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WvS  juncto art.162 lid 1 Sv.  

0411-641699

Geachte Heer Donner,

In een schrijven van 12-3-20141 verzochten wij u aangifte te doen wegens ambtsmisdrijf van 
de Minister voor Infrastructuur en Milieu. Uit de duidelijke schriftelijke uitlatingen van de Minis-
ter tegenover duidelijke wetteksten in deze voetnoot2 volgt immers de onontkoombare conclu-
sie dat sprake is van een ambtsmisdrijf ingevolge art. 355 lid 4 WvS3  juncto art.162 lid 1 Sv. 
Een ambtsmisdrijf met grote gevolgen voor gezondheid en levensduur van omwonenden 
langs drukke wegen door bebouwde kommen.  De Minister rekent immers via het NSL syste-
matisch en welbewust veel verder van de wegrand dan wettelijk toegestaan.  Daardoor zijn 
veel normoverschrijdingen niet meer zichtbaar.  Uw visie zien we graag tegemoet.

Het is u onder meer uit deze voetnoot4 bekend dat de Raad van State als openbaar college 
verplicht is onverwijld aangifte te doen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet is 
belast.  Op 11 maart 20145 deelde u ons echter mede dat -gezien de onafhankelijke positie 
van de Raad- de vice president niet van gedachten kan wisselen over de toepasselijkheid van
art.162 SV.  Inmiddels heeft uw afd. Rechtspraak enkele uitspraken6 gedaan en daarbij het 
ambtsmisdrijf van de minister en uw aangifteplicht volstrekt genegeerd. Wij overwegen daar-
om een klacht in te dienen bij EHRM. Indien u conform uw wettelijke verplichting aangifte 
heeft gedaan, is die klacht overbodig. Daarom vernemen we graag op korte termijn of de 
Raad van State inmiddels aangifte heeft gedaan of zal doen. 
  
Met vriendelijke groet,  C.B.A. Spil, voorzitter Comité N65

1 http://www.n65.nl/RvS-Verzoek-aangifte-doen.pdf
2 - Schrijven I&M d.d. 25 juli 2013 stelt in het slot van de 3e alinea: “dat toetspunten op minimaal 10 meter van de wegrand geplaatst 

moeten worden tenzij een gevel dichterbij is gelegen.” Zie  http://www.n65.nl/RvS-Haaren/Ministerie-van-
Infrastructuur-dd-25-7-2013.pdf  

 - RBL2007 art. 70 stelt dat concentraties worden bepaald: “op niet meer dan 10 meter van de wegrand”. 

  -Richtlijn 2008/50/EC stelt in ANNEX III: Section  C:  for all pollutants, traffic-orientated sampling probes shall be at least 25 m from the 
edge of major junctions and no more than 10 m from the kerbside. 
   - Richtlijn 2008/50/EC stelt in ANNEX III: A1: “Ambient air quality shall be assessed at all locations except .....” 
3 Art. 355 lid 4 WvS: opzettelijk nalaten uitvoering te geven aan de bepalingen van de Grondwet of andere wetten of algemene 

maatregelen van inwendig bestuur van de staat, voor zover die uitvoering wegens de aard van het onderwerp tot hun ministeriële 
departementen behoort of uitdrukkelijk hun is opgedragen

4  Artikel     162 lid 1 Strafvordering
1 Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij 
niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van 
justitie of aan een van zijn hulpofficieren, 
a indien het misdrijf is een ambtsmisdrijf als bedoeld in titel XXVIII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, dan wel 
b indien het misdrijf is begaan door een ambtenaar die daarbij een bijzondere ambtsplicht heeft geschonden of daarbij gebruik heeft 
gemaakt van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken, dan wel c indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig 
gebruik wordt gemaakt van een regeling waarvan de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen. 
5  http://www.n65.nl/RaadvanState_ambtsmisdrijf.pdf    
6 http://www.n65.nl/RvS-Helmond/Besluit-RvS-18-6-2014-2e-Beroepschrift-Helmond.pdf

http://www.n65.nl/Eindhoven/Uitspraak-RvS-18-6-2014-inzake-2e-beroep.pdf
http://www.n65.nl/RvS-Haaren/Raad-van-State-Besluit-Startbeslissing-28-5-2014.pdf
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