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Dwars door het recht
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt 
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben. 

Team OOST

Tekst: Lilian Stuger-Kembel en Menno Kluft

Handsfree of handheld
In artikel 61a van het Regle-
ment Verkeersregels en Ver-
keerstekens 1990 (RVV 1990) 
staat: 
“Het is degene die een voertuig 
bestuurt verboden tijdens het 
rijden een mobiel elektronisch 
apparaat dat gebruikt kan 
worden voor communicatie 
of informatieverwerking vast 
te houden. Onder een mobiel 
elektronisch apparaat wordt in 
elk geval verstaan een mobiele 
telefoon, een tabletcomputer of 
een mediaspeler”.

In Nederland is het verboden 
om als bestuurder van een 
motorvoertuig of een fiets 
tijdens het rijden ‘handheld’ 
(=vasthouden van de tele-
foon) te bellen. Wat wel mag, 
is handsfree bellen; dat wil 
zeggen zonder de handen te 

gebruiken. Maar wat is ‘hand-
held’ bellen? 

‘Volgens vaste jurisprudentie 
moet het begrip ‘vasthouden, 
met het oog op de verkeers-
veiligheid en de mogelijkheid 
tot handhaving, ruim worden 
uitgelegd’, aldus de Rechtbank 
Noord-Nederland in 2017. Ook 
het bedienen van de telefoon 

Mobieltjes, fietsen en auto’s

als deze in een houder zit 
valt onder de reikwijdte van 
dit artikel. Het Gerechtshof 
Arnhem-Leeuwarden heeft 
vorige maand geoordeeld dat 
het bedienen van de telefoon 
terwijl deze niet in de handen 
zit vastgeklemd, maar bij-
voorbeeld op schoot of op het 
been ligt terwijl deze bediend 
wordt, niet onder het begrip 
‘vasthouden’ valt. 

Feitcode en boete
Lichte verkeersovertredin-
gen worden afgedaan via de 
Wet administratiefrechtelijke 
handhaving verkeersvoor-
schriften. In de volksmond is 
deze wet beter bekend als de 
Wet Mulder. Die heeft tot doel 
overtredingen op eenvoudige 
wijze af te handelen, zodat het 
Openbaar Ministerie- minder 
wordt belast. Onder de Wet 
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Woningruil kan plaatsvin-
den tussen twee mensen met 
een regulier huurcontract, 
of eventueel tussen bijvoor-
beeld twee mensen met een 
jongerencontract. Een tijde-
lijk contract ruilen voor een 
regulier contract kan niet. Het 
administratief regelen van 
een woningruil neemt meestal 
een maand of drie in beslag. 
Er kan pas geruild worden 
als beide verhuurders heb-
ben ingestemd en de nieuwe 
contracten getekend zijn. 

Stap 1
Vindt een ruilpartner. Dit kan 
bijvoorbeeld door de eigen 
woning op woningruil.nl te 
zetten, of op sociale media. 

Stap 2
Als je een geschikte ruilpart-
ner gevonden hebt dan stel 

je de ruil voor aan de beide 
verhuurders. Het komt tegen-
woordig niet zo vaak meer 
voor dat die allebei meteen 
instemmen, maar je hoeft je 
ook niet direct neer te leggen 
bij een afwijzing. Vaak willen 
verhuurder een hogere prijs 
voor de woning hebben na de 
ruil, of de woning zelfs naar 
de vrije sector overhevelen. 
Dat kan problemen opleveren 
met passend toewijzen. Ook 
kan het zijn dat de verhuurder 
de woning wil verkopen. 

Stap 3
Als de verhuurders de ruil 
afwijzen, kun je bezwaar 
maken. Het is goed om in de 
bezwaren extra aandacht 
te geven aan de belangen 
van beide ruilpartners om 
de woningruil toch voort 
te zetten. Er zijn belangen 

U staat met de auto bij het stoplicht en het stoplicht springt van groen 
op rood, terwijl er nog geen auto heeft kunnen doorrijden. Reden...? 
De bestuurder van de auto die als eerste in de rij stond bleek aan het 
bellen of appen. Wat zegt de wet hierover?

Mulder vallen uitsluitend 
gedragingen waarbij geen 
letsel aan personen is ont-
staan of schade aan goederen 
is toegebracht.

Voor veel overtredingen en 
misdrijven hanteert het OM 
vaste boete-tarieven, met 
name als het gaat om overtre-
dingen in het verkeer. Deze 
overtredingen en misdrijven 
hebben feitcodes. Deze codes 
staan op het (verkort) proces-
verbaal. De code voor het als 
bestuurder van een motor-
rijtuig uw telefoon, of an-
dere elektronische apparaten 
vasthouden is R 545. De boete 
voor het overtreden van dit 
verbod bedraagt momenteel 
e 250,-. Deze boete zal naar 
alle waarschijnlijkheid wor-
den verhoogd naar e 340,-.

Boete en bezwaar
Strafrechtelijk ontvangt u nu 
na een (lichte) verkeersover-
treding een transactievoorstel 
(acceptgiro) via de wet Mulder 
(M) dat u dient te betalen. 
Bent u het niet eens met dit 
voorstel, dan bestaat de moge-
lijkheid in beroep te gaan bij 

de Officier van Justitie. 
U zou het niet eens kunnen 
zijn, omdat de politie u bij het 
constateren van de overtre-
ding van feitcode R 545 moet 
stoppen/staande houden. Dit 
gebeurt vaak niet, waardoor 
u ten onrechte een boete thuis 
ontvangt. De boete hoeft dan 
nog niet betaald te worden, 
totdat er meer duidelijkheid 
bestaat over de overtreding.

HJS weer open
Heeft u (ten onrechte) een 
boete voor een verkeers-
overtreding gehad en/of wilt 
u laten checken of bij het 
opleggen van de boete alles 
volgens de wet-/regelgeving 
en jurisprudentie is verlopen? 
Neem dan contact op met 
HJS. Onze medewerkers 
staan vanaf 6 september 
weer voor u klaar om al uw 
juridische – en/of sociaal-
maatschappelijke vragen te 
beantwoorden. #

Mag dit?

Al gedacht aan woningruil?
Ben je niet tevreden over je eigen huurwoning, maar lukt het niet 
op WoningNet omdat je inschrijfduur nog veel te kort is? Denk dan 
eens aan woningruil. In de huidige gespannen woningmarkt is 
woningruil soms een middel om toch een geschikte woning te 
kunnen vinden. 

denkbaar op bijvoorbeeld de 
volgende gronden: medisch, 
huishoudgrootte, studie en 
werk. Belangrijk argument in 
dit soort zaken is altijd dat als 
de ruil niet doorgaat er ook 
niets verandert voor de ver-
huurder. De woning komt dan 
immers niet leeg. Dat maakt 
dat het belang van de huurder 
zwaarder kan wegen dan het 
belang van de verhuurder. 
Soms besluiten verhuurders 
na bezwaar de woningruil 
alsnog goed te keuren. 

Stap 4 
Is één van de woningen van 
een particuliere verhuurder? 
Dan is er een huisvestings-
vergunning nodig, tenminste 
als het om een woning gaat 
met een huur tot e 1040,73, 
de grens voor middeldure 
huurwoningen. De woningruil 

moet dan ook bij de gemeente 
Amsterdam aangevraagd 
worden. Op de site van de 
gemeente Amsterdam staat 
een formulier waarmee de 
aanvraag gedaan kan worden. 
De huisvestingsvergunning 
kost eenmalig e 60,-.

Stap 5
Wordt een voorstel toch 
afgewezen door beide of één 
van beide verhuurders, en het 
bezwaar eveneens, dan kun je 
de afwijzing aanvechten bij de 
rechter. Dat kan ook als een 
verhuurder te hoge eisen stelt, 
zoals een forse huurverho-
ging. De huurder vraagt dan 
‘indeplaatsstelling’. Als dat 
wordt toegekend nemen huur-
ders elkaars contract over en 
gaat de huur niet omhoog. 
Huurders moeten dan wel 
aantonen een zwaarwegend 
belang te hebben bij de ruil, 
en ze moeten uiteraard aan-
toonbaar in staat zijn elkaars 
huur te kunnen betalen. Hou 
er rekening mee dat een pro-
cedure indeplaatsstelling wel 
een jaar kan duren. Overigens 
is het ook mogelijk zelf een 

indeplaatsstelling te vragen 
aan beide verhuurders (in 
plaats van een ‘gewone’ wo-
ningruil), zonder tussenkomst 
van de rechter. Dit is nog niet 
erg gebruikelijk maar voor 
beide partijen (huurders en 
verhuurders) makkelijker en 
sneller. Er lopen momenteel 
pilots bij woningcorporaties 
buiten Amsterdam hiervoor.

Rol van !WOON
!WOON kan soms helpen bij 
het maken van bezwaar tegen 
de afwijzing of bij het vragen 
van een indeplaatsstelling. 
Neem contact met ons op als 
de woningruil wordt gewei-
gerd door beide of één van 
beide verhuurders, dan kijken 
we wat we kunnen doen. #

Wij zijn te bereiken via oost@
wooninfo.nl of 020 - 523 01 50. 
Spreekuur houden we momen-
teel alleen op afspraak.


