 447e WvSr genoemde
wetten (Feit per 1 juli 2016 als
politiestrafbeschikkingsfeit aangemerkt)

447e WvSr
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Afdeling E. Bijzondere wetten
Categorie‐indeling B:
1 ‐ Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van
brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;
2 ‐ Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;
3 ‐ Bromfietsers en snorfietsers;
4 ‐ Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;
5 ‐ Voetgangers;
6 ‐ Overige weggebruikers;
7 ‐ Gezagvoerders/schippers;
8 ‐ Een ieder.
NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders
van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee
een aanhangwagen wordt voortbewogen
Nummers E 100 ‐ E 162: Wet personenvervoer 2000 (Wp 2000), Besluit
personenvervoer 2000 (Bp 2000), Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven
taxivervoer (RMBTT), Regeling periodieke controle taxameters (RPCT),Spoorwegwet
1875 (Spww 1875), Spoorwegwet (Spww) en Reglement Dienst Hoofd en
Lokaalspoorwegen (RDHL)
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De reiziger
zonder geldig vervoersbewijs gebruik maken van het
openbaar vervoer (Feit per 1 juli 2016 als
politiestrafbeschikkingsfeit aangemerkt)
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