
Overtredingen die samen een D517 overtreding zijn geconstateerd, de D517-overtreding is geregistreerd in 2007 

De cijfers zijn niet met 100% betrouwbaarheid te genereren! De persoonsgegevens binnen Mulder (de WAHV-overtredingen) worden 2 jaar na afdoening van de zaak 
geschoond. Aangezien de peildatum van dit rapport 28-april-2009 is, zijn sowieso de overtredingen die geregistreerd zijn t/m 28-apr-2007 niet meer goed te koppelen 
omdat het mogelijk is dat persoonsgegevens zijn geschoond. 

De koppeling tussen de D517-overtreding en een andere overtreding is alsvolgt tot stand gekomen: 
- de pleegdata van beide overtredingen zijn gelijk; 
- de opsporingsinstanties van beide overtredingen zijn gelijk; 
- de pleegplaats van beide overtredingen zijn gelijk; 
- de geboortedata van beide overtreders zijn gelijk; 
- de eerste 4 posities van de achternaam van beide overtreders zijn gelijk; 
- het tijdstip van plegen van het "andere" feit is plus of min 5 minuten van constateren van de D517-overtreding. 

peildatum: 28-apr-2009 

feitcode omschrijving 
F185 	binnen de bebouwde kom zijn natuurlijke behoefte doen buiten daarvoor bestemde plaatsen 
R438H 	als bestuurder van een fiets bij nacht/ dag indien het zicht slecht is geen voor- en/of achterlicht voeren 
K055 	rijden zonder geldig rijbewijs 
D515 	opgeven van een valse naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, adres of woon- of verblijfplaats 
D530 	zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg bevinden 
R536A 	bestuurder of passagier bromfiets draagt geen goedgekeurde, goedpassende/ deugde- lijk bevestigde helm 
F171 	op/aan openbare weg of plaats harddrugs gebruiken of stoffen/voorwerpen voor dat gebruik voorhanden hebben 
F121B 	aangebroken flessen, blikjes en derge- lijke met alcoholhoudende drank bij zich hebben op een weg 
F121A 	alcoholhoudende drank nuttigen binnen een door het college aangewezen gebied 
D510 	in staat van dronkenschap het verkeer belemmeren, de orde verstoren dan wel de veiligheid van een ander bedreigen 
R533 	als bestuurder of passagier geen gebruik maken van een autogordel 
D505 	op openbare weg of voor publiek toegankelijke plaats baldadigheid plegen tegen personen of goederen 
R602 	niet stoppen voor rood licht: driekleu- rig verkeerslicht. 
F125A 	zonder redelijk doel in portiek/poort ophouden, op/tegen raamkozijn / drempel v.e. gebouw zitten/liggen. 
D537 	zich bevinden op verboden grond. (dan wel zich niet houden aan de toe- gangsvoorwaarden van de eigenaar) 
F114 	de weg/aan of op de weg een voertuig, woonwagen, tent of soortgelijk onderko- men als slaapplaats gebruiken 
F 1 20B 	op of aan de weg overlast of hinder veroorzaken voor weggebruikers of bewoners 
E125B 	orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) station te roken waar dit niet is toegestaan. 
F119 	op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw bedelen om geld of andere zaken 
R309 	als (snor)fietser bij ontbreken (verpl.) (brom)fietspad niet de rijbaan gebrui- ken (bijv. rijden op trottoir, voetpad) 
F170 	op of aan de weg handelen in of verwer- ven van drugs of daarbij bemiddelen of behulpzaam zijn 
D517 	niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden 

Mulder Trias Eindtotaal 
947 	947 
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754 	754 
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255 	255 
249 	249 
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167 	167 

166 	 166 
131 	131 
122 	122 



Fl 30A 	zich zonder redelijk doel op hinderlijke wijze ophouden in/op een publiek toeg. portaal / tel.cel / e.d. 	 117 	117 
K1500 	niet op eerste vordering behoorlijk het rijbewijs ter inzage afgeven 	 99 	 99 
K045B 	voor het motorrijtuig van 3500 kg of minder heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren 	 93 	 93 
H022 	straatafval achterlaten in openbare ruimte zonder gebruik to maken van voorgeschreven bakken, manden e.d. 	 89 	89 
E320B 	onjuiste gegevens opgeven na vordering toezichthouder 	 89 	89 
K026AA bromfiets zonder(geldig) kenteken (bewijs) laten staan of daarmee rijden 	 88 	88 
El 00A 	zonder geldig vervoersbewijs gebruik maken van het openbaar vervoer 	 86 	86 
K070A 	besturen van een motorrijtuig, zijnde een bromfiets, beneden de 16 jaar. 	 76 	76 
F300 	vechten op of aan de weg of een voor publiek toegankelijke plaats 	 74 	74 
K150A 	niet op eerste vordering behoorlijk het kentekenbewijs ter inzage afgeven 	 71 	 71 
R545 	als bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthouden 	 69 	 69 
El 29G 	de orde/rust/veiligheid of goede bedrijfsgang verstoren door hinder gevaar/beschadiging/verontreiniging 	 66 	66 
A903A 	als bestuurder rijden zonder verzekering met een motorrijtuig, zijnde een bromfiets 	 62 	62 
A917A 	als bestuurder rijden zonder verzekering met een motorrijtuig, niet zijnde een bromfiets 	 59 	59 
E128 	niet opvolgen van aanwijzingen betref- fende de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang 	 58 	58 
E124A 	orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door zich in kennelijke staat van dronkenschap to bevinden. 	 55 	55 
F125B 	zich zonder redelijk doel in ge- meenschappelijke ruimte v. flat/publiek toegankelijk gebouw bevinden. 	 55 	55 
F055 	op de weg of voor publiek toegankelijke plaats deelnemen aan samenscholing of aanleiding geven tot wanordelijkheden 	 54 	54 
E129E 	de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door to bedelen of houden van inzamelingen 	 54 	54 
(leeg) 	#N/B 	 48 	48 
F060 	niet opvolgen bevel politie bij samen- scholing, volksoploop of (dreigende) wanordelijkheden 	 48 	48 
F171A 	op weg of weggedeelte softdrugs gebruiken of openlijk voorhanden hebben (binnen door college aangewezen gebied) 	 46 	46 
F116 	's nachts op de weg vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen 	 46 	46 
G079 	opzettelijke belediging van ambtenaar in functie 	 45 	45 
R311 	als bromfietser bij ontbreken fiets/brom fietspad niet de rijbaan gebruiken 	 43 	 43 
K150DA niet op eerste vordering behoorlijk het bromfietscertificaat dan wel een rij- bewijs ter inzage afgeven 	 42 	42 
R421A 	goon dim of groot licht voeren bij nacht binnen de bebouwde kom (motorvtg (+ahw) bromfiets, snorfiets of gehandic. vtg) 	 40 	 40 
R604 	niet stoppen voor rood licht: tweekleu- rig verkeerslicht. 	 38 	 38 
R551B 	rijden in strijd met een geslotenverkla- ring (bord c 2 van het rvv 1990. een- richtingverkeer) 	 37 	 37 
R550A 	als bestuurder handelen in strijd met een gesloten verklaring in beide rich- tingen 	 37 	 37 
E121B 	orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door voorzieningen gebruiken op andere dan de daarvoor bestemde wijze 	 37 	37 
R426A 	achterlichten motorvtg (+ahw), brom/snor -fiets of gehand.vtg branden niet gelijk met voorlicht, nacht/binnen bebouwde kom 	 36 	 36 
R308 	als (snor)fietser niet het verplichte fietspad of fiets/bromfietspad volgen 	 35 	 35 
K030A 	het kenteken is niet behoorlijk zicht- baar aanwezig op of aan het motorrijtuig 	 35 	 35 
H645A 	binnenvisserij uitoefenen zonder schrif- telijke toestemming van de rechthebbende met een of twee hengels 	 33 	33 
F301 	in het openbaar iemand uitjouwen, na- schreeuwen of lastig vallen met aanstoot gevende taal 	 33 	33 
E121C 	de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door misbruik van voorzieningen to maken 	 32 	32 
F145A 	een hond op een weg binnen de bebouwde kom laten verblijven/lopen terwijI doze niet is aangelijnd 	 32 	32 



A913 	als bestuurder van een bromfiets rijden zonder vereiste verzekering 	 32 	32 
R303A 	niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnel- weg. 	 31 	 31 
F225 	zonder vergunning venten 	 31 	31 
R630A 	niet voldoen aan aanwijzing van bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaar 	 29 	 29 
K170 	gedraging waardoor gevaar op de weg wordt veroorzaakt of verkeer op de weg wordt gehinderd 	 29 	29 
G325 	rijden terwijI het rijbewijs ongeldig is verklaard 	 29 	29 
F123 	op of aan weg voorwerp dat als steekwa- pen to gebruiken is, aanwezig hebben 	 29 	29 
H096 	afval e.d. op/in bodem brengen/storten/ houden, achterlaten ed waardoor nadelige beinvloeding van milieu kan ontstaan 	 28 	28 
E900 	wapen (art 2 lid 1 categoric iv.7 wwm) dragen 	 27 	27 
R612 	oversteken in strijd met rood licht: voetgangerslicht. 	 25 	 25 
R608 	niet stoppen voor rood knipperlicht bij overweglichten 	 25 	 25 
R315B 	als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken. (bijv. laten stilstaan op een trottoir/voetpad etc.) 	 23 	 23 
H171 	vuurwerk afsteken buiten de toegestane tijden (31-12 10.00 uur tot 01-01 02.00 uur) 	 23 	23 
F122 	in een inrichting/horecabedrijf de orde verstoren 	 23 	23 
E145 	op of langs de spoorweg rijden of lopen. 	 23 	23 
F 1 20A 	op of aan de weg op een beeld/monument/ overkapping/constructie/e.d. klimmen of zich bevinden 	 23 	23 
E1200 	orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door de taakuitoefening van het personeel to verhinderen/belemmeren 	 22 	22 
H205 	veroorzaken van geluidhinder voor een omwonende of de omgeving. 	 19 	19 
R461 	autosnelweg gebruiken anders dan met motorvoertuig dat sneller kan/mag dan 60 km/h 	 18 	 18 
E320A 	niet voldoen aan vordering toezicht- houder 	 18 	18 
G320B 	rijden tijdens rijontzegging met motor- rijtuig waarvoor een rijbewijs is vereist 	 18 	18 
G100A 	winkeldiefstal/-verduistering, waarde ontvreemde goed t/m our 50 	 18 	18 
K150CA niet op eerste vordering behoorlijk het bromfietscertificaat dan wel een rij- bewijs ter inzage afgeven 	 17 	17 
H016 	afvalstoffen die ter inzameling gereed staan doorzoeken on verspreiden 	 17 	17 
E129A 	de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door hinderlijk geluid voor anderen voort to brengen 	 16 	16 
R628B 	niet stoppen voor stopteken gegeven door middel van een politietransparant. 	 15 	 15 
F130B 	een publ.toegankelijk portaal/telefoon- cel/park.garage / e.d. verontreinigen. 	 15 	15 
A901A 	een bromfiets op een weg doen of laten rijden zonder vereiste verzekering 	 15 	15 
F1300 	een publ.toegankelijk portaal/telefoon- cel e.d. voor een daarvoor niet bestemd doel gebruiken. 	 14 	14 
R536C 	als best. / passagier motor of driewie- lig motorvoertuig zonder goedgekeurde/ goed passende/ deugdelyk bevestigde helm 	 14 	 14 
R315A 	als bestuurder van een rijdend motor- voertuig niet de rijbaan gebruiken 	 14 	 14 
F121C 	op of aan de weg of op openbaar water of in een publiek gebouw alcoholhoudende drank nuttigen (met overlast) 	 14 	14 
GA300A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adorn bedraagt: 235 t/m 350 pg/I. 	 14 	14 
N270R 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijI een band niet voldoet aan de eisen t.a.v.de profilering 	 13 	 13 
H300 	verboden plaatsen: zich bevinden in beplanting buiten wegen of paden in parken, wandelplaatsen, plantsoenen e.d. 	 13 	13 
H200 	nachtrust verstoren door rumoer of bu- rengerucht 	 13 	13 
N514D 	als best. van een voertuig rijden, ter- wijI voertuig niet voorzien is van goed goed werkende remlichten 	 12 	 12 
R619 	op een kruising niet de richting volgen die het voorsorteervak aangeeft 	 11 	 11 



El 25A 	orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) vervoermid- del te roken waar dit niet is toegestaan 	 11 	11 
F145B 	een hond laten verblijven/lopen op een publiektoegankelijke speelweide/ -plaats zandbak / aangewezen plaats 	 11 	11 
R535F 	passagier jonger dan 12 jaar en korter dan 1.35 meter vervoeren zonder gebruik kinderbeveiligingssysteem 	 11 	11 
R468 	autoweg gebruiken anders dan met motor- voertuig dat sneller kan/mag dan 50 km/h 	 11 	 11 
R346 	afslaan zonder richting aan te geven 	 11 	 11 
R310 	als bromfietser niet het fiets/bromfiets pad gebruiken 	 11 	 11 
KO6OF 	rijden terwijl het rijbewijs zijn geldig heid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur (> 1 jaar) 	 11 	11 
A914A 	een motorrijtuig op een weg doen of laten rijden zonder vereiste verzekering 	 11 	11 
H098A 	als particulier klein consumptieafval weggooien in oppervlakte water 	 11 	11 
R559 	rijden in strijd met een geslotenverkla- ring voor alle motorvoertuigen: bord c 12/20. 	 10 	 10 
F175 	door woord/houding/gebaar of andere wijze iemand tot prostitutie bewegen, uitnodigen of aanlokken 	 10 	10 
N310A 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl de reminrichting/onderdelen niet deugdelijk is/zijn (bevestigd) 	 10 	 10 
GA304A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: vanaf 235 pg/I. 	 10 	10 
F110B 	zonder toestemming van rechthebbende op weg/onroerend goed afbeelding/geschr ift aanplakken of aanbrengen 	 9 	9 
R336 	op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts 	 9 	 9 
F226 	verkoop of koop van fietsen e.d. anders dan vanuit detailhandelsbedrijf voor rij wielen e.d. 	 9 	9 
NO1OD 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het kenteken niet goed leesbaar is 	 9 	 9 
G332 	rijden terwijI de overgifte ex 164 wvw v/h rijbewijs is gevorderd c.q. het rij- bewijs is ingevorderd 	 9 	9 
R584 	parkeren in strijd met parkeerverbod/ parkeerverbodszone(bord el) 	 8 	 8 
R396B 	stilstaan op een fietsstrook 	 8 	 8 
F145D 	een hond op de weg laten verblijven zon- der een middel om uitwerpselen to ver- wijderen bij zich to dragen of to tonen 	 8 	8 
K026A 	motorrijtuig zonder(geldig) kenteken (bewijs) laten staan of daarmee rijden 	 8 	8 
H320 	in de openlucht vuur aanleggen, stoken of hebben 	 8 	8 
R576 	negeren rijrichtingbord: bord d 4. 	 7 	 7 
F220 	zonder vergunning geld of goederen in- zamelen of een intekenlijst aanbieden 	 7 	7 
R402B 	parkeren op gehandicaptenparkeerplaats anders dan met motorvoert.op meer dan 2 wielen met geldige gehand.parkeerkaart 	 7 	 7 
R398 	dubbel parkeren 	 7 	 7 
R305 	als voetganger niet het voetpad of trottoir gebruiken 	 7 	 7 
P100A 	als best. van voertuig rijden, terwijl aanhangw t/m 750 kg niet is voorzien van het kenteken van trekkend motorrijtuig 	 7 	 7 
N110A 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl deze niet is voorzien van een over de gehele lengte gasdichte uitlaat 	 7 	 7 
K150B 	niet op eerste vordering behoorlijk het keuringsbewijs ter inzage afgeven 	 7 	 7 
K010 	een aanwijzing van een opsporingsambte- naar niet opvolgen 	 7 	 7 
H325C 	er niet voor zorgen dat een hond zich niet van uitwerpselen ondoet op een andere door college aangewezen plaats 	 7 	7 
R622A 	als weggebuiker gebruik maken van bus- baan of - strook aangeduid met: lijnbus 	 6 	 6 
R562 	rijden in strijd met een geslotenverkla- ring voor fietsen: bord c15/23. 	 6 	 6 
R522 	als bestuurder van een motorvoertuig, bromfiets of snorfiets onnodig geluid veroorzaken 	 6 	 6 
E820 	zich als vreemdeling, die geen recht- matig verblijf heeft, niet melden bij korpschef in verblijfgemeente 	 6 	6 
R395 	voertuig zodanig op de weg laten staan dat gevaar wordt/kan worden veroorzaakt of verkeer wordt/kan worden gehinderd 	 6 	 6 



N270S 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl twee banden niet voldoen aan de eisen t.a.v.de profilering 	 6 	 6 
N083A 	als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl de bromfiets de maximumconstruc- tiesnelheid overschrijdt t/rn 10 km/h 	 6 	 6 
K160A 	in overtreding bevonden van een voor- schrift van de wvw 1994, de gegeven bevelen niet opvolgen 	 6 	6 
GA315A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 95 t/rn 230 pg/I (geen rijbewijs) 	 6 	6 
E126 	orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door op gesloten niet toeganke lijk deel van station/hal to bevinden. 	 6 	6 
H710 	voor recreatief nachtverblijf een kam- peermiddel plaatsen/geplaatst hebben, buiten een officiele kampeerplaats 	 6 	6 
F173 	deel uitmaken van een groep van personen i.h.k.v. drugs of holing op door het college aangewezen weg 	 6 	6 
F174 	door houding/woord/gebaar/andere wijze handelingen verrichten om ander tot pros titutie aan to Iokken/uit to nodigen 	 6 	6 
E129F 	de orde/rust/veiligh/bedrijfs- gang verstoren door in verv.middel mee- nemen hinderl./gevaarl.dier/voorw./stof 	 5 	5 
F095 	zonder vergunning diensten verlenen of aanbieden 	 5 	5 
GA305A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adorn bedraagt: 95 Um 230 pg/I. (beg. bestuurder) 	 5 	5 
H012 	niet op voorgeschreven wijze aanbieden van huishoudelijk afval dat zonder in- zamelmiddel moot worden aangeboden 	 5 	5 
R616A 	de doorgetrokken streep overschrijden tussen rijstroken/op paden met verkeer in beide richtingen naar links 	 5 	 5 
E127 	orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door op deel van station/halte zich niet via de bestemde weg to begeven 	 5 	5 
R585 	verbod stil to staan (bord e2) 	 5 	 5 
R419 	signalen geven in andere gevallen of op andere wijze dan is toegestaan 	 5 	 5 
G330 	rijden terwijl de overgifte van het rij- bewijs is gevorderd ex.130 wvw 1994 dan- wel is ingevorderd 	 5 	5 
N450A 	als bestuurder van voertuig rijden, ter- wijl deze niet is voorzien van noodzake- lijke spiegels die aan de eisen voldoen 	 5 	 5 
GA302A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adorn bedraagt: 235 t/m 435 pg/I. 	 5 	5 
E122A 	orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door vervoermiddel gebruiken dat dan niet voor gebruik beschikbaar is 	 5 	5 
N083B 	als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl de bromfiets de maximumconstruc- tiesnelheid overschrijdt 11 t/m 15 km/h 	 5 	 5 
K060E 	rijden terwijl het rijbewijs zijn geldig heid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur (< 1 jaar) 	 5 	 5 
H647B 	niet op eerste vordering ter inzage af- geven een schriftelijke toestemming (bij een of meer hengels of peuren) 	 5 	5 
H647A 	niet op eerste vordering ter inzage af- geven de akte of schrift. toestemming ( vistuigen, anders dan hengels of peuren) 	 5 	5 
F245 	zonder redelijk doel in openbaar water aan/op/in een vaartuig vasthouden/klim- men/begeven of bevinden 	 5 	5 
H645C 	binnenvisserij uitoefenen zonder schrif- telijke toestemming van de rechthebbende met meer dan twee hengels 	 5 	5 
W300B 	als schipper van een schip op binnenwa- teren varen zonder geldig klein vaarbe- wijs/vaarbevoegdheidsbewijs/patent 	 4 	4 
VG035 	overschrijding max. snelheid op (auto) wegen buiten bebouwde kom, van 31 tot 35 km/h (verkeersbord a 1) 	 4 	4 
VA035 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, van 31 tot 35 km/h 	 4 	4 
R622 	anders dan met lijn- bus of autobus gebruik maken van busbaan of strook aangeduid met " bus" 	 4 	 4 
G076 	opzettelijke belediging, mondeling iemand in diens aanwezigheid in het openbaar aangedaan 	 4 	4 
R563 	lopen in strijd met geslotenverklaring 	 4 	 4 
H643A 	binnenvisserij uitoefenen zonder geldige akte, met een vistuig anders dan hengel of pour 	 4 	4 
GA305B rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adorn bedraagt: 235 t/rn 350 pg/I. (beg. bestuurder) 	 4 	4 
R550B 	handelen in strijd met gesloten verkla- ring in beide richtingen weg(gedeelte) bestemd voor bep.categorie voertuigen 	 4 	 4 
R548 	geen voorrang verlenen bij voorrangsweg. 	 4 	 4 
R482 	voetganger (voornemens) op voetgangers- oversteekplaats (over to steken) niet voor laten gaan 	 4 	 4 
GA300B rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adorn bedraagt: 355 pg/I tot on met 435 pg/I 	 4 	4 



R465A 	op autosnelweg buiten noodzaak gebruik maken van vluchtstrook of vluchthaven 	 4 	 4 
GA300C rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 440 pg/I tot en met 500 pg/I 	 4 	4 
GA300D rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 505 pg/I tot en met 570 pg/I 	 4 	4 
R312B 	als snorfietser met ingeschakelde motor het onverplichte fietspad gebruiken 	 4 	 4 
E149 	zich op/langs gedeelten v.e. hoofdspoor- weg bevinden of daarop of -langs dieren drijven of laten !open 	 4 	4 
EE125B 	orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) station te roken waar dit niet is toegestaan. 	 4 	4 
P061 	met een voertuig rijden, terwijl de losse lading die mogelijk v/h voertuig kan vallen niet deugdelijk is afgedekt 	 4 	 4 
N710C 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het niet is voorzien van een goed werkende bel 	 4 	 4 
F310 	zich op de weg of daarvanaf waarneembare pleats bevinden in kwetsende houding, toestand of kleding 	 4 	4 
NO100 	kentekenpla(a)t(en) voertuig geen goed- keuringsmerk of niet deugdelijk aan de voor- en/of achterzijde bevestigd 	 4 	 4 
F100 	als artiest, fotograaf, tekenaar, film- operateur of gids voor publiek optreden waar dit niet is toegestaan 	 4 	4 
A917B 	met een motorrijtuig, niet zijnde brom- fiets, op een weg staan zonder de vereiste verzekering 	 4 	4 
K065 	rijden terwijl de bestuurder de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt. 	 4 	 4 
F115 	op de weg vervoeren/bij zich hebben van enig aanplakbiljet/-doek/kleur-/verf- stof/verfgereedschap 	 4 	4 
I-1325A 	er niet voor zorgen dat een hond zich niet van uitwerpselen ontdoet op wegge- deelte (mede) bestemd voor voetgangers 	 3 	3 
VA045 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, van 40 tot 45 km/h 	 3 	3 
VA040 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, van 35 tot 40 km/h 	 3 	3 
K045A 	voor het motorrijtuig van 3500 kg of minder is geen keuringsbewijs afgegeven 	 3 	 3 
VA022 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 22 km/h 	 3 	 3 
H006 	huishoudelijk afval niet op voorgeschre- yen wijze aanbieden 	 3 	3 
A902 	voor een bromfiets niet de vereiste verzekering afsluiten en in stand hou- den. 	 3 	3 
EE138 	niet opvolgen van aanwijzingen betref- fende de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang 	 3 	3 
EE129G de orde/rust/veiligheid of goede bedrijfsgang verstoren door hinder gevaar/beschadiging/verontreiniging 	 3 	3 
H463 	niet verhinderen dat hem toebehorend /onder toezicht staand dier, in het veld dieren opspoort 	 3 	3 
R618 	als bestuurder een verdrijvingsvlak gebruiken. 	 3 	 3 
E822B 	niet onverwijld melding doen van aanwe- zigheid door vreemdeling wiens verblijf niet of niet !anger is toegestaan 	 3 	3 
E129B 	de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door uitoefenen beroep, bedrijf of aanbieden diensten 	 3 	3 
R577 	negeren rijrichtingbord: bord d 5. 	 3 	 3 
R553B 	rijden in strijd met een geslotenverkla- ring voor motorvoertuigen op meer dan 2 wielen, bord c 6 bijlage i rvv 1990. 	 3 	 3 
H315 	roken in bos, duin of ander dergelijk gebied terwijl dit niet is toegestaan 	 3 	3 
R537 	iemand jonger dan 12 jaar very. op mo- tor-/bromfiets/3w. mvtg zonder goedge- keurde, goed passende helm 	 3 	 3 
A901B 	een bromfiets op een weg laten staan zonder vereiste verzekering. 	 3 	3 
R434 	mistlicht voeren aan voorzijde anders dan bij mist, sneeuwval of regen die het zicht ernstig belemmert 	 3 	 3 
E120B 	orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door bediening/gebruik van vervoermiddel te verhinderen/belemmeren 	 3 	3 
R421B 	geen dim of groot licht voeren bij nacht buiten de bebouwde kom (motorvtg (+ahw), bromfiets, snorfiets of gehandic. vtg) 	 3 	 3 
GA307B rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 235 t/m 435 pg/I. (best. < 24 jaar) 	 3 	3 
R406 	voertuig laten staan in park, plantsoen, openbare beplantingen of groenstroken 	 3 	 3 
R397E 	parkeren op parkeergelegenheid op andere dan aangegeven wijze 	 3 	 3 



GA315B rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 235 t/rn 350 pg/I (geen rijbewijs) 	 3 	3 
D511 	naaktrecreatie buiten daartoe aangewezen plaatsen 	 3 	3 
A916 	bromfiets laten rijden zonder geldige verzekering. 	 3 	3 
A903B 	met een motorrijtuig, zijnde brom- fiets, op een weg staan zonder de vereiste verzekering 	 3 	3 
H666 	niet terugzetten van ondermaatse vis onmiddellijk nadat deze is opgehaald 	 3 	3 
K006A 	met een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs krachtens de wet mulder is ingenomen 	 3 	3 
N514A 	als best. van een voertuig rijden, ter- wijI voertuig niet voorzien is van goed werkende richtingaanwijzer(s) 	 3 	 3 
N480B 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het voertuig uitstekende niet afgeschermde delen heeft 	 3 	 3 
N480A 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het voertuig scherpe delen heeft 	 3 	 3 
E138 	niet opvolgen van aanwijzingen betref- fende de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang. 	 3 	3 
W181A 	zwemmen/watersport zonder schip/onder- watersport bedrijven op verboden plaats ((na)bij wachtplaats/brug/sluis of stuw) 	 2 	2 
VL045A overschrijding max snelheid op autosnel- wegen, van 41 t/rn 45 km/h 	 2 	2 
VB040 	overschrijding maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (verkeersbord al) van 35 tot 40 km/h 	 2 	2 
A914B 	een motorrijtuig op een weg laten staan zonder vereiste verzekering. 	 2 	2 
N083C 	als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl de bromfiets de maximumconstruc- tiesnelheid overschrijdt 16 t/m 20 km/h 	 2 	2 
VA030 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 30 km/h 	 2 	 2 
VA027 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 27 km/h 	 2 	 2 
VA025 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 25 km/h 	 2 	 2 
N110C 	voertuig voldoet niet aan eisen tav uit- laatgassen/geluidproduktie/luchtverontr. /geluidsniveau/stationaire mengsel 	 2 	 2 
VA023 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 23 km/h 	 2 	 2 
VA017 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 17 km/h 	 2 	 2 
VA014 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 14 km/h 	 2 	 2 
VA012 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 12 km/h 	 2 	 2 
R628A 	niet stoppen voor stopteken gegeven door middel van een rode lamp. 	 2 	 2 
R609 	niet stoppen voor rood licht bij brug. 	 2 	 2 
G052 	wederrechtelijk binnendringen of ver- blijven in voor openbare dienst bestemd lokaal; lokaalvredebreuk 	 2 	2 
F111 	op/aan aangewezen weg(en) gedrukte/ge- schreven stukken/afbeeldingen versprei- den/aanbieden/aanbevelen/bekendmaken 	 2 	2 
N380P 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het niet is voorzien van een goed werkende reminrichting 	 2 	 2 
R578 	negeren rijrichtingbord: bord d 6. 	 2 	 2 
N420A 	voorruit/zijruiten/windscherm/achterruit (bij geen rechterbuitenspiegel) van het voertuig is beschadigd/verkleurd 	 2 	 2 
R575 	weg inrijden aan de andere zijde van het bord dan de pijl aangaf: bord d 2/16. 	 2 	 2 
R561 	rijden in strijd met een geslotenverkla- ring voor fietsen: bord c 14 	 2 	 2 
R560 	rijden in strijd met een geslotenverkla- ring voor bromfietsen, snorfietsen of gehandicaptenvtg. 	 2 	 2 
R556 	rijden, dan wel gaan, in strijd met een geslotenverklaring: bord c 9 bijlage i rvv 1990. 	 2 	 2 
R552B 	als bestuurder handelen, in strijd met een gesloten verklaring, eenrichtingsweg (bord c4) 	 2 	 2 
R551A 	rijden in strijd met een geslotenverkla- ring (bord c 2 van het rvv 1990. een- richtingverkeer) 	 2 	2 
R549A 	niet stoppen bij "stopbord" (bord b7 van bijlage i rvv 1990) 	 2 	 2 
K130 	als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl geen certificaat is afgegeven. 	 2 	 2 



E124B 	orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door onder kennelijke invloed van verdovende middelen te bevinden. 	 2 	2 
F212E 	achterlaten van afval in recreatiegebied anders dan in aanwezige afvalbakken 	 2 	2 
R517 	bij wisselen van rijstrook geen teken met richtingaanwijzer geven 	 2 	 2 
H004 	huishoudelijke afvalstoffen anders dan via aangewezen of verstrekte inzamel- middel aanbieden 	 2 	2 
R462 	op autosnelweg keren 	 2 	 2 
F050 	zich bevinden/begeven op weg/terrein af- gezet door/vanwege het bevoegde gezag i.v.m openbare veiligheid 	 2 	2 
N560 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl de dimlichten niet aan de eisen voldoen 	 2 	 2 
GA302B rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 440 pg/I tot en met 650 pg/I 	 2 	2 
R426B 	achterlichten motorvtg (+ahw), brom/snor -fiets of gehand.vtg branden niet gelijk met voorlicht, nacht/buiten bebouwde kom 	 2 	 2 
R402A 	als bestuurder op een gehand.par- keerplaats parkeren anders dan met een gehandicaptenvoertuig 	 2 	 2 
R397H 	parkeren op een gelegenheid voor onmid- dellijk laden en lossen van goederen 	 2 	 2 
R397D 	parkeren op parkeergelegenheid,terwyl voertuig niet tot aangegeven categorie of groep voertuigen behoorde 	 2 	 2 
R397A 	parkeren bij een kruispunt binnen 5 meter daarvan 	 2 	 2 
R3961 	stilstaan langs een gele doorgetrokken streep 	 2 	 2 
R326 	rechts inhalen waar dat is verboden 	 2 	 2 
K175A 	door onvoldoende zicht door de voorruit het verkeer in gevaar brengen 	 2 	 2 
H656 	vissen tussen twee uur na zonsondergang en een uur voor zonsopkomst 	 2 	2 
P340B 	de losbreekreminrichting is niet op de vereiste wijze met het trekkend voertuig verbonden 	 2 	 2 
P570 	de hulpkoppeling middenasaanhangwagen (toegest,max.massa < 1500 kg) is niet op de vereiste wijze aangebracht 	 2 	 2 
K135AA #N/B 	 1 	1 
R301 	niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg 	 1 	 1 
R302 	niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg (spookrijden) 	 1 	1 
E129C 	de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door tentoonstel- len voorwerpen, maken reclame/propaganda 	 1 	1 
GA300E rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: vanaf 575 pg/I 	 1 	1 
R306 	als voetganger bij ontbreken voetpad of trottoir niet het fietspad of fiets/brom fietspad gebruiken 	 1 	 1 
R307 	als voetganger bij ontbreken brom/fiets pad, voetpad of trottoir, niet de berm of uiterste zijde rijbaan gebruiken. 	 1 	 1 
H662B 	zonder bevoegdheid tot of recht om te vissen voorhanden hebben van een of twee hengels 	 1 	1 
A918 	niet voldoen aan de vordering om aan te tonen dat aan de verzekeringsplicht v.e. motorrijtuig is voldaan 	 1 	1 
H662A 	voorhanden hebben vistuig op/bij binnen- water terwijl gebruik vistuig verboden is 	 1 	1 
K405 	de kentekenplaat voldoet niet aan de gestelde eisen 	 1 	 1 
P380 	verlichtingsinstallatie aanhangwagen is niet zodanig aangesloten, dat lichtsig- nalen overeenkomen met trekkend voertuig 	 1 	 1 
G331 	een motorrijtuig besturen/ doen be- sturen terwijl het rijbewijs voor die categorie is geschorst 	 1 	1 
P1300 	voertuig/samenstel niet voorzien van vereiste markering bij (in lengte on- deelbare) uitstekende lading 	 1 	 1 
R323 	als bromfietser een met een doorgetrok- ken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken 	 1 	 1 
P121C 	lading steekt uit achter achteras of stootbalk op meer dan 0,60m afstand overschrijding: meer dan 0,50m t/m 0,75m 	 1 	1 
R327 	bestuurder die heeft voorgesorteerd en kenbaar linksaf wil slaan, links inhalen 	 1 	 1 
G078 	opzettelijke belediging in het openbaar schriftelijk of door afbeelding 	 1 	1 
G075 	opzettelijke belediging mondeling of door feitelijkheden, iemand aangedaan in diens tegenwoordigheid 	 1 	1 



R347A 	bij het afslaan niet het tegemoetkomend verkeer voor laten gaan 	 1 	 1 
R347B 	bij het afslaan niet het verkeer naast/ links dicht achter voor laten gaan 	 1 	 1 
GA307C rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adorn bedraagt: 440 t/m 650 pg/I. (best. < 24 jaar) 	 1 	1 
R396A 	stilstaan op een kruispunt 	 1 	 1 
E121A 	orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door voorzieningen to gebrui- ken, die niet voor gebruik beschikb.zijn 	 1 	1 
P111 B 	overschrijding maximumlengte samenstel van voertuigen, overschrijding: moor dan 0,25 m t/rn 0,50 m 	 1 	 1 
P100B 	aanhangw. < 750 kg heeft geen deugdelijk vestigde/goed leesbare/niet afge- schermde on goedgekeurde kentekenplaat 	 1 	 1 
R397B 	parkeren voor een in- en/of uitrit 	 1 	 1 
GA300F rijden onder invloed alcoholgehalte van de adorn bedraagt: vanaf 235 pg/I 	 1 	1 
K160B 	als bestuurder beroepsgoederenvervoer in overteding bevonden voorschrift wvw 1994 de gegeven bevelen niet opvolgen 	 1 	1 
R397G 	parkeren langs gele onderbroken streep 	 1 	 1 
K535 	als kentekenhouder het handelaarskente- ken niet op de voorgeschreven wijze gebruiken 	 1 	 1 
R3971 	parkeren op parkeerplaats vergunninghou- ders (bord e9) zonder vergunning voor dat voertuig 	 1 	 1 
H652A 	vissen van 1 april tot on met 31 mei met een hengel geaasd met verboden aas 	 1 	1 
P030 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl hij wordt gehinderd door passa- giers, lading of op andere wijze 	 1 	 1 
H648 	vissen met niet toegestaan vistuig 	 1 	1 
K155 	niet meewerken aan het voorlopige onder- zoek van uitgeademde lucht 	 1 	 1 
H020 	afvalstoffen vervoeren op wijze waardoor wog kan worden verontreinigd of milieu nadelig kan worden beinvloed 	 1 	1 
R420 	blauw zwaai- of knipperlicht voeren terwijl dat niet is toegestaan 	 1 	1 
EE121C de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door misbruik van voorzieningen to maken 	 1 	1 
K150D 	niet op eerste vordering behoorlijk het bromfietscertificaat ter inzage afgeven 	 1 	 1 
EE125A orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) vervoermid- del to roken waar dit niet is toegestaan 	 1 	1 
N710E 	als bestuurder van een voertuig rijden terwijl het was voorzien van niet toege- stane geluidssignaal-inrichtingen 	 1 	1 
K025 	met een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is 	 1 	 1 
R436 	mistachterlicht voeren terwijI het zicht door mist/sneeuwval niet minder dan 50 meter is. 	 1 	 1 
GA315G rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adorn bedraagt: vanaf 95 pg/I (geen rijbewijs) 	 1 	1 
N710A 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het niet is voorzien van een goed werkende geluidssignaalinrichting 	 1 	 1 
N515 	als best. van een voertuig rijden, terw. verlichting/retroreflecterende voorzie- ningen niet aan vereiste kleur voldoen 	 1 	 1 
N514M 	als best. van een voertuig rijden, ter- wijl voertuig niet voorzien is van goed werkende zijretroreflectoren 	 1 	 1 
R465C 	op autosnelweg zonder noodzaak stilstaan op vluchtstrook of vluchthaven 	 1 	 1 
GA317A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adorn bedraagt: 95 t/rn 230 pg/I. (geen rijbewijs) 	 1 	1 
H646A 	niet op eerste vordering ter inzage af- geven een sportvisakte of vergunning (1 of 2 hengels) 	 1 	1 
R506 	achteruitrijden zonder het overige ver- keer voor to laten gaan 	 1 	 1 
R507 	uit uitrit weg oprijden zonder overige verkeer voor to laten gaan 	 1 	 1 
N514F 	als best. van een voertuig rijden, ter- wijl voertuig niet voorzien is van goed werkende rode retroreflectoren 	 1 	 1 
GA305C rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adorn bedraagt: 355 t/rn 435 pg/I. (beg. bestuurder) 	 1 	1 
A915 	voor een motorrijtuig niet de vereiste verzekering afsluiten on in stand hou- den. 	 1 	1 
F212G 	als eigenaar/houder met een hand in verboden periode bevinden buiten een daartoe aangewezen gebied 	 1 	1 



A903C 	met een motorrijtuig, zijnde een brom- fiets, buiten de weg deelnemen aan het verkeer zonder de vereiste verzekering 	 1 	1 
N514E 	als best. van een voertuig rijden, ter- wijI voertuig niet voorzien is van een goed werkende kentekenplaatverlichting 	 1 	 1 
K800 	rijonderricht geven zonder in het bezit te zijn van het vereiste certificaat (particulier) 	 1 	1 
R539A 	personen vervoeren in gesloten lead- ruimte van een motorvoertuig of bromfiets 	 1 	 1 
R539B 	personen vervoeren in de open laadruimte v.e. mvtg/bromfiets of in/op een aan- hangwagen achter motorvoertuig/bromfiets 	 1 	 1 
F133 	voertuig onafgesloten of onbeheerd laten staan op of aan de weg 	 1 	1 
N514C 	als best. van een voertuig rijden, ter- wijI voertuig niet voorzien is van goed werkende zijrichtingaanwijzer(s) 	 1 	 1 
K820 	niet op eerste vordering het certificaat behoorlijk ter inzage afgeven 	 1 	1 
EE12113 orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door voorzieningen gebruiken op andere dan de daarvoor bestemde wijze 	 1 	1 
EE128 	niet opvolgen van aanwijzingen betref- fende de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang. 	 1 	1 
N500 	met een voertuig rijden, terwijI de ach- terzijde niet is voorzien van mogelijk- held tot bevestiging vna kentekenplaat 	 1 	 1 
F110A 	de weg of vanaf de weg zichtbaar onroe- rend goed bekrassen of bekladden 	 1 	1 
R552A 	als bestuurder handelen, in strijd met een gesloten verklaring, eenrichtingsweg (bord c3) 	 1 	 1 
KR533 	als bestuurder of passagier geen gebruik maken van een autogordel 	 1 	1 
K125 	een ongeldig verklaard rijbewijs niet inleveren zodra de ongeldigheid van kracht is 	 1 	1 
K006AA meteen motorrijtuig rijden terwijI het rijbewijs krachtens de wet mulder is ingenomen 	 1 	1 
EE129A de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door hinderlijk geluid voor anderen voort to brengen 	 1 	1 
N470A 	als bestuurder van een personenauto rijden, terwijI autogordels niet aanwezig zijn 	 1 	 1 
F105 	horecabedrijf buiten de vastgestelde openingstijden voor bezoekers open heb- ben/deze toelaten of laten verblijven 	 1 	1 
H644A 	binnenviserij uitoefenen zonder schrifte lijke vergunning van de rechthebbende met een of twee hengels 	 1 	1 
H643B 	binnenvisserij uitoefenen zonder geldige akte, met twee of meer vistuigen anders dan hengel of peur 	 1 	1 
R574 	rijden in strijd met de verplichte rij- richting op een rotonde: bord dl 	 1 	 1 
N430D 	voertuig (na 30-9-71 in gebruik genomen) is niet voorzien van goed werkende rui- tensproeierinstallatie voor de voorruit 	 1 	 1 
A904 	niet voldoen aan de vordering om aan te tonen dat aan de verzekeringsplicht v.e. motorrijtuig is voldaan (bromfiets) 	 1 	1 
K120 	het niet inleveren van een rijbewijs waarvan de geldigheid is geschorst 	 1 	 1 
N430A 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijI het niet is voorzien van een goed werkende ruitenwisserinstallatie 	 1 	 1 
F101A 	weg of weggedeelte gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming 	 1 	1 
H017 	ander afval dan straatafval achterlaten in gemeentelijke afvalbakken, manden of soortgelijke voorwerpen 	 1 	1 
R592 	voertuig parkeren op een parkeerplaats voor vergunninghouders zonder parkeer- vergunning. 	 1 	 1 
R593 	negeren inhaalverbod: bord f 1/40. 	 1 	 1 
K115 	bij vermoeden van niet rijvaardig dan wel ongeschikt niet op eerste vordering rijbewijs overgeven. 	 1 	1 
K070C 	besturen van een motorrijtuig, zijnde een landbouwtrekker, beneden de 16 jaar. 	 1 	1 
N400D 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijI niet is voorzien van een goed functionerende losbreekreminrichting 	 1 	 1 
N380N 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijI niet wordt voldaan aan de ver- eiste remvertraging 	 1 	 1 
H640A 	binnenvisserij uitoefenen zonder sport- visakte met een of meer hengel(s) 	 1 	1 
H015 	niet huishoudelijk afval niet op door het college voorgeschreven wijze aanbieden 	 1 	1 
R616B 	zich links bevinden van de doorgetrokken streep tussen rijstroken/op paden met verkeer in beide richtingen 	 1 	 1 
R617 	de doorgetrokken streep overschrijden tussen rijstroken / op paden met verkeer in een richting 	 1 	 1 



E122B 	orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door vervoermiddel gebruiken op andere dan de daarvoor bestemde wijze 	 1 	1 
F177 	strijdig gebruik van "afwerkplek"/tippel zone/straatprostitutielocatie 	 1 	1 
R621 	bij op wegdek aangebrachte "haaietanden" geen voorrang verlenen aan bestuurders op kruisende weg. 	 1 	 1 
GA315C rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 355 t/m 435 pg/I (geen rijbewijs) 	 1 	1 
H013 	huishoudelijk afval op andere dan vast- gestelde dagen/tijden aanbieden 	 1 	1 
N290 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl dit niet is voorzien van een deugdelijke stuurinrichting 	 1 	 1 
F230 	zonder vergunning een standplaats innemen. 	 1 	1 
K060C 	rijden terwijl het rijbewijs niet be- hoorlijk leesbaar was. 	 1 	 1 
SOO5A 	niet voldoende afstand houden, snelheid tot en met 80 km/h 	 1 	 1 
S005E 	niet voldoende afstand houden, snelheid meer dan 100 km/h en t/m 120 km/h, onder linge afstand 3 meter of meer 	 1 	1 
SOO5G 	niet voldoende afstand houden, snelheid meer dan 120 km/h, ongeacht onderlinge afstand 	 1 	1 
SlOOD 	overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (gedragsregel) meer dan 20 km/h en t/rn 25 km/h 	 1 	 1 
VA006 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 6 km/h 	 1 	 1 
VA008 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 8 km/h 	 1 	 1 
N271J 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl de banden op 2 assen niet de- zelfde karkasstructuur hebben 	 1 	 1 
VA013 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 13 km/h 	 1 	 1 
N270T 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl drie banden niet voldoen aan de eisen t.a.v.de profilering 	 1 	 1 
VA015 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 15 km/h 	 1 	 1 
VA016 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 16 km/h 	 1 	 1 
GA309A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 95 t/m 230 pg/I. (beg. bestuurder) 	 1 	1 
VA019 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 19 km/h 	 1 	 1 
VA021 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 21 km/h 	 1 	 1 
K046B 	voor motorrijtuig of aanhangwagen van meer dan 3500 kg is geldigheid keurings- bewijs verlopen 	 1 	 1 
F101B 	weg of weggedeelte gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming (herhaalde overtreding) 	 1 	1 
VA024 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 24 km/h 	 1 	 1 
N270E 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl een band beschadigd of versleten is 	 1 	 1 
VA026 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 26 km/h 	 1 	 1 
N110B 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het uitlaatsysteem niet deugde- lijk is bevestigd 	 1 	 1 
H161A 	vuurwerk voorhanden hebben dat niet vol- doet aan de gestelde eisen (strijkers t/m 100 stuks) 	 1 	1 
GA304B rijden onder invloed alcoholgehalte van de adem bedraagt: vanaf 235 pg/I 	 1 	1 
NO9OD 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het brandstofsysteem niet deug- delijk is afgesloten 	 1 	 1 
K040B 	kentekenbewijs (delen) na vordering niet overgeven, omdat het voertuig niet vol- doet aan de gestelde eisen (wvw 1994) 	 1 	 1 
VB012 	overschrijding maximumsnelheid binnen de bebouwde kom, (verkeersbord al) met 12 km/h 	 1 	 1 
VB019 	overschrijding maximumsnelheid binnen de bebouwde kom, (verkeersbord al) met 19 km/h 	 1 	 1 
VB025 	overschrijding maximumsnelheid binnen de bebouwde kom, (verkeersbord al) met 25 km/h 	 1 	 1 
VB035 	overschrijding maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (verkeersbord al) van 31 tot 35 km/h 	 1 	1 
H166 	vuurwerk voorhanden hebben dat niet is voorzien van de aanduiding: "geschikt voor particulier gebruik" 	 1 	1 
VF016 	overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 16 km/h 	 1 	 1 



VF018 	overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 18 km/h 	 1 	 1 

VF025 	overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 25 km/h 	 1 	 1 

VF027 	overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 27 km/h 	 1 	 1 

VF030 	overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 30 km/h 	 1 	 1 

VF050 	overschrijding max. snelheid op (auto) wegen buiten bebouwde kom, van 45 tot 50 km/h 	 1 	1 

VG007 	overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 7 km/h (verkeersbord a 1) 	 1 	 1 

VG020 	overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 20 km/h (verkeersbord a 1) 	 1 	 1 

EE127 	orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door op deel van station/halte zich niet via de bestemde weg te begeven 	 1 	1 

VG040 	overschrijding max. snelheid op (auto) wegen buiten bebouwde kom, van 35 tot 40 km/h (verkeersbord a 1) 	 1 	1 

VG055 	overschrijding max. snelheid op (auto) wegen buiten bebouwde kom, van 50 tot 55 km/h (verkeersbord a 1) 	 1 	1 

VI022 	overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 22 km/h (verkeersbord a 1 + wegwerk) 	 1 	 1 

VL019 	overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 19 km/h 	 1 	 1 

VL027 	overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 27 km/h 	 1 	 1 
VL036A overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 36 km/h 	 1 	 1 

VL045 	overschrijding max snelheid op autosnel- wegen, van 40 tot 45 km/h 	 1 	1 
GA309B rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 235 t/m 435 lag/I. (beg. bestuurder) 	 1 	1 

VM013 	overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 13 km/h (verkeersbord a 1) 	 1 	 1 
VM035A overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 35 km/h (verkeersbord a 1) 	 1 	 1 
VM038A overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 38 km/h (verkeersbord a 1) 	 1 	 1 

VM050 	overschrijding max snelheid op autosnel- wegen, van 45 tot 50 km/h (verkeersbord a 1) 	 1 	1 
VN045A overschrijding max snelheid op autosnel- wegen, van 41 tot 45 km/h (verkeersbord a3) 	 1 	1 

VP045 	overschrijding max snelheid op autosnel- wegen, van 40 tot 45 km/h (verkeersbord a3 + wegwerkzaamheden) 	 1 	1 

W075B 	met een klein schip de toegestane snelheid overschrijden van 6 tot 15 km/h (verkeersteken b6/bekendmaking 13 babs) 	 1 	1 

W075C 	met een klein schip de toegestane snel- heid overschrijden van 15 tot 25 km/h (verkeersteken b6/bekendmaking 13 babs) 	 1 	1 

NO6ON 	als bestuurder van een landbouw- of bosbouwtrekker rijden, terwijI deze breder is dan 3 m 	 1 	 1 

G333 	op weg laten staan of rijden met motor- rijtuig of aanhangwagen met vats kente- ken/vats buitenl.kent./vals handel.kent. 	 1 	1 

W305B 	als schipper niet op eerste vordering een geldig vaarbewijs of vervangend document behoortijk ter inzage afgeven 	 1 	1 

W310B 	niet op eerste vordering vereiste bescheiden ter controle overleggen (2 documenten) 	 1 	1 

W500C 	registratiebewijs niet aan boord snelle motorboot. 	 1 	1 

W5001 	snelle motorboot niet voorzien van dodemansknop 	 1 	1 

W501A 	reddingsvest onder handbereik ontbrak aan boord van de snelle motorboot (een) 	 1 	1 

W518 	als bestuurder van een snelle motorboot varen zonder gebruik te maken van de dodemansknop 	 1 	1 

W605A 	negeren verbod ligplaats te nemen (verkeersteken a.5) 	 1 	1 

H005 	inzamelmiddel voor andere categorie huishoudelijk afval gebruiken dan waar- voor dit is bestemd 	 1 	1 

Eindtotaal 	 3567 8989 	12556 



Overtredingen die samen een D517 overtreding zijn geconstateerd, de D517-overtreding is geregistreerd in 2008 

De cijfers zijn niet met 100% betrouwbaarheid te genereren! De persoonsgegevens binnen Mulder (de WAHV-overtredingen) worden 2 jaar na afdoening van de 
zaak geschoond. Aangezien de peildatum van dit rapport 28-april-2009 is, zijn sowieso de Mulder-overtredingen die geregistreerd zijn t/m 28-apr-2007 niet meer 
goed te koppelen omdat het mogelijk is dat persoonsgegevens zijn geschoond. 

De koppeling tussen de D517-overtreding en een andere overtreding is alsvolgt tot stand gekomen: 
- de pleegdata van beide overtredingen zijn gelijk; 
- de opsporingsinstanties van beide overtredingen zijn gelijk; 
- de pleegplaats van beide overtredingen zijn gelijk; 
- de geboortedata van beide overtreders zijn gelijk; 
- de eerste 4 posities van de achternaam van beide overtreders zijn gelijk; 
- het tijdstip van plegen van het "andere" feit is plus of min 5 minuten van constateren van de D517-overtreding. 

peildatum: 28-apr-2009 

feitcode omschrijving 
D530 	zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg bevinden 
F185 	binnen de bebouwde kom zijn natuurlijke behoefte doen buiten daarvoor bestemde plaatsen 
K055 	rijden zonder geldig rijbewijs 
D515 	opgeven van een valse naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, adres of woon- of verblijfplaats 
R438H 	als bestuurder van een fiets bij nacht/ dag indien het zicht slecht is geen voor- en/of achterlicht voeren 
R536A 	bestuurder of passagier bromfiets draagt geen goedgekeurde, goedpassende/ deugde- lijk bevestigde helm 
F121B 	aangebroken flessen, blikjes en derge- lijke met alcoholhoudende drank bij zich hebben op een weg 
D510 	in staat van dronkenschap het verkeer belemmeren, de orde verstoren dan wel de veiligheid van een ander bedreigen 
D537 	zich bevinden op verboden grond. (dan wel zich niet houden aan de toe- gangsvoorwaarden van de eigenaar) 
D505 	op openbare weg of voor publiek toegankelijke plaats baldadigheid plegen tegen personen of goederen 
F121A 	alcoholhoudende drank nuttigen binnen een door het college aangewezen gebied 
F125A 	zonder redelijk doel in portiek/poort ophouden, op/tegen raamkozijn / drempel v.e. gebouw zitten/liggen. 
R533 	als bestuurder of passagier geen gebruik maken van een autogordel 
R602 	niet stoppen voor rood licht: driekleu- rig verkeerslicht. 
E1258 	orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) station te roken waar dit niet is toegestaan. 
R309 	als (snor)fietser bij ontbreken (verpl.) (brom)fietspad niet de rijbaan gebrui- ken (bijv. rijden op trottoir, voetpad) 
F120B 	op of aan de weg overlast of hinder veroorzaken voor weggebruikers of bewoners 
F114 	de weg/aan of op de weg een voertuig, woonwagen, tent of soortgelijk onderko- men als slaapplaats gebruiken 
H022 	straatafval achterlaten in openbare ruimte zonder gebruik te maken van voorgeschreven bakken, manden e.d. 
F171 	op/aan openbare weg of plaats harddrugs gebruiken of stoffen/voorwerpen voor dat gebruik voorhanden hebben 
K045B 	voor het motorrijtuig van 3500 kg of minder heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren 
K150C 	niet op eerste vordering behoorlijk het rijbewijs ter inzage afgeven 
D517 	niet voldoen aan de verplichting om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden 
E129G 	de orde/rust/veiligheid of goede bedrijfsgang verstoren door hinder gevaar/beschadiging/verontreiniging 
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600 	600 

	

567 	567 

	

562 	562 

	

494 	494 

	

451 	 451 

	

410 	 410 

	

275 	275 

	

270 	270 

	

229 	229 

	

223 	223 

	

213 	213 

	

204 	204 

	

201 	 201 

	

168 	 168 

	

139 	139 

	

126 	 126 

	

123 	123 

	

86 	86 

	

84 	84 

	

79 	79 

	

76 	 76 

	

72 	 72 

	

64 	64 

	

64 	64 



E124A 	orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door zich in kennelijke staat van dronkenschap te bevinden. 	 62 	62 
K150A 	niet op eerste vordering behoorlijk het kentekenbewijs ter inzage afgeven 	 61 	 61 
Fl 30A 	zich zonder redelijk doel op hinderlijke wijze ophouden in/op een publiek toeg. portaal / tel.cel / e.d. 	 59 	59 
A903A 	als bestuurder rijden zonder verzekering met een motorrijtuig, zijnde een bromfiets 	 58 	58 
A917A 	als bestuurder rijden zonder verzekering met een motorrijtuig, niet zijnde een bromfiets 	 57 	57 
F116 	's nachts op de weg vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen 	 54 	54 
K070A 	besturen van een motorrijtuig, zijnde een bromfiets, beneden de 16 jaar. 	 51 	51 
El 00A 	zonder geldig vervoersbewijs gebruik maken van het openbaar vervoer 	 51 	51 
F171A 	op weg of weggedeelte softdrugs gebruiken of openlijk voorhanden hebben (binnen door college aangewezen gebied) 	 50 	50 
F119 	op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw bedelen om geld of andere zaken 	 49 	49 
R308 	als (snor)fietser niet het verplichte fietspad of fiets/bromfietspad volgen 	 45 	 45 
F125B 	zich zonder redelijk doel in ge- meenschappelijke ruimte v. flat/publiek toegankelijk gebouw bevinden. 	 43 	43 
R545 	als bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthouden 	 42 	 42 
E129E 	de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door te bedelen of houden van inzamelingen 	 42 	42 
F060 	niet opvolgen bevel politie bij samen- scholing, volksoploop of (dreigende) wanordelijkheden 	 41 	41 
F055 	op de weg of voor publiek toegankelijke plaats deelnemen aan samenscholing of aanleiding geven tot wanordelijkheden 	 40 	40 
(leeg) 	#N/B 	 39 	39 
R604 	niet stoppen voor rood licht: tweekleu- rig verkeerslicht. 	 39 	 39 
E320B 	onjuiste gegevens opgeven na vordering toezichthouder 	 39 	39 
E121B 	orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door voorzieningen gebruiken op andere dan de daarvoor bestemde wijze 	 35 	35 
R421A 	geen dim of groot licht voeren bij nacht binnen de bebouwde kom (motorvtg (+ahw) bromfiets, snorfiets of gehandic. vtg) 	 32 	 32 
G079 	opzettelijke belediging van ambtenaar in functie 	 31 	31 
F145A 	een hond op een weg binnen de bebouwde kom laten verblijven/lopen terwijl deze niet is aangelijnd 	 31 	31 
R551B 	rijden in strijd met een geslotenverkla- ring (bord c 2 van het rvv 1990. een- richtingverkeer) 	 30 	 30 
K030A 	het kenteken is niet behoorlijk zicht- baar aanwezig op of aan het motorrijtuig 	 30 	 30 
F300 	vechten op of aan de weg of een voor publiek toegankelijke plaats 	 30 	30 
F170 	op of aan de weg handelen in of verwer- ven van drugs of daarbij bemiddelen of behulpzaam zijn 	 29 	29 
H645A 	binnenvisserij uitoefenen zonder schrif- telijke toestemming van de rechthebbende met een of twee hengels 	 28 	28 
R303A 	niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnel- weg. 	 25 	 25 

R630A 	niet voldoen aan aanwijzing van bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaar 	 24 	 24 

R311 	als bromfietser bij ontbreken fiets/brom fietspad niet de rijbaan gebruiken 	 23 	 23 

K170 	gedraging waardoor gevaar op de weg wordt veroorzaakt of verkeer op de weg wordt gehinderd 	 23 	23 

E128 	niet opvolgen van aanwijzingen betref- fende de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang 	 22 	22 

F120A 	op of aan de weg op een beeld/monument/ overkapping/constructie/e.d. klimmen of zich bevinden 	 22 	22 

E900 	wapen (art 2 lid 1 categoric iv.7 wwm) dragen 	 21 	21 

R550A 	als bestuurder handelen in strijd met een gesloten verklaring in beide rich- tingen 	 21 	 21 

R612 	oversteken in strijd met rood licht: voetgangerslicht. 	 20 	 20 

R608 	niet stoppen voor rood knipperlicht bij overweglichten 	 20 	 20 

K026AA bromfiets zonder(geldig) kenteken (bewijs) laten staan of daarmee rijden 	 20 	20 

R426A 	achterlichten motorvtg (+ahw), brom/snor -Sets of gehand.vtg branden niet gelijk met voorlicht, nacht/binnen bebouwde kom 	 19 	 19 



E129A 	de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door hinderlijk geluid voor anderen voort te brengen 	 19 	19 
F301 	in het openbaar iemand uitjouwen, na- schreeuwen of lastig vallen met aanstoot gevende taal 	 18 	18 
K150DA niet op eerste vordering behoorlijk het bromfietscertificaat dan wel een rij- bewijs ter inzage afgeven 	 15 	1 	16 
G325 	rijden terwijl het rijbewijs ongeldig is verklaard 	 16 	16 
R461 	autosnelweg gebruiken anders dan met motorvoertuig dat sneller kan/mag dan 60 km/h 	 15 	 15 
E120C 	orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door de taakuitoefening van het personeel te verhinderen/belemmeren 	 15 	15 
H205 	veroorzaken van geluidhinder voor een omwonende of de omgeving. 	 15 	15 
F122 	in een inrichting/horecabedrijf de orde verstoren 	 15 	15 
R315B 	als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken. (bijv. laten stilstaan op een trottoir/voetpad etc.) 	 14 	 14 
H098A 	als particulier klein consumptieafval weggooien in oppervlakte water 	 14 	14 
H016 	afvalstoffen die ter inzameling gereed staan doorzoeken en verspreiden 	 14 	14 
E121C 	de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door misbruik van voorzieningen te maken 	 14 	14 
R536C 	als best. / passagier motor of driewie- lig motorvoertuig zonder goedgekeurde/ goed passende/ deugdelyk bevestigde helm 	 13 	 13 
R310 	als bromfietser niet het fiets/bromfiets pad gebruiken 	 13 	 13 
E145 	op of langs de spoorweg rijden of lopen. 	 13 	13 
H200 	nachtrust verstoren door rumoer of bu- rengerucht 	 13 	13 
R628B 	niet stoppen voor stopteken gegeven door middel van een politietransparant. 	 11 	 11 
R584 	parkeren in strijd met parkeerverbod/ parkeerverbodszone(bord el) 	 11 	 11 
K065B 	als bestuurder jonger dan 18 jaar een motorrijtuig besturen 	 11 	11 
E320A 	niet voldoen aan vordering toezicht- houder 	 11 	11 
F123 	op of aan weg voorwerp dat als steekwa- pen te gebruiken is, aanwezig hebben 	 11 	11 
W300B 	als schipper van een schip op binnenwa- teren varen zonder geldig klein vaarbe- wijs/vaarbevoegdheidsbewijs/patent 	 10 	10 
R346 	afslaan zonder richting aan te geven 	 10 	 10 
R315A 	als bestuurder van een rijdend motor- voertuig niet de rijbaan gebruiken 	 10 	 10 
GA304A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: vanaf 235 pg/I. 	 10 	10 
F130C 	een publ.toegankelijk portaal/telefoon- cel e.d. voor een daarvoor niet bestemd doel gebruiken. 	 10 	10 
E125A 	orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) vervoermid- del te roken waar dit niet is toegestaan 	 9 	9 
F121C 	op of aan de weg of op openbaar water of in een publiek gebouw alcoholhoudende drank nuttigen (met overlast) 	 9 	9 
F225 	zonder vergunning venten 	 9 	9 
A917B 	met een motorrijtuig, niet zijnde brom- fiets, op een weg staan zonder de vereiste verzekering 	 8 	8 
EE128 	niet opvolgen van aanwijzingen betref- fende de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang. 	 8 	8 
EE125B 	orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) station te roken waar dit niet is toegestaan. 	 8 	8 
N270S 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl twee banden niet voldoen aan de eisen t.a.v.de profilering 	 8 	 8 
N110A 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl deze niet is voorzien van een over de gehele lengte gasdichte uitlaat 	 8 	 8 
N083A 	als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl de bromfiets de maximumconstruc- tiesnelheid overschrijdt t/m 10 km/h 	 8 	 8 
H171 	vuurwerk afsteken buiten de toegestane tijden (31-12 10.00 uur tot 01-01 02.00 uur) 	 8 	8 
H025 	afval buiten een inrichting storten/ op of in de bodem brengen/verbranden 	 8 	8 
GA300A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 235 t/m 350 pg/I. 	 8 	8 
G320B 	rijden tijdens rijontzegging met motor- rijtuig waarvoor een rijbewijs is vereist 	 8 	8 
G100A 	winkeldiefstal/-verduistering, waarde ontvreemde goed t/m eur 50 	 8 	8 



R559 	rijden in strijd met een geslotenverkla- ring voor alle motorvoertuigen: bord c 12/20. 	 7 	 7 
R305 	als voetganger niet het voetpad of trottoir gebruiken 	 7 	 7 
P060B 	met een voertuig rijden, terwijI het zo- danig is beladen dat gevaar bestaat voor het v/h voertuig vallen van de lading 	 7 	7 
N310A 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijI de reminrichting/onderdelen niet deugdelijk is/zijn (bevestigd) 	 7 	 7 
N270R 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijI een band niet voldoet aan de eisen t.a.v.de profilering 	 7 	 7 
F175 	door woord/houding/gebaar of andere wijze iemand tot prostitutie bewegen, uitnodigen of aanlokken 	 7 	7 
H652A 	vissen van 1 april tot en met 31 mei met een hengel geaasd met verboden aas 	 7 	7 
R621 	bij op wegdek aangebrachte "haaietanden" geen voorrang verlenen aan bestuurders op kruisende weg. 	 6 	 6 
R482 	voetganger (voornemens) op voetgangers- oversteekplaats (over to steken) niet voor laten gaan 	 6 	 6 
F173 	deel uitmaken van een groep van personen i.h.k.v. drugs of heling op door het college aangewezen weg 	 6 	6 
K150B 	niet op eerste vordering behoorlijk het keuringsbewijs ter inzage afgeven 	 6 	 6 
H647B 	niet op eerste vordering ter inzage af- geven een schriftelijke toestemming (bij een of meer hengels of peuren) 	 6 	6 
GA300D rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 505 pg/I tot en met 570 pg/I 	 6 	6 
R622 	anders dan met lijn- bus of autobus gebruik maken van busbaan of strook aangeduid met " bus" 	 5 	 5 
R618 	als bestuurder een verdrijvingsvlak gebruiken. 	 5 	 5 
R585 	verbod stil to staan (bord e2) 	 5 	 5 
R575 	weg inrijden aan de andere zijde van het bord dan de pijl aangaf: bord d 2/16. 	 5 	 5 
R562 	rijden in strijd met een geslotenverkla- ring voor fietsen: bord c15/23. 	 5 	 5 
R560 	rijden in strijd met een geslotenverkla- ring voor bromfietsen, snorfietsen of gehandicaptenvtg. 	 5 	 5 
E127 	orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door op deel van station/halte zich niet via de bestemde weg to begeven 	 5 	5 
R402B 	parkeren op gehandicaptenparkeerplaats anders dan met motorvoert.op meer dan 2 wielen met geldige gehand.parkeerkaart 	 5 	 5 
EE120C orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door de taakuitoefening van het personeel to verhinderen/belemmeren 	 5 	5 
K160A 	in overtreding bevonden van een voor- schrift van de wvw 1994, de gegeven bevelen niet opvolgen 	 5 	5 
G052 	wederrechtelijk binnendringen of ver- blijven in voor openbare dienst bestemd lokaal; lokaalvredebreuk 	 5 	5 
K060E 	rijden terwijl het rijbewijs zijn geldig heid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur (< 1 jaar) 	 5 	 5 
K010 	een aanwijzing van een opsporingsambte- naar niet opvolgen 	 5 	 5 
EE121B orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door voorzieningen gebruiken op andere dan de daarvoor bestemde wijze 	 4 	4 
F050 	zich bevinden/begeven op weg/terrein af- gezet door/vanwege het bevoegde gezag i.v.m openbare veiligheid 	 4 	4 
R619 	op een kruising niet de richting volgen die het voorsorteervak aangeeft 	 4 	 4 
G100B 	winkeldiefstal/-verduistering, waarde ontvreemde goed tussen eur 50 on 120 	 4 	4 
R576 	negeren rijrichtingbord: bord d 4. 	 4 	 4 
R552B 	als bestuurder handelen, in strijd met een gesloten verklaring, eenrichtingsweg (bord c4) 	 4 	 4 
R550B 	handelen in strijd met gesloten verkla- ring in beide richtingen weg(gedeelte) bestemd voor bep.categorie voertuigen 	 4 	 4 
E120B 	orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door bediening/gebruik van vervoermiddel to verhinderen/belemmeren 	 4 	4 
R535F 	passagier jonger dan 12 jaar en korter dan 1.35 meter vervoeren zonder gebruik kinderbeveiligingssysteem 	 3 	1 	4 
R468 	autoweg gebruiken anders dan met motor- voertuig dat sneller kan/mag dan 50 km/h 	 4 	 4 
R3961 	stilstaan langs een gele doorgetrokken streep 	 4 	 4 
R395 	voertuig zodanig op de weg laten staan dat gevaar wordt/kan worden veroorzaakt of verkeer wordt/kan worden gehinderd 	 4 	 4 
F110A 	de weg of vanaf de weg zichtbaar onroe- rend goed bekrassen of bekladden 	 4 	4 
N516 	voertuig is niet voorzien van een rode retroreflector in de vorm van een afgeknotte driehoek 	 4 	 4 
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N514A 	als best. van een voertuig rijden, ter- wijl voertuig niet voorzien is van goed werkende richtingaanwijzer(s) 	 4 	 4 
N480A 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het voertuig scherpe delen heeft 	 4 	 4 

N120A 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl de accu/tractiebatterij niet deugdelijk is bevestigd 	 4 	 4 
N083B 	als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl de bromfiets de maximumconstruc- tiesnelheid overschrijdt 11 t/rn 15 km/h 	 4 	 4 
A901A 	een bromfiets op een weg doen of laten rijden zonder vereiste verzekering 	 4 	4 
NO10D 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het kenteken niet goed leesbaar is 	 4 	 4 
K155 	niet meewerken aan het voorlopige onder- zoek van uitgeademde lucht 	 4 	 4 
F100 	als artiest, fotograaf, tekenaar, film- operateur of gids voor publiek optreden waar dit niet is toegestaan 	 4 	4 
KO6OF 	rijden terwijl het rijbewijs zijn geldig heid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur (> 1 jaar) 	 4 	4 
GA300C rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 440 pg/I tot en met 500 pg/I 	 4 	4 

KOO6B 	met een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs krachtens de wet mulder is gevorderd 	 4 	4 

H664 	bij vissen levende vis als aas gebruiken 	 4 	4 

H647A 	niet op eerste vordering ter inzage af- geven de akte of schrift. toestemming ( vistuigen, anders dan hengels of peuren) 	 4 	4 

H325C 	er niet voor zorgen dat een hond zich niet van uitwerpselen ondoet op een andere door college aangewezen plaats 	 4 	4 
H320 	in de openlucht vuur aanleggen, stoken of hebben 	 4 	4 
H176 	vuurwerk voorhanden hebben buiten een inrichting als bedoeld in het vuurwerk- besluit 	 4 	4 
W500A 	snelle motorboot niet geregistreerd ten name van de eigenaar. 	 3 	3 

W075A 	met een klein schip de toegestane snelheid overschrijden tot 6 km/h (verkeersteken b6/bekendmaking 13 babs) 	 3 	3 
VB035 	overschrijding maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (verkeersbord al) van 31 tot 35 km/h 	 3 	3 
R622A 	als weggebuiker gebruik maken van bus- baan of - strook aangeduid met: lijnbus 	 3 	 3 

E149 	zich op/langs gedeelten v.e. hoofdspoor- weg bevinden of daarop of -langs dieren drijven of laten lopen 	 3 	3 

R616A 	de doorgetrokken streep overschrijden tussen rijstroken/op paden met verkeer in beide richtingen naar links 	 3 	 3 

E129F 	de orde/rust/veiligh/bedrijfs- gang verstoren door in verv.middel mee- nemen hinderl./gevaarl.dier/voorw./stof 	 3 	3 
F115 	op de weg vervoeren/bij zich hebben van enig aanplakbiljet/-doek/kleur-/verf- stof/verfgereedschap 	 3 	3 
R577 	negeren rijrichtingbord: bord d 5. 	 3 	 3 
H643A 	binnenvisserij uitoefenen zonder geldige akte, met een vistuig anders dan hengel of peur 	 3 	3 
R563 	lopen in strijd met geslotenverklaring 	 3 	 3 
R561 	rijden in strijd met een geslotenverkla- ring voor fietsen: bord c 14 	 3 	 3 
GA315B rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 235 t/m 350 pg/I (geen rijbewijs) 	 3 	3 
R522 	als bestuurder van een motorvoertuig, bromfiets of snorfiets onnodig geluid veroorzaken 	 3 	 3 
G076 	opzettelijke belediging, mondeling iemand in diens aanwezigheid in het openbaar aangedaan 	 3 	3 
R465A 	op autosnelweg buiten noodzaak gebruik maken van vluchtstrook of vluchthaven 	 3 	 3 
A914A 	een motorrijtuig op een weg doen of laten rijden zonder vereiste verzekering 	 3 	3 
R426B 	achterlichten motorvtg (+ahw), brom/snor -fiets of gehand.vtg branden niet gelijk met voorlicht, nacht/buiten bebouwde kom 	 3 	 3 
R421B 	geen dim of groot licht voeren bij nacht buiten de bebouwde kom (motorvtg (+ahw), bromfiets, snorfiets of gehandic. vtg) 	 3 	 3 
R397H 	parkeren op een gelegenheid voor onmid- dellijk laden en lossen van goederen 	 3 	 3 
R396B 	stilstaan op een fietsstrook 	 3 	 3 
GA317A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 95 t/m 230 pg/I. (geen rijbewijs) 	 3 	3 
F145D 	een hond op de weg laten verblijven zon- der een middel om uitwerpselen te ver- wijderen bij zich te dragen of te tonen 	 3 	3 
K026A 	motorrijtuig zonder(geldig) kenteken (bewijs) laten staan of daarmee rijden 	 3 	3 



N560 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl de dimlichten niet aan de eisen voldoen 	 3 	 3 

H004 	huishoudelijke afvalstoffen anders dan via aangewezen of verstrekte inzamel- middel aanbieden 	 3 	3 

G051 	wederrechtelijk binnendringen of ver- blijven in besloten lokaal of erf (huisvredebreuk) 	 3 	3 

G332 	rijden terwijl de overgifte ex 164 wvw v/h rijbewijs is gevorderd c.q. het rij- bewijs is ingevorderd 	 3 	3 

H096 	afval e.d. op/in bodem brengen/storten/ houden, achterlaten ed waardoor nadelige beinvloeding van milieu kan ontstaan 	 3 	3 

W703F 	met een klein schip niet zoveel mogelijk aan stuurboordszijde vaarwater varen (aangegev. vaarweg bijl. 15 onder a bpr) 	 2 	2 

W530 	als bestuurder van een snelle motorboot doen waterskien etc. terwijl geen uit- kijk van tenminste 15 jaar aanwezig is 	 2 	2 

W310A 	niet op eerste vordering vereiste bescheiden ter controle overleggen (1 document) 	 2 	2 

W181A 	zwemmen/watersport zonder schip/onder- watersport bedrijven op verboden plaats ((na)bij wachtplaats/brug/sluis of stuw) 	 2 	2 

W065B 	met een snelle motorboot de toegestane snelheid van 20 km/h overschrijden van 6 tot 15 km/h 	 2 	2 
VL027 	overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 27 km/h 	 2 	 2 
F145B 	een hond laten verblijven/lopen op een publiektoegankelijke speelweide/ -plaats zandbak / aangewezen plaats 	 2 	2 
E123 	orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door voorwerpen uit een ver- voermiddel to werpen. 	 2 	2 
VF027 	overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 27 km/h 	 2 	 2 
VF022 	overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 22 km/h 	 2 	 2 
F190 	op de weg/weggedeelte waar dit niet is toegestaan een geparkeerd voertuig to koop aanbieden of verhandelen. 	 2 	2 
VA050 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, van 45 tot 50 km/h 	 2 	2 
VA045 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, van 40 tot 45 km/h 	 2 	2 
E129B 	de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door uitoefenen beroep, bedrijf of aanbieden diensten 	 2 	2 
VA030 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 30 km/h 	 2 	 2 
VA027 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 27 km/h 	 2 	 2 
VA025 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 25 km/h 	 2 	 2 
VA021 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 21 km/h 	 2 	 2 
K405 	de kentekenplaat voldoet niet aan de gestelde eisen 	 2 	 2 
VA020 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 20 km/h 	 2 	 2 
VA017 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 17 km/h 	 2 	 2 
NO100 	kentekenpla(a)t(en) voertuig geen goed- keuringsmerk of niet deugdelijk aan de voor- en/of achterzijde bevestigd 	 2 	 2 
A918 	niet voldoen aan de vordering om aan to tonen dat aan de verzekeringsplicht v.e. motorrijtuig is voldaan 	 2 	2 
NO6ON 	als bestuurder van een landbouw- of bosbouwtrekker rijden, terwijl deze breder is dan 3 m 	 2 	 2 
VA015 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 15 km/h 	 2 	 2 
EE125A orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door in (gedeelte) vervoermid- del to roken waar dit niet is toegestaan 	 2 	2 
F151 	niet voorkomen dat onder zijn hoede staande dieren voor de omgeving hinder- lijk zijn 	 2 	2 
N083D 	als bestuurder van een bromfiets rijden terwiji de bromfiets de maximumconstruc- tiesneiheid overschrijdt 21 t/m 25 km/h 	 2 	2 
GA302A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 235 t/m 435 pg/I. 	 2 	2 
E822A 	niet onverwijld melding doen van aanwe- zigheid door vreemdeling wiens verblijf niet of niet !anger is toegestaan 	 2 	2 
R593 	negeren inhaalverbod: bord f 1/40. 	 2 	 2 
R578 	negeren rijrichtingbord: bord d 6. 	 2 	 2 
H6450 	binnenvisserij uitoefenen zonder schrif- telijke toestemming van de rechthebbende met meer dan twee hengels 	 2 	2 
F2128 	recreatiegebied gebruiken anders dan voor dagrecreatie 	 2 	2 
R556 	rijden, dan wel gaan, in strijd met een geslotenverkiaring: bord c 9 bijlage i rvv 1990. 	 2 	 2 



N270E 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl een band beschadigd of versleten is 	 2 	 2 

R552A 	als bestuurder handelen, in strijd met een gesloten verklaring, eenrichtingsweg (bord c3) 	 2 	 2 

E120A 	orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door bediening/gebruik van voorzieningen te verhinderen/belemmeren 	 2 	2 

E124B 	orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door onder kennelijke invloed van verdovende middelen te bevinden. 	 2 	2 

F226 	verkoop of koop van fietsen e.d. anders dan vanuit detailhandelsbedrijf voor rij wielen e.d. 	 2 	2 
GA315A rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 95 Urn 230 pg/I (geen rijbewijs) 	 2 	2 

N380P 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het niet is voorzien van een goed werkende reminrichting 	 2 	 2 
A914B 	een motorrijtuig op een weg laten staan zonder vereiste verzekering. 	 2 	2 
N420B 	voorruit/zijruiten/windscherm/achterruit geen recht.buit.spiegel voorzien van uit zicht belemmerende onnodig voorwerpen 	 2 	 2 
N450A 	als bestuurder van voertuig rijden, ter- wijl deze niet is voorzien van noodzake- lijke spiegels die aan de eisen voldoen 	 2 	 2 
R535l 	meer passagiers vervoeren dan er autogordels aanwezig zijn 	 1 	1 	2 
H009 	huishoudelijk afval niet op voorgeschre- ven wijze aanbieden via inzamelvoorzie- ning op wijkniveau 	 2 	2 
R512 	van rijstrook wisselen zonder overige verkeer voor te laten gaan 	 2 	 2 
GA315C rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 355 Um 435 pg/I (geen rijbewijs) 	 2 	2 
F095 	zonder vergunning diensten verlenen of aanbieden 	 2 	2 
N514D 	als best. van een voertuig rijden, ter- wijl voertuig niet voorzien is van goed goed werkende remlichten 	 2 	 2 
H662B 	zonder bevoegdheid tot of recht om te vissen voorhanden hebben van een of twee hengels 	 2 	2 
R434 	mistlicht voeren aan voorzijde anders dan bij mist, sneeuwval of regen die het zicht ernstig belemmert 	 2 	 2 
EE129G de orde/rust/veiligheid of goede bedrijfsgang verstoren door hinder gevaar/beschadiging/verontreiniging 	 2 	2 
R419 	signalen geven in andere gevallen of op andere wijze dan is toegestaan 	 2 	 2 
G330 	rijden terwijl de overgifte van het rij- bewijs is gevorderd ex.130 wvw 1994 dan- wel is ingevorderd 	 2 	2 
R397J 	parkeren buiten parkeervak bij een van de borden e4 tot en met e13 v/d bijlage i van het rvv 1990 	 2 	 2 
R397D 	parkeren op parkeergelegenheid,terwyl voertuig niet tot aangegeven categorie of groep voertuigen behoorde 	 2 	 2 
R397B 	parkeren voor een in- en/of uitrit 	 2 	 2 
EE129E de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door te bedelen of houden van inzamelingen 	 2 	2 
P061 	met een voertuig rijden, terwijl de losse lading die mogelijk v/h voertuig kan vallen niet deugdelijk is afgedekt 	 2 	 2 
E126 	orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door op gesloten niet toeganke lijk deel van station/hal te bevinden. 	 2 	2 

R336 	op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts 	 2 	 2 
G331 	een motorrijtuig besturen/ doen be- sturen terwijl het rijbewijs voor die categorie is geschorst 	 2 	2 
F220 	zonder vergunning geld of goederen in- zamelen of een intekenlijst aanbieden 	 2 	2 

G078 	opzettelijke belediging in het openbaar schriftelijk of door afbeelding 	 1 	1 
P570 	de hulpkoppeling middenasaanhangwagen (toegest,max.massa < 1500 kg) is niet op de vereiste wijze aangebracht 	 1 	 1 
E822G 	niet onverwijld melding doen van aanwe- zigheid door vreemdeling wiens verblijf niet of niet langer is toegestaan 	 1 	1 
P380 	verlichtingsinstallatie aanhangwagen is niet zodanig aangesloten, dat lichtsig- nalen overeenkomen met trekkend voertuig 	 1 	 1 
R307 	als voetganger bij ontbreken brom/fiets pad, voetpad of trottoir, niet de berm of uiterste zijde rijbaan gebruiken. 	 1 	 1 
D520 	als persoon bedoeld in artikel 437 wvsr geen doorlopend register houden dan wel niet op eerste aanvraag tonen 	 1 	1 
D525 	geen doorlopend register(nachtverblijf) bijhouden of dit niet op aanvraag tonen 	 1 	1 
GA317D rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: vanaf 655 pg/I. (geen rijbewijs) 	 1 	1 
P3400 	iso 7638 stekkers tussen van abs/ebs voorzien trekkend voertuig en aanhang- wagen zijn niet met elkaar verbonden 	 1 	 1 
R313 	als ruiter niet het ruiterpad gebruiken 	 1 	 1 



F126 	op een weg vervoeren/dragen/voorhanden hebben kerstbomen, autobanden ed met het doel om deze op de weg to verbranden 	 1 	1 

F110B 	zonder toestemming van rechthebbende op weg/onroerend goed afbeelding/geschr ift aanplakken of aanbrengen 	 1 	1 

R331 	een kruispunt blokkeren 	 1 	 1 

P340B 	de losbreekreminrichting is niet op de vereiste wijze met het trekkend voertuig verbonden 	 1 	 1 

P330B 	aanhangwagen heeft geen reminrichting terwijI massa aanhangwagen > helft ledi- ge massa personenauto + 50 kg 	 1 	 1 

R347C 	bij het afslaan niet het verkeer naast/ rechts dicht achter voor laten gaan 	 1 	 1 

K020B 	met een motorrijtuig rijden, terwill het kentekenbewijs is ingevorderd zonder reparatie 	 1 	1 

H100 	als particulier aan voertuig handelingen verrichten waardoor bodem kan worden verontreinigd 	 1 	1 

R396D 	stilstaan op een oversteekplaats of binnen 5 meter daarvan 	 1 	 1 

R396F 	stilstaan bij bord bushalte ter hoogte van geblokte markering 	 1 	 1 
GA315E rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 505 t/m 570 pg/I (geen rijbewijs) 	 1 	1 

R397A 	parkeren bij een kruispunt binnen 5 meter daarvan 	 1 	 1 

P100A 	als best. van voertuig rijden, terwijI aanhangw t/m 750 kg niet is voorzien van het kenteken van trekkend motorrijtuig 	 1 	 1 

N710C 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijI het niet is voorzien van een goed werkende bel 	 1 	 1 
H102A 	als particulier handelingen verrichten met max 1 m3 niet gevaarlijk afval, waardoor bodem kan worden verontreinigd 	 1 	1 
N660B 	(hulp)koppeling/trekdriehoek/trekboom/ onderdelen is niet deugdelijk(beves- tigd)voldoet niet aan gestelde eisen 	 1 	 1 
R398 	dubbel parkeren 	 1 	 1 
R401 	als bestuurder een voertuig parkeren in een parkeerschijfzone 	 1 	 1 
R402A 	als bestuurder op een gehand.par- keerplaats parkeren anders dan met een gehandicaptenvoertuig 	 1 	 1 
N650 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijI het is voorzien van meer lichten of retroreflect. voorz. dan toegestaan. 	 1 	1 
R406 	voertuig laten staan in park, plantsoen, openbare beplantingen of groenstroken 	 1 	 1 
K026B 	aanhangwagen < 3500 kg zonder(geldig) kenteken(bewijs) laten staan of daarmee rijden 	 1 	1 
E146 	dieren op of langs de spoorweg drijven of laten lopen 	 1 	1 
K006A 	met een motorrijtuig rijden terwijI het rijbewijs krachtens de wet mulder is ingenomen 	 1 	1 

N550 	als best. van een voertuig rijden, terw. glazen verlichtingsarmaturen of retrore- flect.niet aan de gestelde eisen voldoen 	 1 	 1 

H161B 	vuurwerk voorhanden hebben dat niet vol- doet aan de gestelde eisen (strijkers van 101 t/m 300 stuks) 	 1 	1 

E320C 	niet voldoen aan vordering officier van justitie het rijbewijs op een bepaalde tijd en aangewezen pleats in to leveren 	 1 	1 

R437D 	als bestuurder van een fiets bij nacht/ dag indien het zicht slecht is geen voor- of achterlicht voeren 	 1 	 1 

N514F 	als best. van een voertuig rijden, ter- wijI voertuig niet voorzien is van goed werkende rode retroreflectoren 	 1 	 1 

N514E 	als best. van een voertuig rijden, ter- wijI voertuig niet voorzien is van een goed werkende kentekenplaatverlichting 	 1 	 1 

H656 	vissen tussen twee uur na zonsondergang on een uur voor zonsopkomst 	 1 	1 

R465C 	op autosnelweg zonder noodzaak stilstaan op vluchtstrook of vluchthaven 	 1 	 1 

H008 	ander huishoudelijk afval aanbieden via inzamelvoorziening op wijkniveau/groep percelen dan waarvoor deze is bestemd 	 1 	1 

G050 	wederrechtelijk binnendringen of ver- blijven in een woning; huisvredebreuk 	 1 	1 

N480E 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl gevaar bestaat voor het losraken van enig deel van de buitenzijde 	 1 	 1 

R517 	bij wisselen van rijstrook geen teken met richtingaanwijzer geven 	 1 	 1 

E820 	zich als vreemdeling, die geen recht- matig verblijf heeft, niet melden bij korpschef in verblijfgemeente 	 1 	1 

A904 	niet voldoen aan de vordering om aan to tonen dat aan de verzekeringsplicht v.e. motorrijtuig is voldaan (bromfiets) 	 1 	1 

H166 	vuurwerk voorhanden hebben dat niet is voorzien van de aanduiding: "geschikt voor particulier gebruik" 	 1 	1 

R535G 	voorin passagier 3 tot 18 jaar en korter dan 1.35 meter vervoeren, zonder beschikbare gordel/kind.bev.systeem 	 1 	 1 
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R535H 	passagier jonger dan 3 jaren vervoeren terwijl geen autogordel of kinder- beveiligingssysteem beschikbaar is 	 1 	1 
N4808 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het voertuig uitstekende niet afgeschermde delen heeft 	 1 	 1 
R535K 	passagier jonger dan 12 jaar en langer dan 1.35 meter vervoeren zonder gebruik beschikbare autogordel 	 1 	 1 
R535P 	als bestuurder autobus of passagier geen autogordel of kind.bev.syst. gebruiken 	 1 	 1 
N460A 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl de zitplaatsen niet deugdelijk bevestigd zijn 	 1 	 1 
E122A 	orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door vervoermiddel gebruiken dat dan niet voor gebruik beschikbaar is 	 1 	1 
R541 	als (brom)fietser een kind jonger dan 8 jaar vervoeren op een ondoelmatige/on- veilige zitplaats 	 1 	 1 
EE138 	niet opvolgen van aanwijzingen betref- fende de orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang 	 1 	1 
R548 	geen voorrang verlenen bij voorrangsweg. 	 1 	 1 
N420A 	voorruit/zijruiten/windscherm/achterruit (bij geen rechterbuitenspiegel) van het voertuig is beschadigd/verkleurd 	 1 	 1 
GA309B rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 235 t/m 435 pg/I. (beg. bestuurder) 	 1 	1 
R551A 	rijden in strijd met een geslotenverkla- ring (bord c 2 van het rvv 1990. een- richtingverkeer) 	 1 	1 
N380N 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl niet wordt voldaan aan de ver- eiste remvertraging 	 1 	 1 
F230 	zonder vergunning een standplaats innemen. 	 1 	1 
GA307C rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 440 t/m 650 pg/I. (best. < 24 jaar) 	 1 	1 
N270F 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl 2 banden beschadigd of versleten zijn 	 1 	 1 
N270B 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl de wielen niet voorzien zijn van luchtbanden - 2 banden 	 1 	 1 
F210 	op een weg een voertuig met handels- reclame parkeren met als doel handels- reclame te maken 	 1 	1 
N150F 	rijden met bromfiets zonder goed- werkende en afleesbare snelheidsrneter 	 1 	 1 
G320A 	rijden tijdens rijontzegging met motor- rijtuig waarvoor geen rijbewijs is vereist 	 1 	1 
E822B 	niet onverwijld melding doen van aanwe- zigheid door vreemdeling wiens verblijf niet of niet langer is toegestaan 	 1 	1 
6150 	als houder van een dier dit dier de nodige verzorging onthouden 	 1 	1 
GA305B rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 235 t/m 350 pg/I. (beg. bestuurder) 	 1 	1 
H643B 	binnenvisserij uitoefenen zonder geldige akte, met twee of meer vistuigen anders dan hengel of peur 	 1 	1 
H011 	niet op voorgeschreven wijze huishoude- Iijk afval aanbieden bij brengdepot 	 1 	1 
H636 	verboden vistuig voorhanden hebben op of in nabijheid kustwater 	 1 	1 
E121A 	orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door voorzieningen te gebrui- ken, die niet voor gebruik beschikb.zijn 	 1 	1 
R592 	voertuig parkeren op een parkeerplaats voor vergunninghouders zonder parkeer- vergunning. 	 1 	 1 
N110B 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het uitlaatsysteem niet deugde- Iijk is bevestigd 	 1 	 1 
R594 	negeren van een inhaalverbod vrachtau- to's: bord f 3/42. 	 1 	 1 
R601 	niet doorgaan bij groen licht: driekleu- rig verkeerslicht. 	 1 	 1 
E1130 	als taxichauffeur de chauffeurspas niet zichtbaar aanwezig houden in de taxi 	 1 	1 
F176 	door het college aangezegd straatverbod negeren 	 1 	1 
K040B 	kentekenbewijs (delen) na vordering niet overgeven, omdat het voertuig niet vol- doet aan de gestelde eisen (wvw 1994) 	 1 	 1 
R609 	niet stoppen voor rood licht bij brug. 	 1 	 1 
EE127 	orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door op deel van station/halte zich niet via de bestemde weg te begeven 	 1 	1 
H3258 	er niet voor zorgen dat een hond zich niet van uitwerpselen ondoet op kinder- speelplaats, zandbak of speelweide 	 1 	1 
R617 	de doorgetrokken streep overschrijden tussen rijstroken / op paden met verkeer in een richting 	 1 	 1 
F212A 	parkeren of aanwezig hebben van een voer-/vaartuig in recr.gebied terwijl dit is verboden 	 1 	1 
GA302B rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 440 pg/I tot en met 650 pg/I 	 1 	1 



NO90D 	als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl het brandstofsysteem niet deug- delijk is afgesloten 	 1 	 1 
H325A 	er niet voor zorgen dat een hond zich niet van uitwerpselen ontdoet op wegge- deelte (mede) bestemd voor voetgangers 	 1 	1 
D527 	als wettelijk opgeroepen getuige wederrechtelijk wegblijven 	 1 	1 
R628A 	niet stoppen voor stopteken gegeven door middel van een rode lamp. 	 1 	 1 
N083F 	als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl de bromfiets de maximumconstruc- tiesnelheid overschrijdt 31 km/h of meer 	 1 	1 
N083C 	als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl de bromfiets de maximumconstruc- tiesnelheid overschrijdt 16 t/m 20 km/h 	 1 	1 
R701 	onbevoegd verkeerstekens aanbrengen op of langs de weg 	 1 	 1 
SOO5C 	niet voldoende afstand houden, snelheid meer dan 80 km/h on t/m 100 km/h, onder- linge afstand 3 meter of meer 	 1 	1 
SOO5G 	niet voldoende afstand houden, snelheid meer dan 120 km/h, ongeacht onderlinge afstand 	 1 	1 
VA010 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 10 km/h 	 1 	 1 
H020 	afvalstoffen vervoeren op wijze waardoor weg kan worden verontreinigd of milieu nadelig kan worden beinvloed 	 1 	1 
VA016 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 16 km/h 	 1 	 1 
F250B 	zich buiten de wegen bevinden in met het oog op overlast of milieuschade gesloten gebied 	 1 	1 
K486 	na overlijden kentekenhouder niet binnen vijf weken op voorgeschreven wijze het kentekenbewijs op naam overschrijven 	 1 	 1 
K420 	niet binnen een week op de voorgeschre- ven wijze het kentekenbewijs overschrij- ven 	 1 	 1 
VA022 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 22 km/h 	 1 	 1 
VA023 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 23 km/h 	 1 	 1 
VA024 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 24 km/h 	 1 	 1 
K175D 	door onvoldoende zicht door voor-, ach- ter- en zijruiten het verkeer in gevaar brengen 	 1 	 1 
VA026 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 26 km/h 	 1 	 1 
EE121A orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door voorzieningen to gebrui ken, die niet voor gebruik beschikb.zijn 	 1 	1 
VA028 	overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 28 km/h 	 1 	 1 
K045A 	voor het motorrijtuig van 3500 kg of minder is geen keuringsbewijs afgegeven 	 1 	 1 
VA030A overschrijding maximum snelheid binnen bebouwde kom, met 30 km/h 	 1 	1 
A901B 	een bromfiets op een weg laten staan zonder vereiste verzekering. 	 1 	1 
K150CA niet op eerste vordering behoorlijk het bromfietscertificaat dan wel een rij- bewijs ter inzage afgeven 	 1 	1 
VB009 	overschrijding maximumsnelheid binnen de bebouwde kom, (verkeersbord al) met 9 km/h 	 1 	 1 
VB012 	overschrijding maximumsnelheid binnen de bebouwde kom, (verkeersbord al) met 12 km/h 	 1 	 1 
VB014 	overschrijding maximumsnelheid binnen de bebouwde kom, (verkeersbord al) met 14 km/h 	 1 	 1 
H315 	roken in bos, duin of ander dergelijk gebied terwijl dit niet is toegestaan 	 1 	1 
VD025 	overschrijding maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (verkeersbord al + wegwerk) met 25 km/h 	 1 	 1 
VF017 	overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 17 km/h 	 1 	 1 
VF019 	overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 19 km/h 	 1 	 1 
VF020 	overschrijding maximum snelheid op (auto)wegen buiten bebouwde kom, met 20 km/h 	 1 	 1 
El 13B 	als taxichauffeur niet bij zich hebben van chauffeurspas 	 1 	1 
El 05B 	bus of auto gebruiken voor ander vervoer of meer personen vervoeren dan op grond van het kentekenbewijs is toegestaan 	 1 	1 
VF040 	overschrijding max. snelheid op (auto) wegen buiten bebouwde kom, van 35 tot 40 km/h 	 1 	1 
VF045A overschrijding max. snelheid op (auto) wegen buiten bebouwde kom, van 40 tot 45 km/h 	 1 	1 
VG050 	overschrijding max. snelheid op (auto) wegen buiten bebouwde kom, van 45 tot 50 km/h (verkeersbord a 1) 	 1 	1 
K130 	als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl geen certificaat is afgegeven. 	 1 	 1 



VL035A overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 35 km/h 	 1 	 1 
VM030 	overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 30 km/h (verkeersbord a 1) 	 1 	 1 
VM037A overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 37 km/h (verkeersbord a 1) 	 1 	 1 
VM038A overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 38 km/h (verkeersbord a 1) 	 1 	 1 
VM040A overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 40 km/h (verkeersbord a 1) 	 1 	 1 
VM045A overschrijding max snelheid op autosnel- wegen, van 41 tot 45 km/h (verkeersbord a 1) 	 1 	1 
VM050 	overschrijding max snelheid op autosnel- wegen, van 45 tot 50 km/h (verkeersbord a 1) 	 1 	1 
VM055 	overschrijding max snelheid op autosnel- wegen, van 50 tot 55 km/h (verkeersbord a 1) 	 1 	1 
F111 	op/aan aangewezen weg(en) gedrukte/ge- schreven stukken/afbeeldingen versprei- den/aanbieden/aanbevelen/bekendmaken 	 1 	1 
W065C 	met een snelle motorboot de toegestane snelheid van 20 km/h overschrijden van 15 tot 25 km/h 	 1 	1 
H300 	verboden plaatsen: zich bevinden in beplanting buiten wegen of paden in parken, wandelplaatsen, plantsoenen e.d. 	 1 	1 
W075B 	met een klein schip de toegestane snelheid overschrijden van 6 tot 15 km/h (verkeersteken b6/bekendmaking 13 babs) 	 1 	1 
W150 	met een schip aan de scheepvaart deel- nemen terwijI de persoon die stuurt niet de 16 jarige leeftijd heeft bereikt 	 1 	1 
W152 	met een snelle motorboot aan de scheep- vaart deelnemen terwijI de persoon die stuurt geen 18 jaar is. 	 1 	1 
GA300B rijden onder invloed, alcoholgehalte van de adem bedraagt: 355 pg/I tot en met 435 pg/I 	 1 	1 
W181B 	zwemmen/watersport zonder schip/onder- watersport bedrijven in gedeelte v/d vaarweg bestemd voor doorgaande scheepv. 	 1 	1 
D511 	naaktrecreatie buiten daartoe aangewezen plaatsen 	 1 	1 
W305B 	als schipper niet op eerste vordering een geldig vaarbewijs of vervangend document behoorlijk ter inzage afgeven 	 1 	1 
K060A 	rijden terwijI het rijbewijs niet vol- doet aan de gestelde eisen 	 1 	 1 
F105 	horecabedrijf buiten de vastgestelde openingstijden voor bezoekers open heb- ben/deze toelaten of laten verblijven 	 1 	1 
W500B 	snelle motorboot niet geregistreerd ten name van de huidige eigenaar. 	 1 	1 
W500C 	registratiebewijs niet aan boord snelle motorboot. 	 1 	1 
W500D 	snelle motorboot is niet voorzien van registratieteken. 	 1 	1 
W500J 	geen deugdelijk brandblusapparaat aan boord van de snelle motorboot. 	 1 	1 
W501A 	reddingsvest onder handbereik ontbrak aan boord van de snelle motorboot (een) 	 1 	1 
W518 	als bestuurder van een snelle motorboot varen zonder gebruik te maken van de dodemansknop 	 1 	1 
W528 	waterskien of doen waterskien waar/wanneer dat verboden is 	 1 	1 
EE124A orde /rust/veiligheid/goede bedrijfsgang verstoren door zich in kennelijke staat van dronkenschap te bevinden. 	 1 	1 
W601A 	negeren verbod in- uit- of doorvaren (verkeersteken a.1) 	 1 	1 
W605A 	negeren verbod ligplaats te nemen (verkeersteken a.5) 	 1 	1 
K046B 	voor motorrijtuig of aanhangwagen van meer dan 3500 kg is geldigheid keurings- bewijs verlopen 	 1 	 1 
W703K 	niet zo dicht als veilig en uitvoerbaar is de rand van de vaargeul aan stuurboordszijde houden 	 1 	1 
Eindtotaal 	 2392 5952 	8344 
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.F110B 	Zander toestemming rechthebbende op weglonr.gokd afbigeschr.aanplakken/-brengen ..  101 

	

... 	. 	. 
cE320A 	Niet voldoen aan vordering van toezicht-houder 	 ..... ., 10: 

ii-1205 	Als part. net !oestellen etc. geluids-hinder veroorznken of dit toelaten 	 10: 

11\1270R 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijI con band niet vokieet aan deeisen t.a.v.de profilering 	 10. 

1.F130C 	Voor ander cioel bezigen van voor publiektoegankelijk portaal/telefooncel etc. 	 101 

!H171 	Vuur...,erk rlfstehen huiten de toegestanetijden (31-12 10 uur tot 01-01 02 uur) 	 9I 

1E427 	Als re.o.ger °Ho etc. verstoren doorvia nt. toegest. weg begeven op station ......9i ..„ 	.. 	, 
IR395 	voortmg Jodanin op to weg laten staandat gevaar wordt/kan worden veroorzaaktof verkeer wordt/kan worden gehinderd 
1.F109 	Als streatartiest, -fotograaf. tekenaar,filmer optreden op niet toegestane weg 
iR303A 	Niet zoveel mogelijk rechts houden opeen andere weg dan autoweg of autosnel-weg 
1R315A 	Als hcstuurder an een rijdend motor-voertuig niet de rijbaan gebruiken 
I E145 	Op of langs de spoorweg rijden of !open 
R536C 	als bestuurder of passagier geengoedgekeurde, goedpassende/deugde-lijk bevestigde helm dragen  
1-1098A 	Door particu!ier weggoo:on Pan kleinconsumptieafval in niet kwetsbaar gabled 

.H320 	Het is verboden in de openlockt vuuraan te leggen, te stoken of te hebben 	 - --- 
7
, 

!EE121B 	Orde/rustIveilighe!d"goode beclnjfsgangverstoren door ander gebruik voorziening 	 ..... 
R305 	Als voetganger rhpt het voetpad o(trottoir gebruiken 	 . „ 7! 

1F225 	Zonder vc-munnikg op/aan weg!water/huisgoed te koop aanbieden,verkopen,afgeven 	 7I 

F1458 	As cli -H,-,,r/houcler hoed op kinderspeel-p!aats etc.laten open 	 7. 

E900 	Vooroarp als bedoe'd in categoric IV Wetwapens en munitie dragen 	 7, 

IK025AA 	Brornfiets zorldc:r !qeldig) kenteken(bewijs) laten staan of daarmee rijden 	 .. ... 7: 

IN110A /Vs bestuurder yzn eon voertnig rijden,terwijI dn.PfP niet is voorzien van eenover de gehele lengle gasdichte uitlaat 	 ....- 7,  

1 .6.6288 ' 	Met stopper] voor stopteken geleven doormiddel van een polifietransparant 	 7: 

Zell opilangs gedeelten hoof clsurwg be-vinden/claarop dieren drijven!laten lopen  1E149 
1.R522 	Als bestuurder van een motorvoertuig,bromfiets of snorfiets onnodig oeluidveroorzaken 	 6: 

R468 	Autoweg gebruiken enders dan met motor-voertuig dal snoller kan/mag dan 50 krnin 	 6 

IN450A 	Als bestuurder van voertuig rijden, ter-wijI daze niet is voorzien van noodzake-lijke spiegets the aan de etsen voldoen 	 6! 

!H096 	Afval e.d op/in bodem brengen etc. wear-door nadelige beinvloed.milieu kan onts. 	 6: 
6I !R426B 	Achterlichten Motorvtg (+ahw), brcr 	er-fiets of gehand.vtg branden niet gelijkmet voorlicht, nacht/buiten bebouwde kom 	. 

15 
15 
15! 



1,,Oit 	eJcibbel purl 
F-1323C 	, i., J.J Jhocid. hood er rset vett,-  „torgendat altwerpse:en ni. cp SEW aangew. plt, 

R5351- 	—es,anur jonger dan 12 jaar en korterdan 1.35 meter vet 	Oil zonder gebruilcItUderbeveilJitirtitsstizteem 

R310 	it1J, bromfietser Net het fiste/bn_Ju'Aet.spdil nedr,ken 

R396E, 	Sh!staan op een fietsstrook 
EE.I27 	tiftict,'rcutfveiHilieid/goecle bednJtegdriciversturert.bevirtden c-,-, nJi-it itestenti-te ttJeg 
R556 	histrolatan Li strijd met eeni- teslotenverklaring. bord C 9 huhme IRV\,/ 1990. 
GA300Lt 	Rucien under trivioed, alcoholgehalteedem bedraeiti 355 I/111 •l35 ig/1 
NI/6 -tit 	J-:JIJi bestuurder van een bromfiets rijdenterwiji he bromf:ets de maximumconstruc-tiesiteljneld overschr,jdt Um 10 km/h 
k016 	.J,Zyzilstoffen die ter inzerneljitc, gcreedstaan doorzoeken en verspreiden 
i-405t--j 	Vi-zsen tussen twee uur na zonsondergangen een cur voor .consopkomst 
ft.14.ir.VN, 	VcJorrcitr,ijruircintwindscherntiaelJterrult(bij geen rechterbuitenspiegel) van hetvstertutp Is beschatittyle.tarbleard 

2,2(2, 	 zttnnto vsrauhrting anent). innarhettnn geldictandertan houclenlintekenlijst nonbiedert 
R550E; 	1ktitt.lejen 1:'. Srj(1111,:t geshten 'A-tit:la-ring in beide ribit,,,Inc;ett weg(gedeeltejttesteind ',nor eep.natecione vm-_,3m/ ■ en 

A9110 	h.,::ri inotorrijmig (Teen bromfiets) zondervereiste verzekering op viteg leten steer 
HOCi 	/ender bevoegd te -.An zich bC.:',Inden butten wegen/pacten etc. 
El242 	ins tettztster orde etc. verstoren doorzich o.i.v. verdovende middelen 
Eie.'2A 	CrclunuOveiligheid/noecte bedriffsoangverstoren door gebruik vervcern-Uldel 

JEClIttOC 	EtratttrusevattigheidtIctnecIe bedrittsgartsaverstorbn (100r be:i,11MerlflEj Iazikuitoefen 

k060 	1--JUJ--n[J.J.J. robtat.tahe Tett:It:pt. toreft ver-leren, varstnprosn tJettttrin (huff (r-I Jr) 

t7Iettta,3 	Lopan in strijd met geslotenverklanc9 
F 	IA 	Fen toottnificts op een weg doen iii Htecciden 7_01,der vere.izte esszekerterj 	• 

Ft 75 	udland door woordihouding/gebaar totprostitutie bewegen/ditnadJcenlaarlokkert 
(:330 	Cc: een kruispunt ge.eit ,Jorrang verlenenaan besIuurders van resItts 
k9,1htta 	Lator rnalornaing of aont-tangtvosten vartmeer dart 3500 Vij is i Jteidigheid keuntips-bett,Jijs veriopen 
iLit,-I- 	19I cot 1 	ttoLtot. r-  inzace Li( cj. :,k1,,/,',..-.11r toc.,st (vist..and. clan Ithrigels/pettrern 
R6I8 	it:e 5CSIlt..,,:,1" een verdrijvingsvlakgebruiken. 
R619 	Op eeni-ualsecnt niet he richting 	ndie de voorparteerstroutt :tartar:aft 

hi480A 	Az-- bestuurder v,t een voertuig niden,terwiji het voertuig scheme delen heeft 
G070 	OJJ/.ettetijke bekJduing in twit openbaar 
5007 	1-1.1ndelen ism een geslotenverkla-ring your rietsers bora! C15/23. 
H161 A 	t/ceirwerk voorhanden did Net voidoet 	I. I. elSer,, tab 100 stuLts 

tk tI85 	Verbad sIi to staen Nord E2) 
G051 	Eell r,H:liten lokaai/erf wed. Ii, 	niet verwijderen 

E'llbirk 	Bettrosson/bokladden weginedet-ttite onroeurcnd goad hat vanaf t...veg zichtboor Is 

F310 	Le/zait weg (waarnettIllit,InJ ph,:rits), onz,-M.,Ilike MAking/toeslimci/klechng Mrlen 
F212E 	In SI(01.i Wet neldende how.ling, achter!aien van aftvolttvailnts  
1,12706 	As bestuurder J,J,-in ec,r) ',0cgtuig rijcten,tectrJ111tvt,tee bonnet-, met volcoen :Lon tieersen t.a.v.de profilering 

K150DA 	Niet op CL I' vordertitg behooriijk hetbroi-nf.etsc,ertificd,11 dart wet sect Ft be 'L tel litzage afgeven 
El 25A 	Alt: miziger orde etc. verstoren door broken in vervoermiddel i.s.m. verbod 

1: --162P, 	HottIceren op gehandicaptenparkeerplaatszonder duidelijk zichtbaregeWtoe gehand. oarkeerkaart 
W1611) 	,:tvitinmeniwatersport zonder scliiplonclerwa-tersport bedrijven onnabit Inc:ant-I haven 

ktIt19 	"-Zegna'.en geven in andere peva:ten of opandere wijze den is toectestadn 

W3006 	his schipper van een schip on einnent,td.-_,1eren varen zndr.c.jeldig kleln vatarnevain 

4825A 	Er niet voor gezorgd net her z1ch nietaimerpselen ontdoot op voottartngerst-Jeel 

12616A 	De cloorgetrokken streep iz.u.J- schrijdenluseen rijstroken/op Emden niet Velkeenn beide nshtingen rp,,tr-  links 

N010C 	Kentekenpla(a)t(en) vaernagLteengued-heurtngsrnerk of niet deugdeli]k aeon devour- enrof achterzlJde bevesLcci 
HOOJ, 	11dizItudde,J;ke afva:stoffen niet op clevoorgeschr. plaatsen en wijzen aanbieden 
55525 	Alp bestuurdnr hancle:en. in strijci meteen gesloten verklaring, eenrichtingst,veg(borci C3) 
WF. OW.,, 	 le inotorboot net gerecustre,rd tertname van de eigenaar 
R555 	tIJ'Ideien ism een gesiotenvencla-nrig your langzarne motorvoertuigen: bordC 8 van bijlage I RVV 1990. 
Ft(397rat, 	Ftortseren bij een kruispunt binnen 5rneler daarvan 
Ith21PS, 	GeLfficint of greet Oct .1veeren bij nachthtilien de bebodtvde kcal intotorvtg (1.ahJ.abromfiets, stiosiieIs of geleu-K1Jc. vtg) 

VB035 	(Jvc,,JcjInpl.nct moot snellieid binnizn dehebouwde kom(verkeershord Al) 31-35 km/h 

El 200 	t ratztvr orcicirLtst etc. verstorendeor verhinderen bediening vervoermiddel 

5 
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N083B 	als bestuurder van een bromfiets rijdenterwiji de bromfiets de maximumconstruc-fiesnelheid overschrijdt 11 t/m 15 km/h 
N270E 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijI een band beschadigd of versletenis 

IH004 	Huish. afvaistoffen anders aanbieden danvia het aangewezen inzamelmiddel 
I K010 	Een aanwijzing van een opsporingsambte-naar niet opvolgen 
N514D 	als best, van eon voertuig rijden, ter-will voertuig niet voorzien is van gee (igOOd werkende remlichten 

I R574 	Rijden in strijd met de verplichte rij-richting op een rotonde:bord D1 
I R622A 	als weggebruiker gebruik maken van bus-baan of - strook aangeduid met: lijnbus 
R576 	Rijden in strijd met gebod tot het vol-gee van aangegeven rijrichting: D4 

1.R402A 	Als bestuurder op een gehand.par-keerplaats parkeren enders dan met eengehandicaptenvoertuig 	 3i 

R584 	
.....   

Parkeren in strijd met parkeerverbod/parkeerverbodszone(bord El) 	 3: 

W075C 	tvlet klein schip de toegestane snelheidoverschreden 15-25 km/h (verk.tek. B) 	 1 

E820 	Als vreemdeling zonder rechtmatig ver-blijf,korpschef aanwezigheid niet gemeld 	 3 

i EE129G 	OrrIrtfrust/yetilinheid/goede bedrijfsgangverstoren door hinder/gevaar/besch.enz. 	 3: 

R326 	Peclitel,thalen wear dat is verboden 
GA315B 	PtNten ondes invioed, adem 235 t/m 350pg/I (geen rijbewijs) 
K1.55 	N:et rttr,rtwerken sari het voorlopige onder-zoek van uitgeademde lucht 	 3. 
H0968 	1_11, -ter tNtrtirttitctr weggooien van overig,niet gevaarlijk afval (incl. vloeibaar) 
VA323 	0-..ters.c:hr:tr!irtti maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 23 km/h 
E1:33 	Niet op,,,,,g,,n danwijzingen betreffendeorde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang 
K060E 	Rijden terwfil het rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijkenvan de geldigheidsduur (< 1 jaar) 
EE126 	Orde/rustiveilighejcligoede bedrijfsgangverstoren:aanwezig op niet toeg, station 
E822B 	Niel onverw.meding doen aanw.h.vreemdefing wiens verblijf niet is toegestaan 
A9 14A 	r.let rnotorrijtuk; ige,n bromfiets) zondervereiste verzekering op weg laten rijden 
N010D 	Als bestuurder van een voertuigyfiden,terwiji het kenteken niet goed leesbaaris 
FI73 	Deel critinaken van groep personen ilikvdrugs/heling op door B&W aangewezen weg 	 2! 
GM2 	LokEIDIvredebreuk plegen. 	 21 . 	....  

,,It/Ct6FtL3 	r.:1,-,; snele motorboot loegestam., snelheic120 km/h overschrijden met 6-15 km/h. 	 21 
G075 	Opzettelijke belediging 	 21 
•W612 	Negeren verbod voor motorschepen(verkeersteken A.121 	 2 

.. 

tN083C, 	As bestuurder v/e bromfiets rijden tw.bromfts mx.constrenh. > 161/m 20 km/h 
R5350 	dilio-/ veiligh.gordol of kind hov.systgebrcfiken op wijze die beschermende wer-king negatief beinvloedt/kan beinvloeden 	 -.- 2i 
G10013 	Goederen irit een winkeiwegnemen/toeeigenen  

1R560 	Hdridelen ism earl geslotenverkla-ring voor bromfietsen, snorfietsen ofgehandicaptenvtg. 
1.G320B 	RI;den tijcions rijontzegging met motor-rijtuig waarvoor rijbewijs is vereist 	 2: 

1.H64713 	Nt op le yard. tr inzage afg. schrift.toest. 	 2 

N514F 	ais best. van een voertuig rijden, tcrwijl voertuig niet voorzien is van goedwerkende rode retroreflectoren 	 2' 

IVA012 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 12 km/h 
N515 	als best. van een voertuig rijden, tewverlichting/retroreflecterende voorzie-ningen niet aan vereiste kleur voldoen 
E120A 	Als reiziger orde/rust etc. verstorendoor verhinderen bediening etc. 
N710C 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwiji het niet is voorzien van eengoed werkende bel 

1 W181A 	Zwemmen/watersport zonder schip/onder-watersport bedrijven op verboden plaats 
P100A 	ALS BEST. VAN VOERTUIG RIJDEN, TERWIJLAANHANGW T/M 750 KG NIET IS VOORZIEN VANHET KENTEKEN VAN TREKKEND MOTORRIJTUIG 
F130B 	Verontreinigen portaal/telefooncel/wachtlokaal voor vervoermiddel etc. 	 , 
P570 	De hulpkoppeling aanhangwagen(toogestmax.massa < 1500 kg) is niet opde vereiste wijze aangebracht 	 2! 

16512 
G332 
R535H 	

Van rijstrook wisselen zonder overigeverkeer voor le laten goon 
Motorrijtuig besturen, tw, rijbewijs wasgMgevorderd en nog niet teruggegeven 
oossagier dinner dan 3 jaar vervoerenterwiji geen autogordel of kinder-beveiligingssysteem beschikbaar is 

	222::, 

iGA300A 	Pijclen oridor invloeci, oJcoholgehalteadem bedraagt: 235 t/m 350 pg/I 
iF136 	Doh [-net vddkei,,,,.ori moor dan toegestaf-stand bevinden terbeschikkingst.bedrijf 	 2. 

I GA305A 	Pe1rIen under vetoed alcoholgehalleadem 95 t/m 230pg/L(beg. bestuurder) 	 21 

	

..... 	. 
701'6, i:evaeqd to zsri schdde toebrengenaan bomen etc. in park/bos etc. 	 21 1H305 	 - - - 

21 1F22ttt! 	Inhaler Jan voertuig vlak 'AM Of op eenvoetgangersoversteekplaats 	.... 
i R561 	Handelen ism een geslotenverkla-ring voor fietsen: bord C 14 	 2: 

IGA305B 	Rijden onder invloed, alcohoIgehaitendoni 235-350 pg/I (beg. bestuurder) 	 2! 

1R577 	Rijden in strijd met gebod tot het v• 	d van aangegeven rijrichting: 05 

3: 



A917E 	Mk 	.oWirijtuig. nict ;!1.inCcI c 	fiets, staan zonder vereistn cerzekerirg 

1-1692A 	 sert van 1 a-ril tot nrl 111r,t 	moimet een hengel get 'd met verboden aoc: 

R397CO 	PLu"keren sags mule or:der:umber: nIndep 

F 2 	 or wegdek i_A ■LII4jet)F66htU "ilaalc:tanden"geen voorrai,g 	aan l.,stLorderson kmisende 

1:406 	or-DJ:Imo laten staan in park, plantsoen,openbare Leolantingen of croenstroken 

vA022 	Cli,,-:1irijding maximum snelheidbinnen bebouwde Rom, met 22 km/h 

EE":25ro. 	Ordelrust/veiligheici/goode bermjfsgangverstoren door te roken in Vurvorcrrolddel 

VA), 5; 	Uverschrijciing maximum scelCeidbinnen bebouwde kom, are) 24 km,111 

11017 	 I. 	fv.stean strardidiv.ochterkinv bornnenkeov. neolk000rbeschr. bakIreo 

1.,1=022 	(JvH- :.,clmjc.fing 1, 1,-,1111,11I18:r 	 10. 	LIbebou,Me kom,olet 22II 

1,918 	N.et vo:dans aan vordering tot ter inza-ge verstrekken van verzekeringsbc,wils 

,10:152 	 :3:1,11 e motorboat saran, terwijipersoon die stuurt geen 18 mar is 

H025 	,,,, 11 ,a1 batten een irmricr t I storten/opof in de bodem brengenite verbranclen 

R45(.1/\ 	 nacnt vans) het climlicht of hozmistlicht andere verlichnnq voerendan is Merunstaan 

(V`15'>.8 	Duraterskien of dorm viotorsklen %v an,-  ofwanrcer dat vorbcolcm lo 

F40 	 haderlzwernmer 18 openly o/dler rkedra-grun d;:lt ncheepbauolvenneer rorld, 

VA665) 	Ovenuchrtding maximum snelheid binnenbebouwde korn, van 55 tot 60 km/h 

1H662B 	Zonr:ur bevocgdh. tot of recht om te vis.voorhanden h,aben van 1 of 2 hence1s 

'R'301 	 rl.ct zoveel mogcluk rocluM houden opeen autoweo or ,utosnel,,vcc 

, 111..1020 	Werschrifding 	 snelhe,d opa(1:51-lelwegen, met 2)) km.ln(verkeersbord A 11 

G330 	1..lotorrijtu1 g bestrireo. ferwril rilbewijsis tngevorderd/ overgifte is gevorderd ..  

, F050 	.."Ich up acroklierrem bev;pden, dal in hetbelang yid openb. veiligh. was afgezet 

:E 12 -1A 	;de reiziger orde etc. verstoren doorgel ruk. voorzieningen op vorkreerd triclst 

1VA015 	0,...erschri;ding ina)(1N11.1111 snelheidbinnen behouwcie korn, net 15 kr:On 

l la338 	u2dla kenteken aangebracht op motorrij-tuig of aaritiondwoden 

1 \/Fdie 	Overschriiciing max snelheid (auto)wegenbuiten hi 1 i.. 	kom, van 65-70 km/h 

Nykt onver.v. rnr,lring &Jen aanw.h.vreemdeling waits verbluf niet is toegestaan 

P21OF 	,..1 c,...!rtaigl,-,menstel [Let voorz.v. vereiste markering bij (in lerugte ondeelb. voor/ach)er 	m. uits1ekende lad 

0527 	 wettelijk opc.ereepen rjetuige weder-rechtelijk wegblijvc,r, 

1H643A 	E1,,nenvisserij uitoefenen ZlIfir geld. ak-to,mt eon vistuig ande, LL1r, 

,(3A3011 	 onder inv!oed, alcoho:gehalteadem bedraagt: 440 Urn 500 

reiZcjer aidctc ,...erstoren door:lc/1 bevinden op gesloten stationlhalto 

GA8b0D 	I ion onder invioed, !collolgehalteadent bedraagt: 505 Urn 570 pri/I 

K006B 	Met ilIOLVIIILlq /Duren teR.'iji 	kraChtenS Wet MUlder 	novorderd 

GA3042\ 	ilCrdryn orn-ler invloed. alcollolgehdlteddern bedraagt: varcd 235 [rg,1 

PCW,0 	Als hestuurcier van een voertu,g rijden.terwij: de lading van het voertuigscherpe delen Feett 

K100.8, 	In overtreding bevonden van voorschriftWVW 1994, gegeven bevelen niet opvolgen 

F230 i icier voci:uncicL; uplaanwegiwater standplaats honer] ter uitoef.hande1 	good 

d 	 Op de weciopen ;ma r water °nig aanplakbiljet, hulk etc. znd, toes). bij zich Febb 

VI.025 	0.,,Hcschnidmg 	 koelhoul opoimosnel,muen, met 25 kmili 

1(175A 	door onvoldoenc:e zicht c:oor de vuorruithet verkei-y in cievear hierigen 

VP 21 	 . 	.rmjdirio maximum snelheid bijniJatregel na verstoring olio-aanvoer,mo 18 kroM 

Gr1311:-.;.c. 	rbirOur: odder invloed, alcanolgehalte vidaci,_:rn 95-230 pg/1. (beg. bestuurdeo 

1,A/305F, 	 op 1 	,ordering 	vaarbewijsiverv.doc. behoorlijk ter inzage afcleven 

R34fC 	HI' het afidnan niet het verkeer naastirechts dicht achter voor laten gaan 

k065A 	Als bestuurder jonger du,n 18 jaareen rnotorrijtuig bestoren 

1<175F 	c.:ocr onvoldoende zicht door de achter-en/of zi.;ruit(en) het el -e 	oevaarbrencen 

1:592 	 rcrkcrert op eeri p,rkm3rplaatovoor vergunninghouders zonder parkeer-vergunning. 

0A31511 	F.:0cm order Icvloed, adem vari:3f 575ugil (leen rijbewijs)  
4003 	tkle: so:)pen voor rood licht bij eenbreri 

siaan op een oversteekplaats ofbinnen 5 meter daarvan 

N550 	 best. van cell voertuig rijdcn, terw.glazen verlichtingsannaturen of retrore-flectniet aan 4s  gesielde eisen voldoen 

P397 Darkeren op parkeergelegenheid,terwylveertuig niet tot aangegeven categorieof groep voertoigen behoorde 

1 R622 	enders dan met lijil-bus of autobus gebruik makes van busbaanof struck aangoduid riot" Bus' 

1k405 	 voidoot Met on deciestelde eisen 

21 

2 
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F226 	Verkoop/koop v. fic,tsen e.d anders danvanuit detailhandelsbedr. rijwielen e.d. 

R397H 	parkeren op een gelegenheid voor onmid-dellijk laden en lossen van goederen 	 1 

iP060B 	(Delen) lading onvo!doende gezekerd waardoor gevaar voor vallen lading van vrt. 	 1  

i A317C 	Rijdcr, cinder invloed, adem 440 tire 65litigil. (gear i rijbetvijs) 	 1; 

VA030 	Over schirijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 7,0 km/h 	 1 

E129B 	Als miziger orde/rust/veiligheid enz.verstoren door uitoefenen berocp/bedr.ed 

VB022 	Overschrijding maximumsnelheid binnen debebouwde kom, (verkeersbord Al)met 22 km/h 

,K535 	Als kentnkenhoucler het handelaarskente-ken niet op de voorgeschreven wijzegebruiken 	 1 

VF018 	Overchrijcling maximum snelheid op/auto)wegen buiten bebouwde kom,met 18 km/h 	 11 

EE124A 	Orde/ructveiligheid/goede bedrigsgangverstoren door dronkenschap 1  

IVH010 	Overschrkdino maximum snelheid op(auto)wegen buiten bebouwde kom,met 10 km/h (verkeersbord A 3) 	 1 

i H009 	Huish.atv.st. niet op voorgeschr.wijzenvia inzamelvoorz. op wijkniv. aanbieden 	 1' 

I VL050 	OverschNiling max snelheidautosnelwegen, van 45-50 km/h 	 1  

H012 	cat.huish.afv.st.,die zndr inz.midd.moetaangeb,niet op voorgeschr.wijze t.i.aanb 	 -- -, 1 

iVM075 	Over hiding max.snelheid op autosnel-wegen, van 70-75 km/h(verkeersbord Al) 

i R421C 	Goon dint of grout licht voeren, bij dagbij slecht zicht (motorvtg (+ohm), brom-frets, snorfiets of gehandic vtg) 	1 

P180D 	de tottile massy aanhangwagen bedraagtmeer dan het kentekenregister/-bewijstrekkend motorrijtuig vermeld (i- 75%) 

(NOMA 	/Vs bestuorder van een vtg rijden, terw.het niet overeenstemt met geg. op/inkentekencard/kentekenbewijs/kentekenreg. 

i K025 	Met cen motorrijtuig rijden terwijI hetkentekenbewijs niet behoorlijk leesbaaris 

F212F, 	Recreakegebied coders dan tot duel vandagrecreatie gebruiken. 
jW5006 	Snell, inotorboot niet geregistreerd tenname van de eigenaar 

iR43k 	misilicht %/wt.:run ,tlan voorzijde andersdan bij mist, sneetrwval of innnien die lictzicht ernstig belemmert 	 ------
1
ni 

N514E 	:nit, bc-nt von een VG ertuig rijden, ter-wijI voert Ili!) niet voorzien '.:, Van goeilwerkende achterkentekenplaalverlichting 

A903B 	Als bestutirder op een wog staan zonderverzekering met motorrijtuig, bromfiets 	 1 

R578 	Pliklen in stnici met gebod tot het vol.gen Vail eon van do zionoegoven rijrichtingen: D6 

 
I
F2120 	Zich met frond binnen de gestelde periodebevinden buiten een aangowozen gebied 

1E5149 	Zich bevinclen op/langs gedeelten hoofd-speorweg of daarop/-langs dieren drijven 	 1 
 

IkbatiA 	iijden terwijI het rijbewijs niet vol-doet aan de geste!de einem 
iH645C 	Binnenvisserij uitoeferien zndr schrifttoesternming rechthebbende met >2 henciels 
K060C 	Rijcien ter,viii het rijbcwijs niet IDE-Iloorliik Icesbaar was. 	 1   

iNbti,tH 	als best. V -J11 ,,,,!Ilvoertitig prd,::r1. ter-,,,,, u1 ,,mertuig niet voorzien is van goedwerkende achteruitrijlichten 	 11 

Ale bestuurder v/e bronifietn, riiden ttv.broinfts rnax.constr.snh. >31 km/h of meer EN082,F 
'H648 	V,sen met niet toegestaan ,,HS1.111 1  

- - I 
 

W518 	Bestuurder snelle motor-bout voort zondergebruik to maken van de "dodemansknop" 	 "I 

i R617 	De doorgetrokken streep overschrijdentussen rijstroken / op padon met verkeerin een richting 	 -1] 

N084 	M/e voertuig rijden met voorziening decontrols op constr.snh. to bemoeilijken 	 1  

(R618A 	Als bctstuurder een puntstukgebruiken 
E8220 	Hint onverw. melding doen aanw.h.vreemdeling miens verblijf niet is toegestaan 

N551 	als best. van een voertuig rijden, ter-wijI verlichtingsarmaturen of onderdelendaarvan niet deugdelijK 70 bevesfigd o  ,. 

iA901B 	Eon bromfiets op een weg laten staanzonder vereiste verzekenng 

iR628A 	Niel stoppen voor stopteken gegeven doormiddel van een rode lamp. 

15822D 	Niet onverw. melding doen aanw.h.vreemdeling wiens verblijf niet is toegestaan 

R630B 	Niet volcloen can aanwijzing van bevoegdeen als zodanig kenbare verkeersregetaar 	 1' 

H101 	Als particutier afval verbranden enbodem aantasten of verontreinigen 

iVA014 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 14 km/h 	 1[ 

i N310A 	Ale, bestuurder voii een voertuig rijden,len,vijI de reminrichting/onderdelen nietdeugdelijk is/zijnn(bevestigd) 

VA018 	Overschrijding maximum snelheicibinnen bebouwde kom, met 18 km/h 

R5351 	inner passagiers vervoeren clan erautogordels aanwezig zijn 
P051 	Met eel vtg rijden. met gevaar ciat cleniet deugdelijk afgedekte losse ladingeraf volt 	 11 

N360P 	Ale, bcetttiurder van eon voertuig rijden,tertvijI het Net is voorzien van (een)goed werkende rem(men) 	 1 

i VA025 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 25 km/h 	 1; 

5129F 	Als reiziger orde/rust/veiligh.eci verst.door meenemen hinderl./gevaarl.dier enz. 

VA035 	Overschrijding max. snelheid binnenbcbcpp.vde kom, van 31 tot 35 km/h 

EI166 	Vuun,verk is niet voorzien van de agiciui-ding: bestemd voor particulier gebruik 

ii V8015 	Overschrijding maximumsnelheid ' 	n debebouwde kom, (verkeersbord Al )met 15 km/h 

1 
1 
1 



1 [56,st 	p^ssanr[[[ servaerer, ir gesloten laad-ruimte on een motorvoertuig ofbromficts 
VEOP 	 sponithitonurtuniuniheid bun on 	 kern, (verkeersbord Al [met 	kmin 
R5355 	pesssp,[1vcsrvoeren in de open laadruimtev 	mvtgibromfiets of in/op een aar-Huncjwagen achter motorvoert,i0promf1ets 

L.,;:rschrijdaig maximum sNo-111e:d op(auto)weguli buiten b0;01.1,162 	MICr, 
Met (brom)fiets bevinden n 	einl.vaarmarkt/etc. gehuucl5n. s[..elke pot[lies rrekt 

P I tiob 	AANIIANCW < 750 KG 1-11HEF GEEN DEL1GDELIJKBEST1GDElGOED LELSBARE/NIET N-(3 F-SCHERMDE EN GULDC EKEIJRDE KENTEKENPLAAT 

HI 70 	Veurweri,  vpprisPricion hobbon buiten eerinnch1Ing a.b.i het Vuts-werkar,slult 

,VG051) 	Civors chrism io olds snelhcid (6uto)wegenBu,ten l'eb.kom 45-501,111/11 (vortso5rsh Al;  

[E822E 	1s115: 	mplcinq doom aanw.h.vreemdelingliens verblijf niet is toegestaan 
VL023 	ntspssiss,t1Ino mpssimum snelheid opautoshes.spoon, met 23 kin/h 
1F 40A 	; , ,,!.41[5d corpapo"gebouw bevinclenmet 0r:doe:Inc bosp.edep persoon 
Vn 027 r11,1:num snelheid opautosnelwen, mpt i psph 
N430A 	Als bestuurder van eso voeIt riig rijden,tervpr. het net is 	 werkende ruitenwisserinstallr.tie 
V1..070 	Overschrijding max .,,,',11,o1,10pautponel,t[geo, van 65-70 
P5525 	 bestuurder handelen. 	sInjd rnete 	esloten verklaT*, erslInchtiugswegibord C5-1s) 

V1s10.[P1 	ov.::rschripling maximum onplheici Oriau1,1elwegen, rne1l1I km,1 11(verkeersbord A 1) 
13551,i1-1J 	I [Prtclelen isrn een geslotenverkla-ring voor motor 	I' 	op meer clan awielen, cord C 5 buisice P.`,61 

1Po'orschrijding max. snelh. autosno:wegen55-60 kovh [serkeersbord Al + wea.vorkzli) 
K0451 	"icor ne1motorrijtuig van 3500 kg ofrninck,c1.5 goer: kourroshowlis nfgegu,.,en 
0.1 0[155, 	1.1p[ spplle motorboot toegestane smell 	km[hoverschrljdon tat 6 kmlli 
1 ,1315 	Hokun 	j.J.11515. op tijd/plaptst[psasup 	runt 	[cage:Ma:so 

%lot 	,,s[sp 	tspo.sostane snolheslaserschtreden 1 16 kin 	rol Phi 

0105 	Horecabedrijf buiten openinastjjacilgeopeod hehheribezoekess hselaten/perbl. 
• 03406 	 lasbreekreminrichting is nlet op clover- 51os-, w[ise [set het thskkond 
E822F 	 onverm melding doer 	 wiens verblijf rite/ is toegesLum 

.1:026A 	 zonder (geldig) kentt,rken(bets[is latest staan of daarmee rijden 
EE129E 	C1,-,IL.1 f-w,[tIveiligheid/goede bedrigsgargverstoren door bedelen/houden inztssellso 
1:176 	Ups., ,I5 1rurgemooster aangezegdstraatverbod nogeren 
1:145C 	 eigenaar/houder van non 	cleze. 1Menvorlrilljvc,n zoncrer isfenrificp[rierresk 
[VV500D 	5111olle matorboot is net Pcorzlen stloreolshaileteken 

-1325B 	1,1ie!cr ,orgd 	ham: :151, ni,st anidoettdttserpselon op kinclp's[[551plpsIts pis. 
R575 	'till psi[den an 	I'ro 	rHibOrd (i.111 de p 	 r 	I2/16 

.R109 	Op autuweg kereil 
[R482 	Voetgangor ('loom/EM' 	VOetgarl(3EYS-0,:te.ekplaLi:S 	steke,u n,,tvoor laten gaan 
1R517 	Bit wisselen van rijstrook rxsen takenmet richImpaanwijzor goven 
1G078 	Op2.:ottelijIce liolodicjii I 	t p[stol[ps[rscilsitelut, en/of bit 
K125 	/1%1s !louder ongeidig Vecklaard ipe,vontInlevoren,twongeldig 	krac ■ -,1 

ft/jilt 	 trook vo1o,n in stnjd met roodkiuss rrstiooksignalering. 
0170t3 	TP[xrestarst: max.last van enige at. mirs.1,st underde koppeling toecest.inemax. massa wordt overschreden met , 25% 
,K020B 	 Isso[ rno:orrijt. rijdspl,n.nijl hetkent hew. ingevorderd (zonder replica'e) 
•GA317B 	Pus'on ohder invloed, .idom tusson 235r/in 435 pg/I. (geen rijbewijs) 
N083D 	-..1,siuurder vie broinf:ets rijden b.v.bromfts max.constr.snh. > 21 Um 25 krnia 
P TOD 	Torpops1.1me max.last van enige as / max.last underde koppeling toegestPneniax. manna wordt overschrede met 75% 
yA217 	Opeisslirijding maximum soell[eidbinnen bebauwde kom, met 17 km/h 
VA340 	(.5.[essclirijding max. snelhopl hionenbebou[Nde kom. van 35 tot 40 km/h 
W703F 	'.1 	, tschip np,t soss,elmogelijk asostuurboorciszijde vaarwater varen 
VM060 	 max.spolheid on autosnel-wegeo. 'Ian 55-00 km/h(verkeersbord ,A sit 
VB040 	U[serschnjclag max.snelhoid birmen debebouwde korn(verkeersbord Al) 35-40 kr[51, 
1z1 [1 80A 	sos totals: Inassa aanhangwagen bedraagtmeer dan het kentekenregister/-be,,vijsekkend motors[jtuig vs[rolelir 	OsS) 
.P250j3 	locale massa belaclen samenslol voertuig>50.000 of >60.000 kg; > 10% 
MBO I 0 	Overschrijding maximumsnetheid binnen clebebou..vde kom, (verkeersbord Al )rnet 10 k[rilh 
Vir07,15 	[51,...roshri1c.firig max sou'r1,2id (auto)went-,n:_witen bebouwde kom, van 31-35 km/I, 
[1-1664 	Ft,[ v.spen lesende vis els ',las gebruikerl 
VG02i 	Over,c17rvimp maximums snelheid op(auto)wegen hut/en bebouwde kom,met 27 kmin Iverkeershord A 1) 
H310 	Met [..'oertuig Nden dour pariviplantsoenop niet van weg deel uitmak. beplanting 
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GA317A 	Hiyien onder invloed, adem tussen 95 t/m230 pg/I. (geen rijbewijs) 

K006A 	Met motorrijtuig rijden terwill rijbe-wijs krachtens Wet Mulder is ingenomen 
G077 	Delediging, schriftelijk in het openbaar 

1.1514P 	ais best. van een voertuig rijden, ter-wijI voertuig niet voorzien is van goedwerkende wielreflectie 

iH100 	Ale particulier aan auto handelingenverrichten en bodem verontreinigen 

W075B 	Met klein schip de toegestane snelheidoverschreden met 6-15 km/h (Verk.tek.B6) 

  

7976 
!Totaal 

 



Overtredingen die samen met een D517-overtreding zijn gepleegd, de D517-zaak i 

peildatum: 10-9-2014 

F121B 	Op weg aangebroken Hessen bitkies e.d.iii. aicoiloihotidencie drank oij zich hebben 
D530 	Zich in kennelijke staat van dronken-schap op de openbare weg bevinden 

Totaal 



is aangeleverd in 2013 



719 
647 
621 
603 
461 
432 
375 
281 
278 
252 
213 
206 
198 
190 
170 
158 
155 
143 - 	-- 
126 
113 
108 
107 
96 
94 
77 
75 
69 

Overtredingen die samen met een D517-overtreding zijn gepleegd, de D517-zaak is aangeleverd in 2010 

naam betrokkene andere feit(en) gelijk aan naam betrokkene D517-overtreding, 
tijdstip van pleging andere feit(en) binnen 5 minuten van D517-overtreding, 
opsporingsinstantie andere feit(en) gelijk aan opsporingsinstantie D517-overtreding, 
andere feit(en) opgezocht binnen Trias, OM-afdoening en Mulder 

peildatum: 24-5-2015 

D530 	Zich in kennelijke staat ,.,an cimill. n-schap op de openbare weg bevinden 
K055 	Rijden zonder geldig rijbewijs 
F185 	Binnen bebouwde kom buiten daarvoor be-stemde plaats zijn behoefte doen 
D515 	Door het bevoegd gezag naar zijn naamgevraagd een valse naam opgeven 
R438K 	geen voortdurend zichtbaar wit/geellicht ad voorzijde en/of zichtbaar roodlicht a.d. achterzijde van fiets voeren 
D510 	In staat v.dronkensch.het verkeer belem-meren/orde verstoren/veiligheid bedreig. 
F121B 	Op weg aangebroken flessen, blikjes e.d.m. alcoholhoudende drank bij zich hebben 
R536A 	Bestuurder of passagier bromfiets draagtgeen goedgekeurde, goedpassende/ deugde-lijk bevestigde helm 
F121A 	Op de weg alcoholhoudende drank nuttigen 
D505 	Op openbare weg/voor publiek toeg.plaatstegen personen/goed. baldadigheid plegen 
D537 	Zich bevinden op grond vanander,waarvantoegang op blijkbare wijze was verboden 
Fl 25A 	Zonder redelijke doel in portiek/poortop/tegen raamkozijn zitten of liggen 
R533 	als bestuurder of passagier geen gebruikmaken van een autogordel 
R602 	Niet stoppen voor rood licht: driekleu-rig verkeerslicht. 
E125B 	Als reiziger orde etc. verstoren door teroken in station waar dit verboden is 
E121C 	Als reiziger orde/rust/veiligheid enz.verstoren door misbruik van voorziening 
H022 	Straatafval achterlaten in openb. ruimtezonder gebruik voorgeschreven bakken e.d 
F120B 	Op/aan weg zodanig ophouden, waardoorweggebruikers/bewoners onnodige overlast 
R309 	Als (snor)fietser bij ontbreken (verpl.)(brom)fietspad niet de rijbaan gebrui-ken (bijv. rijden op trottoir, voetpad) 
E129G 	Als reiziger orde/rust/veiligheid enz.verstoren door hinder/gevaar/besch.enz. 
F055 	Deelnemen aan een samenscholing of aan-leiding geven tot wanordelijkheden 
E124A 	Als reiziger orde etc. verstoren doorkennelijke staat van dronkenschap 
F171A 	Op weg/weggedeelte sftdrugs gbruikn/opn-lijk vrhanden hebben (binnen aangew.gbd) 
K150C 	Niet op eerste vordering behoorlijk hetrijbewijs ter inzage afgeven 
F116 	Binnen vastgest. periode op weg vervoe-ren/bij zich hebben inbrekerswerktuigen 
F114 	De weg of op of aan de weg voertuig,tentof woonwagen als slaapplaats gebruiken 
F130A 	Zonder redelijk doel/op hinderlijke wij-ze ophouden in publ.toegank. portaal 
R545 	als bestuurder tijdens het rijden eenmobiele telefoon vasthouden 	 66 
K045B 	Voor het motorrijtuig van 3500 kg ofminder heeft het keuringsbewijs zijngeldigheid verloren 	 61 
F300 	Op of aan de weg of op een voor publiektoegankelijke plaats vechten 	 61 
A917A 	Met een motorrijtuig, niet zijnde brom-fiets,rijden zonder vereiste verzekering 	 60. 
K150A 	Niet op eerste vordering behoorlijk hetkentekenbewijs ter inzage afgeven 	 57 
F171 	(Hard)drugs gebruiken/toedienen of voor-bereidingen daartoe verrichten 	 56 
E3206 	Onjuiste gegevens opgeven, na vorderingvan toezichthouder 	 51 
E128 	als reiziger niet opvolgen aanwijzingenbetr. orde etc. door vervoerder bekend 	 51 
G079 	Opzettelijke belediging v. een ambtenaarin functie, in het openbaar 	 49 
F060 	Niet opvolgen van bevel van politieambt.ihkv. samenscholing/volksoploop etc. 	 49 
K070A 	Als bestuurder <16 jaar een motorrijtuigbesturen. zijnde een bromfiets 	 41 
R604 	Niet stoppen voor rood licht: tweekleu-rig verkeerslicht. 	 41 
R308 	Als (snor)fietser niet het verplichtefietspad of fiets/bromfietspad volgen 	 40 
G325 	rijden terwijI het rijbewijs ongeldigis verklaard 	 40 
F145A 	Als eigenaar/houder hond op weg binnenbeb.kom laten lopen zonder aangelijnd 	 39 
E129E 	Als reiziger orde/rust/veiligheid enz.verstoren door bedelen/houden inzameling 	 39 
F301 	In het openbaar iemand uitjouwen of opandere wijze lastig vallen 	 38 
El 00A 	Zonder geldig vervoersbewijs gebruikmaken van het openbaar vervoer 	 37 
F123 	Op of aan de weg voorwerp dat als steek-wapen to gebruiken is, aanwezig hebben 	 36 
E121B 	Als reiziger orde etc. verstoren doorgebruik voorziening op andere wijze 	 35 
F125B 	Zonder redelijk doel anders dan bewonerflatgebouw in gemeensch. ruimte bevinden 	 32 
A903A 	Als bestuurder rijden zonder verzekeringmet motorrijtuig, zijnde een bromfiets 	 31 
F119 	Op/aan de weg/in voor publiek toeganke-lijk gebouw bedelen om geld/andere zaken 	 30 
H200 	Rumoer of burengerucht verwekken, waar-door de nachtrust kan worden verstoord 	 27 
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K0658 	Als bestuurder jonger dan 18 jaareen motorrijtuig besturen 
R421A 	Geen dim of groot licht voeren bij nachtbinnen de bebouwde kom (motorvtg (-Fahw)bromfiets, snorfiets of gehandic. vtg) 
H205 	Als part. met toestellen etc. geluids-hinder veroorzaken of dit toelaten 
R630A 	Niet opvolgen van vastgest. aanwijzingendoor bevoegde/kenbare ambtenaren 
E145 	Op of langs de spoorweg rijden of lopen 
R311 	Als bromfietser bij ontbreken fiets/bromfietspad niet de rijbaan gebruiken 
R461 	Op autosnelweg rijden met motorvoertuigdat niet sneller kan/mag dan 60 km/u 
R612 	OVERSTEKEN BIJ ROOD VOETGANGERSLICHT 
R550A 	Als bestuurder handelen in strijd meteen gesloten verklaring in beide rich-tingen 
E129A 	Als reiziger orde/rust/veiligheid enz.verstoren door hinderlijk geluid 
F170 	Op aan de weg, drugs ed. afleveren, aan-bieden etc. of daarbij bemidd./helpen 
R608 	niet stoppen voor rood knipperlichtbij overweglichten 
R315A 	Als bestuurder van een rijdend motor-voertuig niet de rijbaan gebruiken 
K030A 	Het kenteken is niet behoorlijk zicht-baar aanwezig op of aan het motorrijtuig 
R426A 	Achterlichten motorvtg (+ahw), brom/snor-fiets of gehand.vtg branden niet gelijkmet voorlicht. nacht/binnen bebouwde kom 
E120C 	Als reiziger orde/rust etc. verstorendoor verhinderen taakuitoef. personeel 
R551B 	Handelen ism een geslotenverkla-ring (bord C 2 van het RVV 1990. een-richtingverkeer)  
E900 	Voorwerp als bedoeld in categorie IV Wetwapens en munitie dragen 
R315B 	Als bestuurder van een motorvoertuigniet de rijbaan gebruiken. 
E320A 	Niet voldoen aan vordering van toezicht-houder 
R303A 	Niet zoveel mogelijk rechts houden opeen andere weg dan autoweg of autosnel-weg 
H645A 	Binnenvisserij uitoefenen zndr schrift.toestem ming rechthebbende nit 1/2 hengels 
R346 	Afslaan zonder richting aan te geven 
F121C 	Op/aan weg/op openbaar water/in publiekgebouw alcoholhoudende drank nuttigen 
F122 	In een inrichting / horecabedrijf deorde verstoren 
F225 	Zonder vergunning op/aan weg/water/huisgoed te koop aanbieden,verkopen,afgeven 
F120A 	Op/aan weg klimmen/zich bevinden opbeeld/monument/overkapping/etc. 
G320B 	Rijden tijdens rijontzegging met motor-rijtuig waarvoor rijbewijs is vereist 
EE128 	Niet opvolgen aanwijzingen betr. orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang 
H016 	Afvalstoffen die ter inzameling gereedstaan doorzoeken en verspreiden 
E127 	Als reiziger orde etc. verstoren doorvia nt. toegest. weg begeven op station 
K160A 	In overtreding bevonden van voorschriftWVW 1994, gegeven bevelen niet opvolgen 
KO6OF 	Rijden tw. rijbewijs geldigh. heeft ver-loren, verstrijken geldigh.duur (>1 jr) 
R536C 	als bestuurder of passagier geengoedgekeurde, goedpassende/deugdelijk bevestigde helm dragen 
K026AA 	Bromfiets zonder (geldig) kenteken(bewijs) laten staan of daarmee rijden 
H325A 	Er niet voor gezorgd dat hond zich nietuitwerpselen ontdoet op voetgangersdeel 
R585 	Verbod stil te staan (bord E2) 
R628B 	Niet stoppen voor stopteken gegeven doormiddel van een politietransparant 
G100A 	Goederen uit een winkelwegnemen/toeeigenen 
(leeg) 	(leeg) 
E125A 	Als reiziger orde etc. verstoren door teroken in vervoermiddel i.s.m. verbod 
F175 	lemand door woord/houding/gebaar totprostitutie bewegen/uitnodigen/aanlokken 
G332 	Motorrijtuig besturen, tw. rijbewijs was(in)gevorderd en nog niet teruggegeven 
F245 	Zonder redelijk doel aan/op/in vaartuigin openb. water vasthouden/klimmen/etc. 
K060E 	Rijden terwijl het rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijkenvan de geldigheidsduur (< 1 jaar 
H171 	Vuurwerk afsteken buiten de toegestanetijden (31-12 18 uur tot 01-01 02 uur) 
R619 	Op een kruispunt niet de richting volgendie de voorsorteerstrook aangeeft 
R305 	Als voetganger niet het voetpad oftrottoir gebruiken 
N110A 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl deze niet is voorzien van eenover de gehele lengte gasdichte uitlaat 
H025 	Afval buiten een inrichting storten/opof in de bodem brengen/te verbranden 
E120A 	Ais reiziger orde/rust etc. verstorendoor verhinderen bediening etc. 
N514D 	als best. van een voertuig rijden, ter-wijI voertuig niet voorzien is van goedgoed werkende remlichten 
R395 	voertuig zodanig op de weg laten staandat gevaar wordt/kan worden veroorzaaktof verkeer wordt/kan worden gehinderd 
EE125B 	Orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgangverstoren door te roken op (ged.)station 
R402B 	Parkeren op gehandicaptenparkeerplaatszonder duidelijk zichtbaregeldige gehand. parkeerkaart 
K170 	Zodanig gedrag dat gevaar op weg wordt/kan wrdn veroorz./verkeer op weg gehind. 
N270S 	Ais bestuurder van een voertuig rijden,terwijl twee banden niet voldoen aan deeisen t.a.v.de profilering 
N270R 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl een band niet voldoet aan deeisen t.a.v.de profilering 
R535F 	passagier jonger dan 12 jaar en korterdan 1.35 meter vervoeren zonder gebruikkinderbeveiligingssysteem 
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F220 	Zonder vergunning openb. inzameling geld/goederen houden/intekenlijst aanbieden 
K006A 	Met motorrijtuig rijden terwijI rijbe-wijs krachtens Wet Mulder is ingenomen 
R563 	Lopen in strijd met geslotenverkiaring 
F173 	Deel uitmaken van groep personen ihkvdrugs/heling op door B&W aangewezen weg 
F310 	Op/aan weg (waarneem bare plaats), onze-delijke houding/toestand/kleding tonen 
H320 	Het is verboden in de openlucht vuuraan te leggen, te stoken of te hebben 
R336 	Op een kruispunt geen voorrang verlenenaan bestuurders van rechts 
H647A 	Nt op le vord. tr inzage afg. akte/schr.toest. (vist.,and. dan hengels/peuren) 
R550B 	Handelen in strijd met gesloten verkla-ring in beide richtingen weg(gedeelte)bestemd voor bep.categorie voertuigen 
EE121B 	Orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgangverstoren door ander gebruik voorziening 
H096 	Afval e.d op/in bodem brengen etc. waar-door nadelige beinvloed.milieu kan onts. 
R310 	Als bromfietser niet het fiets/bromfietspad gebruiken 
A914A 	Met motorrijtuig (geen bromfiets) zondervereiste verzekering op weg laten rijden 
EE121C 	Orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgangverstoren door misbruik van voorziening 
R575 	Weg inrijden aan de andere zijde van hetbord dan de pijl aangaf: bord D 2/16. 
R621 	Bij op wegdek aangebrachte "haaietanden"geen voorrang verlenen aan bestuurdersop kru sende weg. 
R576 	Rijden in strijd met gebod tot het vol-gen van aangegeven rijrichting: D4 
E121A 	Als reiziger orde etc. verstoren doorgebruik voorzieningen op verkeerd tijdst 
G333 	Vals kenteken aangebracht op motorrij-tuig of aanhangwagen 
GA300A 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 235 t/m 350 pg/I 
F110B 	Zonder toestemming rechthebbende op weg/onr.goed afb./geschr.aanplakken/-brengen 
N083B 	als bestuurder van een bromfiets rijdenterwijl de bromfiets de maximumconstruc-tiesnelheid overschrijdt 11 t/m 15 km/h 
EE129G 	Orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgangverstoren door hinder/gevaar/besch.enz. 
F145B 	Als eigenaar/houder hond op kinderspeel-plaats etc.laten lopen 
R622A 	als weggebruiker gebruik maken van bus-baan of - strook aangeduid met: Iijnbus 
N420A 	Voorruit/zijruiten/windscherm/achterruit(bij geen rechterbuitenspiegel) van hetvoertuig is beschadigd/verkleurd 
E149 	Zich op/langs gedeelten hoofdsprwg be-vinden/daarop dieren drijven/laten lopen 
R482 	Als bestuurder voetganger niet voorlaten gaan op voetgangersoversteekpiaats 
R616A 	De doorgetrokken streep overschrijdentussen rijstroken/op paden met verkeerin beide richtingen naar links 
R578 	Rijden in strijd met gebod tot het vol-gen van een van de aangegeven rijrichtingen: D6 
F100 Als straatartiest, -fotograaf, tekenaar,filmer optreden op niet toegestane weg 
N450A 	Als bestuurder van voertuig rijden, ter-wijl deze niet is voorzien van noodzake-lijke spiegels die aan de eisen voldoen 
Fl 1 OA 	Bekrassen/bekladden weg/gedeelte onroe-rend goed dat vanaf weg zichtbaar is 
R326 	Rechts inhalen waar dat is verboden 
W300B 	Als schipper van een schip op binnenwa-teren varen zndr.geldig klein vaarbewijs 
GA315A 	Rijden onder invloed, adem 95 t/m 230pg/I (geen rijbewijs) 
H006 	Huishoudelijke afvalstoffen niet op devoorgeschr. plaatsen en wijzen aanbieden 
A901 A 	Een bromfiets op een weg doen of latenrijden zonder vereiste verzekering 
R397H 	parkeren op een gelegenheid voor onmid-dellijk laden en lossen van goederen 
R562 	Handelen ism een geslotenverkla-ring voor fietsen: bord C15/23. 
G100B 	Goederen uit een winkelwegnemen/toeeigenen 
`H647B 	Nt op 1e vord. tr inzage afg. schrift.toest. 
R584 	Parkeren in strijd met parkeerverbod/parkeerverbodszone(bord E1) 
KOO6B 	Met motorrijtuig rijden terwijI rijbe-wijs krachtens Wet Mulder is gevorderd 
R522 	Als bestuurder van een motorvoertuig,bromfiets of snorfiets onnodig geluidveroorzaken 
K155 	Niet meewerken aan het voorlopige onder-zoek van uitgeademde lucht 
R553B 	Handelen ism een gesiotenverkla-ring voor motorvoertuigen op meer dan 2wielen, bord C 6 bijlage I RVV 1990. 
E120B 	Als reiziger orde/rust etc. verstorendoor verhinderen bediening vervoermiddel 
R577 	Rijden in strijd met gebod tot het vol-gen van aangegeven rijrichting: D5 
F230 	Zonder vergunning op/aan weg/water standplaats hebben ter uitoef.handel in goed. 
GA305A 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem 95 t/m 230pg/I.(beg. bestuurder) 
R396! 	Stilstaan langs een gere doorgetrokkenstreep 
R396B 	Stilstaan op een fietsstrook 
K175A 	door onvoldoende zicht door de voorruithet verkeer in gevaar brengen 
F176 	Door de burgemeester aangezegdstraatverbod negeren 
GA300C 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 440 t/m 500 pg/I 
H645C 	Binnenvisserij uitoefenen zndr schrift.toestemming rechthebbende met >2 hengels 
N710CAls bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het niet is voorzien van eengoed werkende bel 
EE124A 	Orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgangverstoren door dronkenschap 
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NO1OD 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het kenteken niet goed leesbaaris 
H017 	Andere afv.st.dan straatafv.achterlinv gemeentew. gepl./voorgeschr. bakken 
N083A 	als bestuurder van een bromfiets rijdenterwijI de bromfiets de maximumconstruc-tiesnelheid overschrijdt t/m 10 km/h 
BF145A 	Hond op weg binnen beb. kom Iaten ver-blijven/lopen terwijI niet is aangelijnd 
R622 	anders dan met lijn-bus of autobus gebruik maken van busbaanof strook aangeduid met " Bus" 
H004 	Huish. afvalstoffen anders aanbieden danvia het aangewezen inzamelmiddel 
G331 	Motorrijtuig (doen) besturen terwijlrijbewijs v. die categorie is geschorst 
E138 	Met opvolgen aanvvijzingen betreffendeorde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang 
R560 	Handelen ism een geslotenverkla-ring voor bromfietsen, snorfietsen ofgehandicaptenvtg. 
R397A 	Parkeren bij een kruispunt binnen 5meter daarvan 
R57,4 	Rijden in strijd met de verplichte rij-richting op een rotonde:bord D1 
E126 	Als reiziger orde etc. verstoren doorzich bevinden op gesloten station/halte 
GA300D 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 505 t/m 570 pg/I 
G075 	Opzettelijke belediging 
N310A 	As bestuurder van een voertuig rijden,terwijl de reminrichting/onderdelen nietdeugdelijk is/zijn (bevestigd) 
G076 	Opzettelijke belediging in het openbaar 
GA315B 	Rijden onder invloed, adem 235 t/m 350pg/l(geen rijbewijs) 
A914B 	Een motorrijtuig (geen bromfiets) zondervereiste verzekering op weg laten staan 
VM030 	Overschrijding maximum snelheid opautosnelwegen, met 30 km/h(verkeersbord A 1) 
H300 	Zonder bevoegd te zijn zich bevinden buiten wegen/paden etc. 
G330 	Motorrijtuig besturen, terwijI rijbewijsis ingevorderd/ overgifte is gevorderd 
R397B 	Parkeren voor een in- en/of uitrit 
VV500C 	Registratiebewijs niet aan boordsnelle motorboot 
GA315C 	Rijden onder invloed, adem 355 t/m 435pg/I (geen rijbewijs) 
R556 	Handelen in strijd met eengeslotenverklaring: bord C 9 bijlage IRVV 1990. 
H176 	Vuurwerk voorhanden hebben buiten eeninrichting a.b.i. het Vuurwerkbesluit 
R438J 	met geh.voertuig zonder motor bij nacht//dag bij slecht zicht op rijbaan/(brom-)fietspad geen voor-/achterlicht voeren 
K175F 	door onvoldoende zicht door de achter-en/of zijruit(en) het verkeer in gevaarbrengen 
F095 Zonder vergunning als dienstverlener op-treden of z'n diensten als aanbieden 
K405 	De kentekenpiaat voldoet niet aan degestelde eisen 
GA304A 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: vanaf 235 pg/I 
A903B 	Als bestuurder op een weg staan zonderverzekering met motorrijtuig, bromfiets 
VA045 	Overschrijding maximum snelheid binnenbebouwde kom, van 40 tot 45 km/h 
N120A 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl de accu/tractiebatterij nietdeugdelijk is bevestigd 
R465C 	op autosnelweg zonder noodzaak stilstaanop vluchtstrook of vluchthaven 
N270E 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl een band beschadigd of versletenis 
F111 	Op/aan aangewezen weg gedrukte/geschr.stukken/afbeeldingen verspreiden enz. 
N380N 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl niet wordt voldaan aan de ver-eiste remvertraging 
R551A 	Handelen ism geslotenverklaring (bordC2 RVV90); eenrichtingsverkeer) 
H305 	Zonder bevoegd te zijn schade toebrengenaan bomen etc. in park/bos etc. 
F115 	Op de weg/openbaar water enig aanplakbiljet, kalk etc. znd. toest. bij zich hebb 
N420D 	de lichtdoorlatendheid van voorruit/voorste zijruit(en) bedraagt minderdan 55% 
R609 	Niet stoppen voor rood light bij eenbrug 
A917B 	Met een motorrijtuig, niet zijnde brom-fiets, staan zonder vereiste verzekering 
VA018 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 18 km/h 
N480A 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het voertuig scherpe delen heeft 
F140A 	In nabijheid persoon/gebouw bevindenmet bedoeling bespieden persoon 
N514A 	als best. van een voertuig rijden, ter-vvijI voertuig niet voorzien is van goedwerkende richtingaanwijzer(s) 
H664 	Bij vissen levende vis als aas gebruiken 
N514F 	als best, van een voertuig rijden, terwijI voertuig niet voorzien is van goedwerkende rode retroreflectoren 
R468 	Rijden met motorvoertuig dat nietsneller kan/mag dan 50 km/Li op autoweg 
N560 	als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl de dimlichten niet aan de eisenvoldoen 
R517 	Bij wisselen van rijstrook geen tekenmet richtingaanwijzer geven 
H310 	Met voertuig rijden door park/plantsoenop niet van weg deei uitmak. beplanting 
K020B 	Als best. motorrijt. rijden, terwijI hetkent.bew. ingevorderd (zonder reparatie) 
P100A 	ALS BEST. VAN VOERTUIG RIJDEN, TERVVIJLAANHANGVV T/M 750 KG MET IS VOORZIEN VANHET KENTEKEN VAN TREKKEND MOTORRIJTUIG 
E122B 	Orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgangverstoren door gebruik vervoermiddel 
R301 	Niet zoveel rnogelijk rechts houden opeen autoweg of autosneiweg 
R552B 	Als bestuurder handelen, in strijd meteen gesloten verklaring, eenrichtingsweg(bord C4) 
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H325C 	Als eig./houd. hond er niet voor zorgendat uitwerpselen nt. op B&W aangew. pits 
R559 	Handelen ism een gesiotenverkia-ring voor elle motorvoertuigen:bord C 12/20. 
F250A 	In gesloten tijd/gebied bevinden met vervoermiddel(en) die overlast veroorzaken 
K060C 	Rijden terwijI het rijbewijs niet be-hoorlijk leesbaar was. 
A918 	Niet voldaan aan vordering tot ter inza-ge verstrekken van verzekeringsbewijs 
Fl 30B 	Verontreinigen portaal/telefooncel/wachtlokaal voor vervoermiddel etc. 
E129F Als reiziger orde/rustJveiligh.ed verst.door meenemen hinderl./gevaarLdier enz. 
F105 	Horecabedrijf buiten openingstijdengeopend hebben/bezoekers toelaten/verbl. 
R397G 	Parkeren langs gele onderbroken streep 
S005G 	Niet voldoende afstand houden bij snel-heden van meer dan 120 km/h 
H652A 	Vissen van 1 april tot en met 31 meimet een hengel geaasd met verboden aas 
VA028 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 28 km/h 
R398 	Dubbel parkeren 
VB018 Overschrijding maximumsneiheid binnen debebouwde kom, (verkeersbord A1)met 18 km/h 
R419 	Signalen geven in andere gevalien of opandere wijze dan is toegestaan 
W605A 	Negeren verbod ligplaats te nemen(verkeersteken A.5) 
R434 	mistiicht voeren aan voorzijde andersdan bij mist, sneeuwval of regen die hetzicht ernstig belemmert 
F050 	Zich op weg/terrein bevinden, dat in hetbelang v/d openb. veiligh. was afgezet 
W180 	Onvoldoende afstand houden van varendschip, varend drijvend voorwerp/werktuig 
VA017 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 17 km/h 
P061 	Met een vtg rijden, met gevaar dat deniet deugdelijk afgedekte losse ladingeraf valt 
A901C 	M/e bromfiets zonder vereiste verzeke-ring buiten weg deelnemen a/h verkeer 
VB045 	Overschrijding max.snelheid binnen debebouwde kom(verkeersbord Al) 40-45 km/h 
F226 	Verkoop/koop v. fietsen e.d. anders danvanuit detailhandelsbedr. rijwielen e.d. 
N660B 	(hulp)koppeling/trekdriehoek/trekboom/onderdelen is niet deugdelijk(beves-tigd)voldoet niet aan gesteide eisen 
E822C 	Niet onverw. melding doen aanw.h.vreemdeling wiens verblijf niet is toegestaan 
GA317A 	Rijden onder invloed, adem tussen 95 t/m230 pg/I. (geen rijbewijs) 
R312B 	Als snorfietser met ingeschakelde ver-brandingsmotor het onverplichte fietspadgebruiken 
VA029 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 29 km/h 
EE125A 	Orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgangverstoren door te roken in vervoermiddel 
VM035A 	Overschrijding maximum snelheid opautosneiwegen, met 35 km/h(verkeersbord A 1) 
F145D 	Als eigen.v.hond met deze op weg zonderhulpmidddel voor verw. uitwerpselen 
El 62B 	Beschadigen/verontreinigen van spoorweg/daartoe beh.terreinen/werken/inrichting 
F250B 	Zich buiten de wegen bevinden in met hetoog op overlast of milieusch.gesl.gebied 
E822A 	Niet onverw. melding doen aanw.h.vreemdeling wiens verblijf niet is toegestaan 
R328 	Inhalen van een voertuig vlak voor of opeen voetgangersoversteekplaats 
GA315D 	Rijden onder invloed, adem 440 t/m 500pg/I (geen rijbewijs) 
R331 	Een kruispunt blokkeren 
SOO5A 	Niet voldoende afstand houden,snelheid tot en met 80 km/h 
N120B 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl de bedrading niet deugdelijk isbevestigd/goed is geisoleerd 
VA022 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 22 km/h 
N210 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl de wielbasis te veel afwijkt 
VA085 	Overschrijding maximum snelheid binnenbebouwde kom,van 80 tot 85 km/h 
EE129E 	Orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgangverstoren door bedelen/houden inzameling 
VM018 	Overschrijding maximum snelheid opautosnelwegen, met 18 km/h(verkeersbord A 1) 
BH022 	Straatafval achterlaten in openb. ruimtezonder gebruik voorgeschreven bakken e.d 
W075A 	Met klein schip de toegestane snelheidoverschreden tot 6 km/h (verkeerst. B6) 
R396D 	Stilstaan op een oversteekplaats ofbinnen 5 meter daarvan 
R307 	Als voetganger bij ontbreken brom/fietspad, voetpad of trottoir, niet de bermof uiterste zijde rijbaan gebruiken. 
R396F 	Stilstaan bij bord bushalte ter hoogtevan geblokte markering 
GA302B 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 440 t/m 650 pg/I 
D526 	Handelen in strijd met algemeen voor-schrift van politie 
R592 	Voertuig parkeren op een parkeerplaatsvoor vergunninghouders zonder parkeer-vergunning. 
H007 	Afv.st. via voor perceel toegew. inzamelmidd.aanb.,terwijl niet de gebruiker is 
GA309B 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem: 235 t/m 435 pg/I (beg. bestuurder) 
BH006 	Huishoudelijk afval niet op voorgeschre-ven wijze aanbieden 
'R617 	De doorgetrokken streep overschrijdentussen rijstroken / op paden met verkeerin een richting 
R397E 	Parkeren op parkeergelegenheid op anderedan aangegeven wijze 
GA315F 	Rijden onder invloed, adem vanaf 575pg/I (geen rijbewijs) 
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E320C 	Nt. aan vordering OvJ voldoen rijbewijsop een bepaalde tijd/plaats in te lever. 
R630B 	Niet voldoen aan aanwijzing van bevoegdeen als zodanig kenbare verkeersregelaar 
N270F 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijI 2 banden beschadigd of versletenzijn 
SOO5F 	Niet voldoende afst.houden bij snelhedenv.>100 km/h en t/m 120 km/h, afstand <3m 
E822D 	Met onverw. melding doen aanw.h.vreemdeling wiens verblijf niet is toegestaan 
VA019 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 19 km/h 
G051 	Een besloten lokaal/erf wederrechtelijkbinnendringen/zich niet verwijderen 
VA027 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 27 km/h 
R402C 	Parkeren op gehand.parkeerplaats an-ders dan met het voor die gereserveerdegehand.parkeerplaats bestemde voertuig 
VA040 	Overschrijding max. snelheid binnenbebouwde kom, van 35 tot 40 km/h 
R406 	voertuig laten staan in park, plantsoen,openbare beplantingen of groenstroken 
F212G 	Zich met hond binnen de gestelde periodebevinden buiten een aangewezen gebied 
E101 	Geen geldig vervoersbewijs/niet op 1evordering identificatiebewijs ter inzage 
VF035 	Overschrijding max snelheid (auto)wegenbuiten bebouwde kom, van 31-35 km/h 
G052 	Lokaalvredebreuk plegen 
VM027 	Overschrijding maximum snelheid opautosnelwegen, met 27 km/h(verkeersbord A 1) 
H662E 	Zond. bevoegdh. tot of recht om to vis.voorhnd. heb. van niet toegestan. vistg. 
W065C 	Met snelle motorboot toegestane snelheid20 km/h overschrijden met 15-25 km/h 
N290 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijI dit niet is voorzien van eendeugdelijke stuurinrichting 
W152 	Met snelle motorboot varen, terwijlpersoon die stuurt geen 18 jaar is 
H014 	Andere cat.afvalstoffen dan huishoudel.afvalstf. aan de inzameldienst aanbieden 
W300A 	Als schipper op binnenwateren varenzndr.geldig groot vaarbewijs/Rijnpatent 
A914D 	Met motorrijtuig buiten weg laten deeln.aan verkeer zonder vereiste verzekering 
A904 	Niet op eerste vordering ter inzage ver-strekken verzekeringsbewijs bromfiets 
R438M 	als fietser knipperende verlichting voeren bij nacht of dag als zicht ernstig wordt belemmerd 
K060A 	rijden terwijI het rijbewijs niet vol-doet aan de gestelde eisen 
R456A 	Bij nacht naast het dimlicht of hetmistlicht andere verlichting voerendan is toegestaan 
N660A 	Met voertuig rijden, terwijI de koppe-ling niet deugdelijk is (bevestigd)/nietvoldoet aan de daaraan gestelde eisen 
BF145B 	Hond laten verblijven/lopen op een pu-bliektoegankelijke speelweide etc. 
R587 	Een (brom)fiets plaatsen in strijd metbord E3 (verb.(brom)fietsen te plaatsen) 
R462 	Op autosnelweg keren met motorvoertuig 
R596 	Negeren keerverbod: bord F 7/48. 
N380P 	Als bestuurder van een voertuig rijden.terwijl het niet is voorzien van (een)goed werkende rem men 
GA305B 	Rijden (=lder invloed, alcoholgehalteadem 235-350 pg/I (beg. bestuurder) 
K175D 	door onvoldoende zicht door voor-, ach-ter- en zijruiten het verkeer in gevaarbrengen 
P060A 	vtg gebonden lading zodanig vervoerendat gevaar bestaat voor v.h. vtg vallen(stophout, dekzeil etc. 
A901B 	Een bromfiets op een weg laten staanzonder vereiste verzekering 
Fl 30C 	Voor ander doel bezigen van voor publiektoegankelijk portaal/telefooncel etc. 
W501B 	Reddingsvest onder handbereik ontbrakaan boord van de snelle motorboot (twee)  
N083C 	Als bestuurder vle bromfiets rijden tw.bromfts mx.constr.snh. > 16 t/m 20 km/h 
K150CB 	Niet op eerste vordering behoorlijk hetrijbewijs (niet AM) ter inzage afgeven 
F136 	Zich met winkelw.op nicer dan toegest.af-stand bevinden terbeschikkingst.bedrijf 
K535 	Als kentekenhouder het handelaarskente-ken niet op de voorgeschreven wijzegebruiken 
R627A 	Als weggebruiker een stopteken van eenverkeersbrigadier niet opvolgen 
BH325A 	Er niet voor gezorgd dat hond zich nietuitwerpselen ontdoet op voetgangersdeel 
GA317C 	Rijden onder invloed, adem 440 t/m 650pg/I. (geen rijbewijs) 
BF185 	Binnen bebouwde kom zijn nat. behoeftedoen buiten daarvoor bestemde plaatsen 
R631A 	Niet opvolgen aanwijzing(en) vanuitvoertuig politie 
R535H 	passagier jonger dan 3 jaar vervoerenterwijl geen autogordel of kinder-beveiligingssysteem beschikbaar is 
SOO5C 	Niet  voldoende afst.houden bij snelhedenv.>80 km/h en t/m 100 km/h, afstand >3m. 
E122A 	Orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgangverstoren door gebruik vervoermiddel 
P100B 	AANHANGW. < 750 KG HEEFT GEEN DEUGDELIJKBEVESTIGDE/GOED LEESBARE/NIET AFGE-SCHERMDE EN GOEDGEKEURDE KENTEKENPLAAT 
K010 	Aanwijzing opsporingsambt. niet opvolgen 
P380 	Verlichting ahw, verss getr mach, isniet zodanig aangesloten, dat vrlting/signalen overeenkomen met trekkend vtg 
R537 	lemand jonger dan 12 jaar very. op mo-tor-/bromfiets/3w. mvtg zonder goedge-keurde, goed passende helm 
VA021 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 21 km/h 
R539A 	personen vervoeren in gesloten laad-ruimte van een motorvoertuig ofbromfiets 
VA025 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 25 km/h 
N480E 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl gevaar bestaat voor het losrakenvan enig deel van de buitenzijde 
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N083D 	Als bestuurder v/e bromfiets rijden tw.bromfts max.constr.snh. > 21 t/m 25 km/h 
R548 	Geen voorrang verlenen bij voorrangsweg. 
VA035 	Overschrijding max. snelheid binnenbebouwde kom, van 31 tot 35 km/h 
NO10C 	Niet voorzien juiste ktpla(a)t(en) of ktpla(a)t(en) vtg geen goedkeur.merk ofniet deugd. voor-en/of achterzijde bev. 
F212E 	In strijd met geldende bepaling, achter-laten van afval/vuilnis 
F212B 	Recreatiegebied anders dan tot doel vandagrecreatie gebruiken. 
VB016 	Overschrijding maximumsnelheid binnen debebouwde kom, (verkeersbord Al )met 16 km/h 
BH325C 	Niet vr zorgen dat hond zich nt uitwerp-selen ontdoet op and. College aang. pits 
VB035 	Overschrijding max.snelheid binnen debebouwde kom(verkeersbord Al) 31-35 km/h 
F101 	Weg(gedeelte) anders gebruikt dan bestemming(zonder vergunning/anders dan voorw) 
VD024 	Overschrijding maximumsnelheid binnen debebouwde kom (verkeersbord Al wegwerk)met 24 km/h 
R552A 	Als bestuurder handelen, in strijd meteen gesloten verklaring, eenrichtingsweg(bord C3) 
VG040 	Overschrijding max snelheid (auto)wegenbuiten beb.kom 35-40 km/h (verkeersb Al) 
N514H 	als best. van een voertuig rijden, ter-wijl voertuig niet voorzien is van goedwerkende achteruitrijlichten 

	
1 

VM022 	Overschrijding maximum snelheid opautosnelwegen, met 22 km/h(verkeersbord A 1) 
	

1 
K026A 	Motorrijtuig zonder (geldig) kenteken(bewijs) laten staan of daarmee rijden 
R306 	Als voetganger bij ontbreken voetpad oftrottoir niet het fietspad of fiets/bromfietspad gebruiken 
R555 	Handelen ism een geslotenverkla-ring voor langzame motorvoertuigen: bordC 8 van bijlage I RVV 1990. 
VM050 	Overschrijding max.snelheid op autosnel-wegen, van 45-50 km/h(verkeersbord Al) 
N515 	als best. van een voertuig rijden, terw.verlichting/retroreflecterende voorzie-ningen niet aan vereiste kleur voldoen 
W065E 	Met snelle motorboot toegestane snelheid20 km/h overschrijden met 35-45 km/h 
N550 	als best. van een voertuig rijden, terw.glazen verlichtingsarmaturen of retrore-flect.niet aan de gestelde eisen voldoen 
W075B 	Met klein schip de toegestane snelheidoverschreden met 6-15 km/h (Verk.tek.B6) 
D527 	Als wettelijk opgeroepen getuige weder-rechtelijk wegblijven 
W174 	Onnodig hoge hekgolven veroorzaken 

	
1 

R561 	Handelen ism een geslotenverkla-ring voor fietsen: bord C 14 
	

1 
W181A 	Zwemmen/watersport zonder schip/onder-watersport bedrijven op verboden plaats 
El 47 	Ingrijoen in bediening/werking installa-ties van hoofdspoorweginfrastructuur 

	
1 

GA317D 	Rijden onder invloed, adem vanaf 655pg/I. (geen rijbewijs) 
GA300B 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 355 t/m 435 pg/I 
W305B 	Niet op lste vordering geldig vaarbewijs/verv.doc. behoorlijk ter inzage afgeven 
K045A 	Voor het motorrijtuig van 3500 kg ofminder is geen keuringsbewijs afgegeven 

	
1 

H009 	Huish.afv.st. niet op voorgeschr.wijzenvia inzamelvoorz. op wijkniv. aanbieden 
K145A 	handelen in strijd met aan ontheffingverbonden voorschrift niet mbtde begeleiding of vakbekwaamheid 
R506 	Achteruitrijden zonder het overige ver-keer voor to laten gaan 
K115 	Niet op le vordering rijbewijs overgeventw. verd. niet rijvaardig of ongeschikt  
Totaal 
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Overtredingen die samen met een D517-overtreding zijn gepleegd, de D517-zaak is aangeleverd in 2011 

naam betrokkene andere feit(en) gelijk aan naam betrokkene D517-overtreding, 
tijdstip van pleging andere feit(en) binnen 5 minuten van D517-overtreding, 
opsporingsinstantie andere feit(en) gelijk aan opsporingsinstantie D517-overtreding, 
andere feit(en) opgezocht binnen Trias, OM-afdoening en Mulder 

peildatum: 24-5-2015 

D530 	Zich in kennelijke staat van droriki , ii-cilap op de openbare i.vegi ■evibrieri 
K055 	Rijden zonder geldig rijbewijs 
F185 	Binnen bebouwde kom buiten daarvoor be-stemde plaats zijn behoefte doen 
D515 	Door het bevoegd gezag naar zijn naamgevraagd een valse naam opgeven 
D510 	In staat v.dronkensch.het verkeer belern-meren/orde verstoren/veiligheid bedreig. 
F121B 	Op weg aangebroken flessen, blikjes e.d.m. alcoholhoudende drank bij zich hebben 
R438K 	geen voortdurend zichtbaar wit/geellicht a.d voorzijde en/of zichtbaar roodlicht a.d. achterzijde van fiets voeren 
F121A 	Op de weg alcoholhoudende drank nuttigen 
El 21C 	Als reiziger orde/rust/veiligheid enz.verstoren door misbruik van voorziening 
D505 	Op openbare weg/voor publiek toeg.plaatstegen personen/goed. baldadigheid plegen 
F125A 	Zonder redelijke doel in portiek/poortop/tegen raamkozijn zitten of liggen 
R536A 	Bestuurder of passagier bromfiets draagtgeen goedgekeurde, goedpassende/ cieugde-lijk bevestigde helm 
H022 	Straatafval achterlaten in openb. ruimtezonder gebruik voorgeschreven bakken e.d 
R533 	als bestuurder of passagier geen gebruikmaken van een autogordel 
D537 	Zich bevinden op grond van ander,waarvantoegang op blijkbare wijze was verboden 
F116 	Binnen vastgest. periode op weg vervoe-ren/bij zich hebben inbrekerswerktuigen 
E129G 	Als reiziger orde/rustiveiligheid enz.verstoren door hinder/gevaar/besch.enz. 
R602 	Niet stoppen voor rood licht: driekleu-rig verkeerslicht. 
F120B 	Op/aan weg zodanig ophouden, waardoorweggebruikers/bewoners onnodige overlast 
F055 	Deelnemen aan een samenscholing of aan-leiding geven tot wanordelijkheden 
F114 	De weg of op of aan de weg voertuig,tentof woonwagen als slaapplaats gebruiken 

- E125B 	Als reiziger orde etc. verstoren door teroken in station waar dit verboden is 
R309 	Als (snor)fietser bij ontbreken (verpl.)(brom)fietspad niet de rijbaan gebrui-ken 	rijden op trottoir, voetpad) 
E124A 	Als reiziger orde etc. verstoren doorkennelijke staat van dronkenschap 
K150C 	Niet op eerste vordering behoorlijk hetrijbewijs ter inzage afgeven 
F130A 	Zonder redelijk doel/op hinderlijke wij-ze ophouden in publ.toegank. portaal 
E320B 	Onjuiste gegevens opgeven, na vorderingvan toezichthouder 
F300 	Op of aan de weg of op een voor publiektoegankelijke plaats vechten 
A917A 	Met een motorrijtuig, niet zijnde brom-fiets,rijden zonder vereiste verzekering 
F119 	Op/aan de weg/in voor publiek toeganke-lijk gebouw bedelen om geld/andere zaken 
F060 	Niet opvolgen van bevel van politieambt.ihkv. samenscholing/volksoploop etc. 
F171 	(Hard)drugs gebruiken/toedienen of voor-bereidingen daartoe verrichten 
E128 	als reiziger niet opvolgen aanwijzingenbetr. orde etc. door vervoerder bekend 
F171A 	Op weg/weggedeelte sftdrugs gbruikn/opn-lijk vrhanden hebben (binnen aangew.gbd) 
E100A 	Zonder geldig vervoersbewijs gebruikmaken van het openbaar vervoer 
F125B 	Zonder redelijk doel anders dan bewonerflatgebouw in gemeensch. ruimte bevinden 
K045B 	Voor het motorrijtuig van 3500 kg ofminder heeft het keuringsbewijs zijngefdigheid verloren 
R604 	Niet stoppen voor rood licht: tweekleu-rig verkeerslicht. 
F145A 	Als eigenaar/houder hond op weg binnenbeb.kom Iaten !open zonder aangelijnd 
R545 	als bestuurder tijdens het rijden eenmobiele telefoon vasthouden 
R308 	Als (snor)fietser niet het verplichtefietspad of fiets/bromfietspad volgen 
F301 	In het openbaar iemand uitjouwen of opandere wijze lastig vallen 
K150A 	Niet op eerste vordering behoorlijk hetkentekenbewijs ter inzage afgeven 
K070A 	Als bestuurder <16 jaar een motorrijtuigbesturen, zijnde een bromfiets 
G325 	rijden terwijl het rijbewijs ongeldigis verklaard 
F122 	In een inrichting / horecabedrijf deorde verstoren 
F123 	Op of aan de weg voorwerp dat als steek-wapen to gebruiken is, aanwezig hebben 
H200 	Rumoer of burengerucht verwekken, waar-door de nachtrust kan worden verstoord 
A903A 	Als bestuurder rijden zonder verzekeringmet motorrijtuig, zijnde een bromfiets 
E121B 	Als reiziger orde etc. verstoren doorgebruik voorziening op andere wijze 
F120A 	Op/aan weg klimmen/zich bevinden opbeeld/monument/overkapping/etc. 
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K065B 	Ais bestuurder jonger dan 18 jaareen motorrijtuig besturen 
R461 	Op autosneiweg rijden met motorvoertuigdat niet sneller kan/mag dan 60 km/u 
R421A 	Geen dim of groot licht voeren bij nachtbinnen de bebouwde kom (motorvtg (+ahw)bromfiets, snorfiets of gehandic. vtg) 
E120C 	Als reiziger orde/rust etc. verstorendoor verhinderen taakuitoef. personeel 
R551B 	Handelen ism een geslotenverkla-ring (bord C 2 van het RVV 1990. een-richtingverkeer)  
R311 	Als bromfietser bij ontbreken fiets/bromfietspad niet de rijbaan gebruiken 
E129E 	Als reiziger orde/rust/veiligheid enz.verstoren door bedelen/houden inzameling 
R612 	OVERSTEKEN BIJ ROOD VOETGANGERSLICHT 
E129A 	Als reiziger orde/rust/veiligheid enz.verstoren door hinderlijk geluid 
F121C 	Op/aan weg/op openbaar water/in publiekgebouw alcoholhoudende drank nuttigen 
H205 	Als part. met toestellen etc. geluids-hinder veroorzaken of dit toelaten 
F170 	Op aan de weg, drugs ed. afleveren, aan-bieden etc. of daarbij bemidd./helpen 
G100A 	Goederen uit een winkelwegnemen/toeeigenen 
G079 	Opzettelijke belediging v. een ambtenaarin functie, in het openbaar 
R630A 	Niet opvolgen van vastgest. aanwijzingendoor bevoegde/kenbare ambtenaren 
H016 	Afvalstoffen die ter inzameling gereedstaan doorzoeken en verspreiden 
R346 	Afslaan zonder richting aan te geven 
K170 	Zodanig gedrag dat gevaar op weg wordt/kan wrdn veroorz./verkeer op weg Behind. 
N270R 	Als bestuurder van een voertuig rijden.terwijl een band niet voldoet aan deeisen t.a.v.de profilering 
H025 	Afval buiten een inrichting storten/opof in de bodem brengen/te verbranden 
E145 	Op of langs de spoorweg rijden of lopen 
E320A 	Niet voldoen aan vordering van toezicht-houder 
R426A 	Achterlichten motorvtg (+ahw). brom/snor-fiets of gehand.vtg branden niet gelijkmet vooriicht, nacht/binnen bebouwde kom 
R315B 	Als bestuurder van een motorvoertuigniet de rijbaan gebruiken. 
(leeg) 	(leeg) 

1 E900 	Voorwerp als bedoeld in categorie IV Wetwapens en munitie dragen 
K030A 	Het kenteken is niet behoorlijk zicht-baar aanwezig op of aan het motorrijtuig 
R303A 	Niet zoveel mogelijk rechts houden opeen andere weg dan autoweg of autosnel-weg 
R305 	Als voetganger niet het voetpad oftrottoir gebruiken 
E120B 	Als reiziger orde/rust etc. verstorendoor verhinderen bediening vervoermiddel 
R550A 	Als bestuurder handelen in strijd meteen gesloten verklaring in beide rich-tingen 
R395 	voertuig zodanig op de weg laten staandat gevaar wordt/kan worden veroorzaaktof verkeer wordt/kan worden gehinderd 
GA300C 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 440 t/m 500 pg/I 
F245 	Zonder redelijk doel aan/op/in vaartuigin openb. water vasthouden/klimmen/etc. 
F226 	Verkoop/koop v. fietsen e.d. anders danvanuit detailhandelsbedr. rijwielen e.d. 
R315A 	Als bestuurder van een rijdend motor-voertuig niet de rijbaan gebruiken 
KO6OF 	Rijden tw. rijbewijs geldigh. heeft ver-lopen, verstrijken geldigh.duur (>1 jr) 
R536C 	als bestuurder of passagier geengoedgekeurde, goedpassende/deugde-lijk bevestigde helm dragen 
R628B 	Niet stoppen voor stopteken gegeven doormiddel van een politietransparant 
N480A 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het voertuig scherpe delen heeft 
R608 	niet stoppen voor rood knipperlichtbij overweglichten 
N514D 	als best. van een voertuig rijden, ter-wijI voertuig niet voorzien is van goedgoed werkende remlichten 
R530A 	Bestuurder en/of passagier zit niet opzitplaats tijdens verkeersdeelname 
R619 	Op een kruispunt niet de richting volgendie de voorsorteerstrook aangeeft 
E125A 	Als reiziger orde etc. verstoren door teroken in vervoermiddel i.s.m. verbod 
R402B 	Parkeren op gehandicaptenparkeerplaatszonder duidelijk zichtbaregeldige gehand. parkeerkaart 
H300 	Zonder bevoegd te zijn zich bevinden buiten wegen/paden etc. 
K006A 	Met motorrijtuig rijden terwijI rijbe-wijs krachtens Wet Mulder is ingenomen 
F1300 	Voor ander doel bezigen van voor publiektoegankelijk portaal/telefooncel etc. 
K060E 	Rijden terwijI het rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijkenvan de geldigheidsduur (< 1 jaar) 
A917B 	Met een motorrijtuig, niet zijnde brom-fiets. staan zonder vereiste verzekering 
G332 	Motorrijtuig besturen, tw. rijbewijs was(in)gevorderd en nog niet teruggegeven 
K010 	Aanwijzing opsporingsambt. niet opvolgen 
F175 	!emend door woord/houding/gebaar totprostitutie bewegen/uitnodigen/aanlokken 
N270S 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl twee banden niet voldoen aan deeisen t.a.v.de profilering 
GA300A 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 235 t/m 350 pg/I 
G320B 	Rijden tijdens rijontzegging met motor-rijtuig waarvoor rijbewijs is vereist 
H171  	Vuurwerk afsteken buiten de toegestanetijden (31-12 18 uur tot 01-01 02 uur) 
R585 	Verbod stil te staan (bord E2) 
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R535F 	passagier jonger dan 12 jaar en korterdan 1.35 meter vervoeren zonder gebruikkinderbeveiligingssysteem 	 5 
F173 	Deel uitmaken van groep personen ihkvdrugs/heling op door B&W aangewezen weg 	 5 
N083A 	als bestuurder van een bromfiets rijdenterwijl de bromfiets de maximumconstruc-tiesnelheid overschrijdt t/m 10 km/h 	 5 
KOO6B 	Met motorrijtuig rijden terwijI rijbe-wijs krachtens Wet Mulder is gevorderd 	 5 
N420A 	Voorruit/zijruiten/windscherm/achterruit(bij geen rechterbuitenspiegel) van hetvoertuig is beschadigd/verkleurd 
F050 	Zich op weg/terrein bevinden. dat in hetbelang v/d openb. veiligh. was afgezet 
N450A 	Als bestuurder van voertuig rijden, ter-wijI deze niet is voorzien van noodzake-lijke spiegels die aan de eisen voldoen 

- R522 	Als bestuurder van een motorvoertuig,bromfiets of snorfiets onnodig geluidveroorzaken 
GA300B 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 355 t/m 435 pg/I 
H645A 	Binnenvisserij uitoefenen zndr schrift.toestemming rechthebbende mt 1/2 hengels 
P060B 	(Delen) lading onvoldoende gezekerd waardoor gevaar voor vallen lading van vrt. 
F225 	Zonder vergunning op/aan weg/water/huisgoed te koop aanbieden,verkopen,afgeven 
GA305A 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem 95 t/m 230pg/I.(beg. bestuurder) 
E126 	Als reiziger orde etc. verstoren doorzich bevinden op gesloten station/halte 
R310 	Als bromfietser niet het fiets/bromfietspad gebruiken 
E122A 	Orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgangverstoren door gebruik vervoermiddel 
R398 	Dubbel parkeren 
H325A 	Er niet voor gezorgd dat hond zich nietuitwerpselen ontdoet op voetgangerscieel 
K045A 	Voor het motorrijtuig van 3500 kg ofminder is geen keuringsbewijs afgegeven 
R574 	Rijden in strijd met de verplichte rij-richting op een rotonde:bord D1 
F110A 	Bekrassen/bekladden weg/gedeelte onroe-rend goed dat vanaf weg zichtbaar is 
F110B 	Zonder toestemming rechthebbende op weg/onr.goed afb./geschr.aanplakken/-brengen 
GA304A 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: vanaf 235 pg/I 
R550B 	Handelen in strijd met gesloten verkla-ring in beide richtingen weg(gedeelte)bestemd voor bep.categorie voertuigen 
A901A 	Een bromfiets op een weg doen of latenrijden zonder vereiste verzekering 
R596 	Negeren keerverbod: bord F 7/48. 
GA305B 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem 235-350 pg/i (beg. bestuurder) 
R622 	antlers dan met lijn-bus of autobus gebruik maken van busbaanof strook aangeduid met " Bus" 
R336 	Op een kruispunt geen voorrang verlenenaan bestuurders van rechts 
H320 	Het is verboden in de openlucht vuuraan te leggen, te stoken of te hebben 
E129F 	Als reiziger orde/rust/veiligh.ed verst.door meenemen hinderl./gevaarl.dier enz. 
K160A 	In overtreding bevonden van voorschriftWVW 1994, gegeven bevelen niet opvolgen 
R396B 	Stilstaan op een fietsstrook 
R559 	Handelen ism een geslotenverkla-ring voor alle motorvoertuigen:bord C 12/20. 
R3961 	Stilstaan langs een gele doorgetrokkenstreep 
F145B 	Als eigenaar/houder hond op kinderspeel-plaats etc.laten lopen 
R397H 	parkeren op een gelegenheid voor onmid-dellijk laden en lossen van goederen 
K026AA 	Bromfiets zonder (geldig) kenteken(bewijs) laten staan of daarmee rijden 
R419 	Signalen geven in andere gevallen of opandere wijze dan is toegestaan 
R617A 	als bestuurder de doorgetrokken streepoverschrijden (verkeer in eenrichting) 
G333 	Vals kenteken aangebracht op motorrij-tuig of aanhangwagen 
E127 	Als reiziger orde etc. verstoren doorvia nt. toegest. weg-begeven op station 
El 38 	Met opvolgen aanwijzingen betreffendeorde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang 
R468 	Rijden met motorvoertuig dat nietsneller kan/mag dan 50 km/u op autoweg 
R575 	Weg inrijden aan de andere zijde van hetbord dan de pijI aangaf: bord D 2/16. 
N550 	als best. van een voertuig rijden, terw.glazen verlichtingsarmaturen of retrore-flect.niet aan de gestelde eisen voldoen 
E149 	Zich op/langs gedeelten hoofdsprwg be-vinden/daarop dieren drijven/laten lopen  
-R482 	Als bestuurder voetganger niet voorlaten gaan op voetgangersoversteekplaats 
N560 	als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl de dimlichten niet aan de eisenvoldoen 
H098 	Als particulier een stof in oppervlakte-waterlichaam brengen 
E121A 	Als reiziger orde etc. verstoren doorgebruik voorzieningen op verkeerd tijdst 
E123 	Als reiziger orde etc. verstoren doorgooien stoffen/voorvv. uit vervoermiddel 
A914A 	Met motorrijtuig (geen bromfiets) zondervereiste verzekering op weg laten rijden 
R396D 	Stilstaan op een oversteekplaats ofbinnen 5 meter daarvan 
F176 	Door de burgemeester aangezegdstraatverbod negeren 
N310A 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl de rem inrichting/onderdelen nietdeugdelijk is/zijn (bevestigd) 
E124B 	Als reiziger orde etc. verstoren doorzich o.i.v. verdovende middelen 
F100 	Als straatartiest, -fotograaf, tekenaar,filmer optreden op niet toegestane weg 
R402C 	Parkeren op gehand.parkeerplaats an-ders dan met het voor die gereserveerdegehand.parkeerplaats bestemde voertuig 
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A903B 	Als bestuurder op een weg staan zonderverzekering met motorrijtuig, bromfiets 
P061 	Met een vtg rijden, met gevaar dat deniet deugdelijk afgedekte losse ladingeraf valt 
G330 	Motorrijtuig besturen, terwijI rijbewijsis ingevorderd/ overgifte is gevorderd 
R421B 	Geen dim of groot licht voeren bij nachtbuiten de bebouwde kom (motorvtg (+ahw),bromfiets, snorfiets of gehandic. vtg) 
F145D 	AIs eigen.v.hond met deze op weg zonderhulpmidddel voor verw. uitwerpselen 

,GA315E 	Rijden onder invloed, adem 505 t/m 570pg/I (geen rijbewijs) 
H017 	Andere afv.st.dan straatafv.achterl.inv gerneentew. gepl./voorgeschr. bakken 
R621 	Bij op wegdek aangebrachte "haaietanden"geen voorrang verlenen aan bestuurdersop kruisende weg. 
K026A 	Motorrijtuig zonder (geldig) kenteken(bewijs) laten staan of daarmee rijden 
H305 	Zonder bevoegd to zijn schade toebrengenaan bomen etc. in park/bos etc. 
N083F 	Als bestuurder v/e bromfiets rijden tw.bromfts max.constr.snh. >31 km/h of meer 
N710C 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het niet is voorzien van eengoed werkende bel 
R563 	Lopen in strijd met geslotenverklaring 
K405 	De kentekenplaat voldoet niet aan degestelde eisen 
K175A 	door onvoldoende zicht door de voorruithet verkeer in gevaar brengen 
K155 	Niet meewerken aan het voorlopige onder-zoek van uitgeademde lucht 
K060A 	rijden terwijI het rijbewijs niet vol-doet aan de gestelde eisen 
K535 	Als kentekenhouder het handelaarskente-ken niet op de voorgeschreven wijzegebruiken 
W181A 	Zwemmen/watersport zonder schip/onder-watersport bedrijven op verboden plaats 
NO10A 	Als bestuurder van een vtg rijden, terw.het niet overeenstemt met geg. op/inkentekencard/kentekenbewijs/kentekenreg. 
R552A 	Als bestuurder handelen, in strijd meteen gesloten verklaring, eenrichtingsweg(bord C3) 
NO1OD 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het kenteken niet goed leesbaaris 
GA300D 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 505 t/m 570 pg/I 
A904 	Niet op eerste vordering ter inzage ver-strekken verzekeringsbewijs bromfiets 
VF035 	Overschrijding max snelheid (auto)wegenbuiten bebouwde kom. van 31-35 km/h 
N083B 	als bestuurder van een bromfiets rijdenterwijl de bromfiets de maximumconstruc-tiesnelheid overschrijdt 11 t/m 15 km/h 
R434 	mistlicht voeren aan voorzijde andersdan bij mist, sneeuwval of regen die hetzicht ernstig belemmert 
N083D 	Als bestuurder v/e bromfiets rijden tw.bromfts max.constr.snh. > 21 t/m 25 km/h 
,F095 	Zonder vergunning als dienstverlener op-treden of z'n diensten als aanbieden 
N270E 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl een band beschadigd of versletenis 
R560 	Handelen ism een geslotenverkla-ring voor bromfietsen, snorfietsen ofgehandicaptenvtg. 
N270I 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het loopvlak uitstekende metalenelementen bevat, 1 band 
R576 	Rijden in strijd met gebod tot het vol-gen van aangegeven rijrichting: D4 
GA315A 	Rijden onder invloed, adem 95 t/m 230pg/i (geen rijbewijs) 
R619A 	als bestuurder na verlaten doorgaande rijbaan een andere richting volgen dan derichting van de uitrijstrook 
N380N 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl niet wordt voldaan aan de ver-eiste remvertraging 
VA028 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 28 km/h 
N430A 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het niet is voorzien van eengoed werkende ruitenwisserinstallatie 
VM040A 	Overschrijding maximum snelheid opautosnelwegen, met 40 km/h (bord Al) 
GA317A 	Rijden onder invloed, adem tussen 95 t/m230 pg/I. (geen rijbewijs) 
H647A 	Nt op 1e vord. tr inzage afg. akte/schr.toest. (vist.,and. dan hengels/peuren) 
N450G 	na 16-6-2003 in gebr genomen voertuigniet voorzien van linker-en een rechter-buitenspiegel 
A914B 	Een motorrijtuig (geen bromfiets) zondervereiste verzekering op weg laten staan 
GA317C 	Rijden onder invloed, adem 440 t/m 650pg/I. (geen rijbewijs) 
El 13B 	als taxichauffeur niet bij zich hebbenvan chauffeurspas/-kaart 
H004 	Huish. afvalstoffen anders aanbieden danvia het aangewezen inzamelmiddel 
G331 	Motorrijtuig (doen) besturen terwijlrijbewijs v. die categorie is geschorst 
N650 	als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het is voorzien van meer lichtenof retroreflect. voorz. dan toegestaan 
E120A 	Als reiziger orde/rust etc. verstorendoor verhinderen bediening etc. 
H012 	cat.huish.afv.st.,die zndr inz.midd.moetaangeb.niet op voorgeschr.wijze t.i.aanb 
R562 	Handelen ism een geslotenverkla-ring voor fietsen: bord C15/23. 
P100B 	AANHANGW. < 750 KG HEEFT GEEN DEUGDELIJKBEVESTIGDE/GOED LEESBARE/NIET AFGE-SCHERMDE EN GOEDGEKEURDE KENTEKENPLAAT 
K060C 	Rijden terwill het rijbewijs niet be-hoorlijk leesbaar was. 
R312B 	Als snorfietser met ingeschakelde ver-brandingsmotor het onverplichte fietspadgebruiken 
R584 	Parkeren in strijd met parkeerverbod/parkeerverbodszone(bord E1) 
F212G 	Zich met hond binnen de gestelde periodebevinden buiten een aangewezen gebied 
K115 	Niet op le vordering rijbewijs overgeventw. verd. niet rijvaardig of ongeschikt 
H096 	Afval e.d op/in bodem brengen etc. waar-door nadelige beinvloed.milieu kan onts. 
R622A 	als weggebruiker gebruik maken van bus-baan of - strook aangeduid met: lijnbus 
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R326 	Rechts inhalen waar dat is verboden 
R631A 	Niet opvolgen aanwijzing(en) vanuitvoertuig politie 
H161A 	Vuurwerk voorhanden dat niet voldoet aangestelde eisen: t/m 100 stuks 
VA035 	Overschrijding max. snelheid binnenbebouwde kom, van 31 tot 35 km/h 
R397B 	Parkeren voor een in en/of uitrit 
VM030 	Overschrijding maximum snelheid opautosnelwegen, met 30 km/h(verkeersbord A 1) 
R397J 	parkeren buiten parkeervak bij ben vande borden E4 tot en met E10, E12 ofE13 v/d bijlage I van het RVV 1990 
W152 	Met snelle motorboot varen, terwijipersoon die stuurt geen 18 jaar is 
R406 	voertuig laten staan in park, plantsoen,openbare beplantingen of groenstroken 
F310 	Op/aan weg (waarneembare plaats), onze-delijke houding/toestand/kleding tonen 
H664 	Bij vissen levende vis als aas gebruiken 
W300B 	Als schipper van een schip op binnenwa-teren varen zndr.geldig klein vaarbewijs 
VA023 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 23 km/h 
R618A 	Als bestuurder een puntstukgebruiken 
N270W 	Als bestuurder van een voertuig rijdenterwijl de banden op een as niet clezelfde maataanduiding hebben 
VF050 	Overschrijding max snelheid (auto)wegenbuiten bebouwde kom, van 45-50 km/h 
GA315B 	Rijden onder invloed, adem 235 t/m 350ug/I (geen rijbewijs) 
F151 	Niet voorkomen dat onder hoede staandedieren voor de omgeving hinderlijk zijn 
R324 	persoon die zich verplaatst met voor-werp,niet zijnde voertuig, gebruikt geen(fiets/brom)fietspad/ trottoir/voetpad 
GA302D 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: vanaf 235 ug/I 
N0830 	Als bestuurder v/e bromfiets rijden tw.bromfts mx.constr.snh. > 16 t/m 20 km/h 
VB035 	Overschrijding max.snelheid binnen debebouwde kom(verkeersbord Al) 31-35 km/h 
R331 	Een kruispunt blokkeren 
D526 	Handelen in strijd met algemeen voor-schrift van politie 
F220 	Zonder vergunning openb. inzameling geld/goederen houden/intekenlijst aanbieden 
F105 	Horecabedrijf buiten openingstijdengeopend hebben/bezoekers toelaten/verbl. 
H107 	Een voertuigwrak plaatsen of aanwezighebben op de weg 
R610 	Als weggebruiker rijstrook aangeduid meteen verlicht rood kruis gebruiken 
R347C 	Bij het afslaan niet het verkeer naast/rechts dicht achter voor laten gaan 
.K1500B 	Niet op eerste vordering behoorlijk hetrijbewijs (niet AM) ter inzage afgeven 
N380P 	Als bestuurder van een voertuig rijden,tenNijI het niet is voorzien van (een)goed werkende rem(men) 

'VA011 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 11 km/h 
E320C 	Nt. aan vordering OvJ voldoen rijbewijsop een bepaalde tijd/plaats in to lever. 
VA040 	Overschrijding max. snelheid binnenbebouwde kom, van 35 tot 40 km/h 
H176 	Vuurwerk voorhanden hebben buiten eeninrichting a.b.i. het Vuurwerkbesluit 
VF024 	Overschrijding maximum snelheid op(auto)wegen buiten bebouwde kom,met 24 km/h 
E820 	Als vreemdeling zonder rechtmatig ver-blijf,korpschef aanwezigheid niet gemeld 
VL027 	Overschrijding maximum snelheid opautosneiwegen, met 27 km/h 
R397A 	Parkeren bij een kruispunt binnen 5meter daarvan 
W065A 	Met snelle motorboot toegestane snelheid20 km/h overschrijden tot 6 km/h 
El 62B 	Beschadigen/verontreinigen van spoorweg/daartoe beh.terreinen/vverken/inrichting 
R578 	Rijden in strijd met gebod tot het vol-gen van een van de aangegeven rijrichtingen: D6 
R397E 	Parkeren op parkeergelegenheid op anderedan aangegeven wijze 
R592 	Voertuig parkeren op een parkeerplaatsvoor vergunninghouders zonder parkeer-vergunning. 
F230 	Zonder vergunning op/aan weg/water standplaats hebben ter uitoef.handel in goed. 
K110 	Ongeldig verklaard rijbewijs niet inle-veren 
NO10C 	Niet voorzien juiste ktpla(a)t(en) of ktpla(a)t(en) vtg geen goedkeur.merk ofniet deugd. voor-en/of achterzijde bev. 
K145A 	handelen in strijd met aan ontheffingverbonden voorschrift niet mbtde begeleiding of vakbekwaamheid 
E822B 	Niet onverw. melding doen aanw.h.vreemdeling wiens verblijf niet is toegestaan 
P141B 	Voertuig overschrijdt met (deelbare)lading maximum breedte; +20 t/m 45 cm 
F250A 	in gesloten tijd/gebied bevinden met vervoermiddel(en) die overlast veroorzaken 
R628A 	Als weggebruiker een stopteken dmv rodelamp niet opvolgen 
E822D 	Niet onverw. melding doen aanw.h.vreemdeling wiens verblijf niet is toegestaan 
R301 	Niet zoveel mogelijk rechts houden opeen autoweg of autosnelweg 
A903C 	Als bestuurder buiten weg deeln. verkeerzndr verz. mt motorrijtuig, bromfiets 
VA019 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 19 km/h 
E822G 	Niet melden aanwezigheid vreemdelingwiens verblijf niet(langer)is toegestaan 
H013 	Huish.afv.st. op andere dan vastgesteldedagen/tijden ter inzameling aanbieden 
H643A 	Binnenvisserij uitoefenen zndr geld. ak-te,mt een vistuig anders dan hengel/peur 
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VA045 	Overschrijding maximum snelheid binnenbebouwde kom, van 40 tot 45 km/h 
N110A 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijI deze niet is voorzien van eenover de gehele lengte gasdichte uitlaat 
VD045 	Overschrijd. max.snelheid binnen de be-bouwde kom(verkeersb.Al+vvegdek)40-45km/h 
N120A 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijI de accu/tractiebatterij nietdeugdelijk is bevestigd 
VF028 	Overschrijding maximum snelheid op(auto)wegen buiten bebouwde kom.met 28 km/h 
R428A 	Achterkentekenplaatverlichting van hetmotorvoertuig brandt niet gelijktijdigmet lighten aan de voorzijde 
VG035 	Overschrijding max snelheid (auto)wegenbuiten beb.kom 31-35 km/h (verkeersb Al) 
R432D 	Aanhangwagen voert geen stadslicht, bijnacht, binnen de bebouwde kom 
VL055 	Overschrijding max snelheidautosnelwegen, van 50-55 km/h 
N514A 	als best. van een voertuig rijden, ter-wijI voertuig niet voorzien is van goedwerkende richtingaanwijzer(s) 
VM085 	Overschrijding max.snelheid op autosnel-wegen. van 80-85 km/h(verkeersbord Al) 
H647B 	Nt op 1e vord. tr inzage afg. schrift.toest. 
H020 	Afv.st. zodanig vervoeren dat weg kanvvorden verontreinigd/milieu beinvloed 
R456A 	Bij nacht naast het dimlicht of hetmistlicht andere verlichting voerendan is toegestaan 
R577 	Rijden in strijd met gebod tot het vol-gen van aangegeven rijrichting: D5 
H650B 	Vissen met vistuig dat niet a/d voorw.voldoet (> 2 toegestande vistuigen) 
GA313A 	Rijden onder invloed. arcoholgehalte v/dadem 95-230 fag/I. (beg. bestuurder) 
R465A 	Als weggebruiker op autosnelweg zondernoodzaak over vluchtstrook/-haven rijden 
R587 	Een (brom)fiets plaatsen in strijd metbord E3 (verb.(brom)fietsen te plaatsen) 
R465C 	op autosnelweg zonder noodzaak stilstaanop vluchtstrook of vluchthaven 
R595 	Negeren doorgaanverbod bij verkeer uittegengestelde richting: bord F 5/44. 
H662B 	Zonder bevoegdh. tot of recht om te vis.voorhanden hebben van 1 of 2 hengels 
P100A 	ALS BEST. VAN VOERTUIG RIJDEN, TERWIJLAANHANGW T/M 750 KG NIET IS VOORZIEN VANHET KENTEKEN VAN TREKKEND MOTORRIJTUIG 
GA317F 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 95 t/m 350 pg/I 
GA304B 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: vanaf 235 pg/I 
W310B 	Niet op eerste vordering vereistebescheiden ter controle overleggen 
K125 	Als houder ongeldig verklaard rijbewijsnt.inleveren,tw.ongeldigverkl.van kracht 
W501C 	Reddingsvest onder handbereik ontbrakaan boord van de snelle motorboot (drie) 
R618 	Als bestuurder een verdrijvingsvlakgebruiken. 
N514F 	als best. van een voertuig rijden, terwijI voertuig niet voorzien is van goedwerkende rode retroreflectoren 
GA302A 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 235 t/m 435 pg/I 
A919A 	Als bestuurder gehand.voertuig met motorniet op le vordering verz.bewijs afgeven 
GA302C 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: vanaf 655 pg/I 
R526 	geen gevaren driehoek plaatsen bijobstakel zonder knipperde waarschuwingslichten 
P340B 	De losbreekreminrichting is niet op devereiste wijze met het trekkend voertuigverbonden 
E129B 	Als reiziger orde/rust/veiligheid enz.verstoren door uitoefenen beroep/bedr.ed 
P380 	Verlichting ahw, verss getr mach, isniet zodanig aangesloten, dat vrlting/signalen overeenkomen met trekkend vtg 
G100B 	Goederen uit een winkelwegnemen/toeeigenen 
R630B 	Niet voldoen aan aanwijzing van bevoegdeen als zodanig kenbare verkeersrege!aar 
K020B 	Als best. motorrijt. rijden, terwijIhetkent.bew. ingevorderd (zonder reparatie) 
VA007 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 7 km/h 
R535H 	passagier jonger dan 3 jaar vervoerenterwijl geen autogordel of kinder-beveiligingssysteem beschikbaar is 
VA017 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 17 km/h 
A921 	Als bestuurder gemot. gehandicapten-voert. rijden znder vereiste verzekering 
VA022 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 22 km/h 
N514P 	als best. van een voertuig rijden, ter-wijI voertuig niet voorzien is van goedwerkende wielreflectie 
VA024 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 24 km/h 

R537 	lemand jonger dan 12 jaar very. op mo-tor-/bromfiets/3w. mvtg zonder goedge-keurde, goed passende helm 
H015 	Niet op voorgeschr.wijze ter inzam.aanb.door B&W aangew.cat.afv.st..niet huish. 
R539A 	personen vervoeren in gesloten laad-ruimte van een motorvoertuig ofbromfiets 
VA040A 	Overschrijding maximum snelhied binnenbebouwde kom, van 35 tot 40 km/h 
R539B 	personen vervoeren in de open laadruimtev.e. mvtg/bromfiets of in/op een aan-hangwagen achter motorvoertuig/bromfiets 
VB015 	Overschrijding maximumsnelheid binnen debebouwde kom. (verkeersbord Al )met 15 km/h 
N515 	als best. van een voertuig rijden. terw.verlichting/retroreflecterende voorzie-ningen niet aan vereiste kleur voldoen 
VB050 	Overschrijding max.snelheid binnen debebouwde kom(verkeersbord Al) 45-50 km/h 
R549A 	Niet stoppen bij "stopbord" (bord B7 vanbijlage I RVV 1990) 
VF015 	Overschrijding maximum snelheid op(auto)wegen buiten bebouwde kom,met 15 km/h 
K030B 	Het kenteken is niet behoorlijk zicht-baar aanwezig op of aan de aanhangwagen 
VF027 	Overschrijding maximum snelheid op(auto)wegen buiten bebouwde kom,met 27 km/h 

1 

1 

1 

1 



N517 	als best. van een voertuig rijden. ter-wijI verlichting/retroreflectoren nietniet op de juiste pleats zijn bevestigd 
R307 	Als voetganger bij ontbreken brom/fietspad. voetpad of trottoir, niet de bermof uiterste zijde rijbaan gebruiken. 
F140A 	In nabijheid persoon/gebouw bevindenmet bedoeling bespieden persoon 
VG030 	Overschrijding maximum snelheid op(auto)wegen buiten bebouwde kom,met 30 km/h (verkeersbord A 1) 
K420 	Met binnen een week op de voorgeschre-ven wijze de Dienst Wegverkeer omtenaamstelling verzoeken 
VL020 	Overschrijding maximum snelheid opautosnelwegen, met 20 km/h 
R556 	Handelen in strijd met eengeslotenverklaring: bord C 9 bijlage IRVV 1990. 
VL050 	Overschrijding max snelheidautosnelwegen, van 45-50 km/h 
H005 	Inzamelmiddel voor andere cat. huish.afvst. gebruiken, dan waarvoor bestemd is 
F118 	Op de weg skaten of skateboarden binneneen door B&W aangewezen gebied 
K175F 	door onvoidoende zicht door de achter-en/of zijruit(en) het verkeer in gevaarbrengen 
VM060 	Overschrijding max.snelheid op autosnel-wegen, van 55-60 km/h(verkeersbord A1) 
N652 	Best. voertuig rijden terw. voertlaanhwvoorz.lichtarmatuur blauw zwaailicht etc 
VN050 	Overschrijding max.snelheid op autosnel-wegen, van 45-50 km/h (verkeersbord A3) 
H006 	Huishoudelijke afvalstoffen niet op devoorgeschr. plaatsen en wijzen aanbieden 
VV150 	Met schip varen terwijI de persoon diestuurt niet 16 jarige leeftijd heeft 
P060A 	vtg gebonden lading zodanig vervoerendat gevaar bestaat voor v.h. vtg vallen(stophout, dekzeil etc.) 
,A918 	Niet voldaan aan vordering tot ter inza-ge verstrekken van verzekeringsbewijs 
F101 	Weg(gedeelte) anders gebruikt dan bestemming(zonder vergunning/anders dan voorw) 
N270T 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwiji drie banden niet voldoen aan deeisen t.a.v.de profilering 
H009 	Huish.afv.st. niet op voorgeschr.wijzenvia inzameivoorz. op wijkniv. aanbieden 
W500A 	Snelle motorboot niet geregistreerd tenname van de eigenaar 
R513 	Bij wegrijden geen teken met richting-aanwijzer geven 
W518 	Bestuurder snelle motorboot vaart zondergebruik to maken van de "dodemansknop" 
R516 	Bij verlaten doorgaande rijbaan geenteken met richtingaanwijzer geven 
R517 	Bij wisselen van rijstrook geen  tekenmet richtingaanwijzer geven  
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Overtredingen die samen met een D517-overtreding zijn gepieegd, de D517-zaak is aangeleverd in 2012 

naam betrokkene andere feit(en) gelijk aan naam betrokkene D517-overtreding, 
tijdstip van pleging andere feit(en) binnen 5 minuten van D517-overtreding, 
opsporingsinstantie andere feit(en) gelijk aan opsporingsinstantie D517-overtreding, 
andere feit(en) opgezocht binnen Trias, OM-afdoening en Mulder 

peildatum: 24-5-2015 

D530 	Zich in kennelijke staat van dronken-schap op (,, opei tbew ,,veg hc-,Anden 
K055 	Rijden zonder geldig rijbewijs 
D515 	Door het bevoegd gezag naar zijn naamgevraagd een valse naam opgeven 
F185 	Binnen bebouwde kom buiten daarvoor be-stemde plaats zijn behoefte doen 
D510 	In staat v.cironkensch.het verkeer belem-meren/orde verstoren/veiligheid bedreig. 
F121B 	Op weg aangebroken fiessen, blikjes e.d.m. alcoholhoudende drank bij zich hebben 
F121A 	Op de weg alcoholhoudende drank nuttigen 
E121C 	Als reiziger orde/rust/veiligheid enz.verstoren door misbruik van voorziening 
R438K 	geen voortdurend zichtbaar wit/geellicht a.d voorzijde en/of zichtbaar roodlicht a.d. achterzijde van fiets voeren 
D505 	Op openbare weg/voor publiek toeg.plaatstegen personen/goed. baldadigheid plegen 
F125A 	Zonder redelijke doel in portiek/poortop/tegen raamkozijn zitten of liggen 
F120B 	Op/aan weg zodanig ophouden, waardoorweggebruikers/bewoners onnodige overlast 
F055 	Deelnemen aan een samenscholing of aan-leiding geven tot wanordelijkheden 
D537 	Zich bevinden op grond van ander,waarvantoegang op blijkbare wijze was verboden 
R602 	Niet stoppen voor rood light: driekleu-rig verkeerslicht. 
H022 	Straatafval achterlaten in openb. ruimtezonder gebruik voorgeschreven bakken e.d 
R536A 	Bestuurder of passagier bromfiets draagtgeen goedgekeurde, goedpassende/ deugde-lijk bevestigde helm 
R533 	als bestuurder of passagier geen gebruikmaken van een autogordel 
R309 	Als (snor)fietser bij ontbreken (verpl.)(brom)fietspad niet de rijbaan gebrui-ken (bijy. rijden op trottoir, voetpad) 
E129G 	Als reiziger orde/rust/veiligheid enz.verstoren door hinder/gevaar/besch.enz. 
F116 	Binnen vastgest. periode op weg vervoe-ren/bij zich hebben inbrekerswerktuigen 
K150C 	Niet op eerste vordering behoorlijk hetrijbewijs ter inzage afgeven 
E100A 	Zonder geldig vervoersbewijs gebruikmaken van het openbaar vervoer 
F114 	De weg of op of aan de weg voertuig,tentof woonwagen als slaapplaats gebruiken 
E320B 	Onjuiste gegevens opgeven, na vorderingvan toezichthouder 
F130A 	Zonder redelijk doel/op hinderlijke wij-ze ophouden in publ.toegank. portaal 
A917A 	Met een motorrijtuig, niet zijnde brom-fiets,rijden zonder vereiste verzekering 
E125B 	Als reiziger orde etc. verstoren door teroken in station waar dit verboden is 
F300 	Op of aan de weg of op een voor publiektoegankelijke plaats vechten 
F301 	In het openbaar iemand uitjouwen of opandere wijze lastig vallen 
F145A 	Als eigenaar/houder hond op weg binnenbeb.kom laten lopen zonder aangelijnd 
R545 	als bestuurder tijdens het rijden eenmobiele telefoon vasthouden 
F119 	Op/aan de weg/in voor publiek toeganke-lijk gebouw bedelen om geld/andere zaken 
F060 	Niet opvolgen van bevel van politieambt.ihkv. samenscholing/volksoploop etc. 
F122 	In een inrichting / horecabedrijf deorde verstoren 
G325 	rijden terwijI het rijbewijs ongeldigis verklaard 
K045B 	Voor het motorrijtuig van 3500 kg ofminder heeft het keuringsbewijs zijngeldigheid verloren 
E124A 	Als reiziger orde etc. verstoren doorkennelijke staat van dronkenschap 
F12513 	Zonder redelijk doel anders dan bewonerflatgebouw in gemeensch. ruimte bevinden 
R308 	Als (snor)fietser niet het verplichtefietspad of fiets/bromfietspad volgen 
A903A 	Als bestuurder rijden zonder verzekeringmet motorrijtuig, zijnde een bromfiets 
E128 	als reiziger niet opvolgen aanwijzingenbetr. orde etc. door vervoerder bekend 
R604 	Niet stoppen voor rood light: tweekleu-rig verkeerslicht. 
F123 	Op of aan de weg voorwerp dat als steek-wapen to gebruiken is, aanwezig hebben 
1-1205 	Als part. met toestellen etc. geluids-hinder veroorzaken of dit toelaten 
K070A 	Als bestuurder <16 jaar een motorrijtuigbesturen, zijnde een bromfiets 
E129A 	Als reiziger orde/rust/veiligheid enz.verstoren door hinderlijk geluid 
K150A 	Niet op eerste vordering behoorlijk hetkentekenbewijs ter inzage afgeven 
H200 	Rumoer of burengerucht verwekken, waar-door de nachtrust kan worden verstoord 
F121C 	Op/aan weg/op openbaar water/in publiekgebouw alcoholhoudende drank nuttigen 
R551B 	Handelen ism een geslotenverkla-ring (bord C 2 van het RVV 1990. een-richtingverkeer) 
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E320A 	Niet voldoen aan vordering van toezicht-houder 
K065B 	Als bestuurder jonger dan 18 jaareen motorrijtuig besturen 
R630A 	Niet opvoigen van vastgest. aanwijzingendoor bevoegde/kenbare ambtenaren 
R421A 	Geen dim of groot licht voeren bij nachtbinnen de bebouwde kom (motorvtg (+ahw)bromfiets, snorfiets of gehandic. vtg) 
E1200 	Als reiziger orde/rust etc. verstorendoor verhinderen taakuitoef. personeel 
R461 	Op autosnelweg rijden met motorvoertuigdat niet sneller kan/mag dan 60 km/u 
F120A 	Op/aan weg klimmen/zich bevinden opbeeld/monument/overkapping/etc. 
R315B 	Als bestuurder van een motorvoertuigniet de rijbaan gebruiken. 
K170 	Zodanig gedrag dat gevaar op weg wordt/kan wrdn veroorz./verkeer op weg gehind. 
R628B 	Niet stoppen voor stopteken gegeven doormiddel van een politietransparant 
E145 	Op of langs de spoorweg rijden of lopen 
E129E 	Als reiziger orde/rust/veiligheid enz.verstoren door bedelen/houden inzameling 
E900 	Voorwerp als bedoeld in categorie IV Wetwapens en munitie dragen 
E121B 	Als reiziger orde etc. verstoren doorgebruik voorziening op andere wijze 
R311 	Als bromfietser bij ontbreken fiets/bromfietspad niet de rijbaan gebruiken 
F145B 	Als eigenaar/houder hond op kinderspeel-plaats etc.laten lopen 
N270R 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl een band niet voldoet aan deeisen t.a.v.de profilering 
G100A 	Goederen uit een winkelvvegnemen/toeeigenen 
R346 	Afslaan zonder richting aan to geven 
R305 	Als voetganger niet het voetpad oftrottoir gebruiken 
H016 	Afvalstoffen die ter inzameling gereedstaan doorzoeken en verspreiden 
R612 	OVERSTEKEN BIJ ROOD VOETGANGERSLICHT 
K030A 	Het kenteken is niet behoorlijk zicht-baar aanwezig op of aan het motorrijtuig 
R536C 	als bestuurder of passagier geengoedgekeurde, goedpassendeldeugde-lijk bevestigde helm dragen 
N110A 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl deze niet is voorzien van eenover de gehele lengte gasdichte uitlaat 
G320B 	Rijden tijdens rijontzegging met motor-rijtuig waarvoor rijbewijs is vereist 
R608 	niet stoppen voor rood knipperlichtbij overweglichten 
R315A 	Als bestuurder van een rijdend motor-voertuig niet de rijbaan gebruiken 
R550A 	Als bestuurder handelen in strijd meteen gesloten verklaring in beide rich-tingen 
(leeg) 	(leeg) 
KO6OF 	Rijden tw. rijbewijs geldigh. heeft ver-loren, verstrijken geldigh.duur (>1 jr) 
F110B 	Zonder toestemming rechthebbende op weg/onr.goed afb./geschr.aanplakken/-brengen 
R396B 	Stilstaan op een fietsstrook 
R535F 	passagier jonger dan 12 jaar en korterdan 1.35 meter vervoeren zonder gebruikkinderbeveiligingssysteem 
R398 	Dubbel parkeren 
KOO6B 	Met motorrijtuig rijden terwijI rijbe-wijs krachtens Wet Mulder is gevorderd 
R303A 	Niet zoveel mogelijk rechts houden opeen andere weg dan autoweg of autosnel-weg 
H025 	Afval buiten een inrichting storten/opof in de bodem brengen/te verbranden 
R619 	Op een kruispunt niet de richting volgendie de voorsorteerstrook aangeeft 
K060E 	Rijden terwijI het rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijkenvan de geldigheidsduur (< 1 jaar) 
K155 	Niet meewerken aan het voorlopige onder-zoek van uitgeademde lucht 
R561 	Handelen ism een geslotenverkla-ring voor fietsen: bord C 14 
A917B 	Met een motorrijtuig. niet zijnde brom-fiets, staan zonder vereiste verzekering 
H325A 	Er niet voor gezorgd dat hond zich nietuitwerpselen ontdoet op voetgangersdeel 
G332 	Motorrijtuig besturen, tw. rijbewijs was(in)gevorderd en nog niet teruggegeven 
GA317F Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 95 t/m 350 pg/I 
R426A 	Achterlichten motorvtg (+ahw). brom/snor-fiets of gehand.vtg branden niet gelijkmet voorlicht, nacht/binnen bebouwde kom 
GA315B 	Rijden onder invloed, adem 235 t/m 350pg/I (geen rijbewijs) 
GA300C 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 440 t/m 500 pg/I 
F175 	lemand door woord/houding/gebaar totprostitutie bewegen/uitnodigen/aaniokken 
H645A 	Binnenvisserij uitoefenen zndr schrift.toestemming rechthebbende mt 1/2 hengels 
N270S 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl twee banden niet voldoen aan deeisen t.a.v.de profilering 
GA300A 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 235 t/m 350 pg/I 
N514D 	als best. van een voertuig rijden, ter-wijI voertuig niet voorzien is van goedgoed werkende remlichten 
R522 	Als bestuurder van een motorvoertuig,bromfiets of snorfiets onnodig geluidveroorzaken 
N560 	als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl de dimlichten niet aan de eisenvoldoeri 
F173 	Deel uitmaken van groep personen ihkvdrugs/heling op door B&W aangewezen weg 
R559 	Handelen ism een geslotenverkia-ring voor alle motorvoertuigen:bord C 12/20. 
E120B 	Als reiziger orde/rust etc. verstorendoor verhinderen bediening vervoermiddel 

19 
19 
18 
18 
18 
17 
16 
16 
15 
15 
14 
14 
13 
13 
13 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
10 

8 

8 
8 
7 

5 
5 

5 

5 
5 
5 



K010 	Aanwijzing opsporingsambt. niet opvolgen 
R466 	Rijden met motorvoertuig dat nietsneller kan/mag dan 50 km/u op autoweg 
R631A 	Niet opvolgen aanwijzing(en) vanuitvoertuig politie 
A914A 	Met motorrijtuig (geen bromfiets) zondervereiste verzekering op weg laten rijden 
F110A 	Bekrassen/bekladden weg/gedeelte onroe-rend goed dat vanaf weg zichtbaar is 
H171 	Vuurwerk afsteken buiten de toegestanetijden (31-12 18 uur tot 01-01 02 uur) 
G330 	Motorrijtuig besturen, terwiji rijbewijsis ingevorderd/ overgifte is gevorderd 
E129F 	Als reiziger orde/rust/veiligh.ed verst.door meenemen hinderl./gevaarl.dier enz. 
A901A 	Een bromfiets op een weg doen of latenrijden zonder vereiste verzekering 
K026AA 	Bromfiets zonder (geldig) kenteken(bewijs) laten staan of daarmee rijden 
E120A 	Als reiziger orde/rust etc. verstorendoor verhinderen bediening etc. 
H100 	Als particulier aan auto handelingenverrichten en bodem verontreinigen 
G333 	Vals kenteken aangebracht op motorrij-tuig of aanhangwagen 
E125A 	Als reiziger orde etc. verstoren door teroken in vervoermiddel i.s.m. verbod 
Fl 30B 	Verontreinigen portaal/telefooncel/wachtlokaal voor vervoermiddel etc. 
H320 	Het is verboden in de openlucht vuuraan te leggen, te stoken of te hebben 
GA300D 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 505 t/m 570 pg/I 
H325C 	Als eig./houd. hond er niet voor zorgendat uitwerpselen nt. op B&W aangew. pits 
GA305A 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem 95 t/m 230pg/I.(beg. bestuurder) 
H647A 	Nt op 1 e vord. tr inzage afg. akte/schr.toest. (vist.,and. dan hengels/peuren) 
R310 	Als bromfietser niet het fiets/bromfietspad gebruiken 
F225 	Zonder vergunning op/aan weg/water/huisgoed te koop aanbieden,verkopen,afgeven 
E320C 	Nt. aan vordering OvJ voldoen rijbewijsop een bepaalde tijd/plaats in te lever. 
VM050 	Overschrijding max.snelheid op autosnel-wegen, van 45-50 km/h(verkeersbord A1) 
F100 	Als straatartiest, -fotograaf, tekenaar,filmer optreden op niet toegestane weg 
R419 	Signalen geven in andere gevallen of opandere wijze dan is toegestaan 
K006A 	Met motorrijtuig rijden terwijl rijbe-wijs krachtens Wet Mulder is ingenomen 
F226 	Verkoop/koop v. fietsen e.d. anders danvanuit detailhandelsbedr. rijwielen e.d. 
R601 	Niet doorgaan bij groen licht: driekleu-rig verkeerslicht. 
W300B 	Als schipper van een schip op binnenwa-teren varen zndr.geldig klein vaarbewijs 
R397A 	Parkeren bij een kruispunt binnen 5meter daarvan 
E127 	Als reiziger orde etc. verstoren doorvia nt. toegest. weg begeven op station 
R576 	Rijden in strijd met gebod tot het vol-gen van aangegeven rijrichting: D4 
GA300B 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 355 t/m 435 pg/I 
R395 	voertuig zodanig op de weg laten staandat gevaar wordt/kan worden veroorzaaktof verkeer wordt/kan worden gehinderd 
P060B 	(Delen) lading onvoldoende gezekerd waardoor gevaar voor vallen lading van vrt. 
Fl 45D 	Als eigen.v.hond met deze op weg zonderhulpmidddel voor verw. uitwerpselen 
F1300 	Voor ander doel bezigen van voor publiektoegankelijk portaal/telefooncel etc. 
R556 	Handelen in strijd met eengeslotenverklaring: bord C 9 bijiage IRVV 1990. 
R482 	Als bestuurder voetganger niet voorlaten gaan op voetgangersoversteekplaats 
R575 	Weg inrijden aan de andere zijde van hetbord dan de pijI aangaf: bord D 2/16. 
N083B 	als bestuurder van een bromfiets rijdenterwijl de bromfiets de maximumconstruc-tiesnelheid overschrijdt 11 t/m 15 km/h 
R585 	Verbod stil te staan (bord E2) 
N086A 	als bestuurder met een bromfiets rijdenterwijl de bromfiets de max constructie-snelheid overschrijdt t/m 10 km/h 
G331 	Motorrijtuig (doen) besturen terwulrubewus v. die categoric geschorst 
K160A 	In overtreding bevonden van voorschriftWVW 1994, gegeven bevelen niet opvolgen 
R622A 	als weggebruiker gebruik maken van bus-baan of - strook aangeduid met: lijnbus 
R312B 	Als snorfietser met ingeschakelde ver-brandingsmotor het onverplichte fietspadgebruiken 
F245 	Zonder redelijk doel aan/op/in vaartuigin openb. water vasthouden/klimmen/etc. 
E121A 	Als reiziger orde etc. verstoren doorgebruik voorzieningen op verkeerd tijdst 
VA030 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 30 km/h 
R550B 	Handelen in strijd met gesloten verkla-ring in beide richtingen weg(gedeelte)bestemd voor bep.categorie voertuigen 
N310A 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl de reminrichting/onderdelen nietdeugdelijk is/zijn (bevestigd) 
H647B 
	

Nt op 1 e vord. tr inzage afg. schrift.toest. 
R402B 	Parkeren op gehandicaptenparkeerplaatszonder duidelijk zichtbaregeldige gehand. parkeerkaart 
K024 	vrtg stil laten staan/rijden zndr goed-keuring vr toelating tot verkeer op weg 
N270T 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl drie banden niet voldoen aan deeisen t.a.v.de profilering 
'N480B 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het voertuig uitstekende nietafgeschermde delen heeft 
N083A 	als bestuurder van een bromfiets rijdenterwijl de bromfiets de maximumconstruc-tiesnelheid overschrijdt t/m 10 km/h 
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R596 	Negeren keerverbod: bord F 7/48. 
G326 	Rijden terw. rijbewijs voor categorieo.g.v. 123b WVW94 ongeldig is geworden 
R620 	Niet stoppen voor een stopstreep. 
P340B 	De Iosbreekreminrichting is niet op devereiste wijze met het trekkend voertuigverbonden 
R421B 	Geen dim of groot licht voeren bij nachtbuiten de bebouwde kom (motorvtg (+ahw),bromfiets, snorfiets of gehandic. vtg) 
R302 	Als best. motorvoertuig op autoweg/-snelweg tegen verkeer inrijden (spookrijden) 
R578 	Rijden in strijd met gebod tot het vol-gen van een van de aangegeven rijrichtingen: D6 
F174 	Door houding etc. handelingen verrichtenom ander tot prostitutie aan te lokken 
F220 	Zonder vergunning openb. inzameling geld/goederen houden/intekenlijst aanbieden 
R530A 	Bestuurder en/of passagier zit niet opzitplaats tijdens verkeersdeelname 
R617B 	als bestuurder de doorgetrokken streepoverschrijden (verkeer in beiderichtingen) 
H300 	Zonder bevoegd te zijn zich bevinden buiten wegen/paden etc. 
R400AD 	Motorvoertuig parkeren bij blauwe streepparkeerschijf (automat.tijdverschuiving) 
F101 	Weg(gedeelte) anders gebruikt dan bestemming(zonder vergunning/anders dan voorw) 
H098 	Als particulier een stof in oppervlakte-waterlichaam brengen 
R535I 	meer passagiers vervoeren dan erautogordels aanwezig zijn 
R434 	mistlicht voeren aan voorzijde andersdan bij mist, sneeuwval of regen die hetzicht ernstig belemmert 
N086G 	Als best. met bromfiets rijden, terw.max.construct.snelh. overschr. > 15 km/h 
NO1OB 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het identificatienummer niet isingeslagen of goed leesbaar is 
GA304A 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: vanaf 235 pg/I 
N380N 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl niet wordt voldaan aan de ver-eiste remvertraging 
E138 	Niet opvolgen aanwijzingen betreffendeorde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang 
R3961 	Stilstaan langs een gele doorgetrokkenstreep 
N270F 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl 2 banden beschadigd of versletenzijn 
K020B 	Als best. motorrijt. rijden, terwijI hetkent.bew. ingevorderd (zonder reparatie) 
GA315A 	Rijden onder invloed, adem 95 t/m 230pg/I (geen rijbewijs) 
N450A 	Als bestuurder van voertuig rijden, ter-wijI deze niet is voorzien van noodzake-lijke spiegels die aan de eisen voldoen 
K115 	Niet op le vordering rijbewijs overgeventw. verd. niet rijvaardig of ongeschikt 
R397H 	parkeren op een gelegenheid voor onmid-dellijk laden en lossen van goederen 
R552A 	Als bestuurder handelen, in strijd meteen gesloten verklaring, eenrichtingsweg(bord C3) 
F171 	(Hard)drugs gebruiken/toedienen of voor-bereidingen daartoe verrichten 
R553B 	Handelen ism een geslotenverkla-ring voor motorvoertuigen op meer dan 2wielen, bord C 6 bijlage I RVV 1990. 
N480A 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het voertuig scherpe delen heeft 
F136 	Zich met winkelw.op meer dan toegest.af-stand bevinden terbeschikkingstbedrijf 
VA014 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 14 km/h 
G410A 	Wapen Cat. I onder 1 en 3 WWM dragen ofvoorhanden hebben 
VL045A 	Overschrijding max snelheid opautosnelwegen, van 41-45 km/h 
F212B 	Recreatiegebied anders dan tot doel vandagrecreatie gebruiken. 
K065A 	Als bestuurder jonger dan 18 jaareen motorrijtuig besturen 
R563 	Lopen in strijd met geslotenverklaring 
R574 	Rijden in strijd met de verplichte rij-richting op een rotonde:bord D1 
NO1OD 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het kenteken niet goed leesbaaris 
R618 	Als bestuurder een verdrijvingsvlakgebruiken. 
VG050 	Overschrijding max sneiheid (auto)wegenBuiten beb.kom 45-50 km/h (verkeersb Al) 
A903B 	Als bestuurder op een weg staan zonderverzekering met motorrijtuig, bromfiets 
E122A 	Orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgangverstoren door gebruik vervoermiddel 
R592 	Voertuig parkeren op een parkeerplaatsvoor vergunninghouders zonder parkeer-vergunning. 
R396A 	Stilstaan op een kruispunt 
D511 	Ongekleed buiten door gerneenteraad aangewezen plaats op plaats voor openb.verk. 
F115 	Op de weg/openbaar water enig aanplakbiljet, kalk etc. znd. toest. bij zich hebb 
VA065 	Overschrijding maximum sneiheid binnenbebouwde kom, van 60 tot 65 km/h 
R396D 	Stilstaan op een oversteekplaats ofbinnen 5 meter daarvan 
R316 	Als bestuurder van een bespannen wagenniet de rijbaan gebruiken. 
E122B 	Orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgangverstoren door gebruik vervoermiddel 
P100B 	AANHANGW. < 750 KG HEEFT GEEN DEUGDELIJKBEVESTIGDE/GOED LEESBARE/NIET AFGE-SCHERMDE EN GOEDGEKEURDE KENTEKENPLAAT 
E822F 	Niet onverw. melding doen aanw.h.vreemdeling wiens verblijf niet is toegestaan 
K060C 	Rijden terwijl het rijbewijs niet be-hoorlijk leesbaar was. 
8397E 	Parkeren op parkeergelegenheid op anderedan aangegeven wijze 
SO05A 	Niet voldoende afstand houden,snelheid tot en met 80 km/h 
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K405 	De kentekenplaat voldoet niet aan degestelde eisen 
F176 	Door de burgemeester aangezegdstraatverbod negeren 
R397J 	parkeren buiten parkeervak bij een vande borden E4 tot en met El 0, E12 ofE13 v/d bijiage i van het RW 1990 
VB045 	Overschrijding max.snelheid binnen debebouwde kom(verkeersbord Al) 40-45 km/h 
H305 	Zonder bevoegd to zijn schade toebrengenaan bomen etc. in park/bos etc. 
VM037A 	Overschrijding maximum snelheid opautosnelwegen, met 37 km/h(verkeersbord A 1) 
R400AB 	Motorvoertuig parkeren by blauwe streepterwijI toegestane parkeertijd is verstreken 
W529A 	Zodanig gedrag. dat hinder/gevaar werdveroorz. voor andere gebruik.v/d vaarweg 
H311 	Crossen door een park, plantsoen,beplanting of groenstrook. 
K046B 	Voor motorrijtuig of aanhangwagen vanmeer dan 3500 kg is geldigheid keurings-bewijs verlopen 
NO70A 	Als best. van een voertuig rijden, terw.toegestane asdruk/massa/som aslastenwordt overschreden met meer dan 10 % 
H013 	Huish.afv.st. op andere dan vastgesteldedagen/tijden ter inzameling aanbieden 
E129C 	Als reiziger orde/rust/veiligheid enz.verstoren door tentoonstellen/reclame ed 
K060A 	rijden terwijl het rijbewijs niet vol-doet aan de gestelde eisen 
F230 	Zonder vergunning op/aan weg/water standplaats hebben ter uitoef.handel in goed. 
E112 	Als vervoerder geen zorg heeft gedragenvoor een volledig ingevulde rittenstaat 
GA300E 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: vanaf 575 pg/I 
R630B 	Niet voldoen aan aanwijzing van bevoegdeen als zodanig kenbare verkeersregelaar 
N086C 	Als best. bromfiets rijden tw. max. con-struct.snelh.overschreden 15 t/m 20 km/h 
SOO5F 	Niet voldoende afst.houden bij snelhedenv.>100 km/h en t/m 120 km/h, afstand <3m 
N086D 	Als best. bromfiets rijden tw. max. con-struct.snelh.overschreden 20 t/m 25 km/h 
VA028 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 28 km/h 
F050 	Zich op weg/terrein bevinden, dat in hetbelang v/d openb. veiligh. was afgezet 
VA045 	Overschrijding maximum snelheid binnenbebouwde kom, van 40 tot 45 km/h 
D520 	Niet doorlopend register houden, daarinniet onverwijld aantekening houden 
VB025 	Overschrijding maximumsnelheid binnen debebouwde kom, (verkeersbord Al )met 25 km/h 
R465B 	Op autosnelweg buiten noodzaak gebruikmaken van berm 
VG025 	Overschrijding maximum snelheid op(auto)wegen buiten bebouwde kom,met 25 km/h (verkeersbord A 1) 
R465C 	op autosnelweg zonder noodzaak stilstaanop vluchtstrook of vluchthaven 
VL055 	Overschrijding max snelheidautosnelwegen, van 50-55 km/h 
N110B 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het uitlaatsysteem niet deugde-lijk is bevestigd 
W075A 	Met klein schip de toegestane snelheidoverschreden tot 6 km/h (verkeerst. B6) 
R472A 	Als weggebruiker op autoweg zonder nood-zaak over de vluchtstrook/-haven rijden 
W500A 	Snelle motorboot niet geregistreerd tenname van de eigenaar 
R476 	Binnen een erf sneller rijden dan stap-voets 
H006 	Huishoudelijke afvalstoffen niet op devoorgeschr. plaatsen en wijzen aanbieden 
R478 	Binnen een erf parkeren anders dan opeen daarvoor bestemde parkeerplaats 
N710C 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het niet is voorzien van eengoed werkende bel 
N150A 	Rijden met voertuig (na 30-6-67 in ge-bruik) dat geen goed werkende, ook bijnacht, afleesbare snelheidsmeter heeft 
P100A 	ALS BEST. VAN VOERTUIG RIJDEN, TERWIJLAANHANGW T/M 750 KG NI ET IS VOORZIEN VANHET KENTEKEN VAN TREKKEND MOTORRIJTUIG 
R516 	Bij verlaten doorgaande rijbaan geenteken met richtingaanwijzer geven 
P121G 	zicht op verlichting,retroreflector,richtingaanwyzer,kentekenplaat belemmerddoor uitst. lading achterzijde voertuig 
N240D 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl de wielen/velgen/stabilisatorenniet deugdelijk (bevestigd) zijn 
P361B 	Als bestuurder van voertuig rijden ter-wijl het niet is voorzien van een roderetroreflecterende afgeknotte driehoek 
N270E 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl een band beschadigd of versletenis 
R618A 	Als bestuurder een puntstukgebruiken 
GA305B 	Rijden onder invloed. alcoholgehalteadem 235-350 pg/I (beg. bestuurder) 
R619A 	als bestuurder na verlaten doorgaande rijbaan een andere richting volgen dan derichting van de uitrijstrook 
N270G 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl 3 banden beschadigd of versletenzijn 
R621 Bij op wegdek aangebrachte "haaietanden"geen voorrang verlenen aan bestuurdersop kruisende weg. 
N270N 	Met voertuig rijden, terwijl 2 bandenbeschadigd zijn of de vermeldeload-index kleiner is dan toegestaan 
R627A 	Als weggebruiker een stopteken van eenverkeersbrigadier niet opvolgen 
R535K 	passagier jonger dan 12 jaar en langerdan 1.35 meter vervoeren zonder gebruikbeschikbare autogordel 
E126 	Als reiziger orde etc. verstoren doorzich bevinden op gesloten station/halte 
GA313F 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 95 Um 350 pg/I 
H096 	Afval e.d op/in bodem brengen etc. waar-door nadelige beinvloed.milieu kan onts. 
E124B 	Als reiziger orde etc. verstoren doorzich o.i.v. verdovende middelen 
5005E 	Niet voldoende afst.houden bij snelhedenv.>100 km/h en t/m 120 km/h, afstand >3m 
R539B 	personen vervoeren in de open laadruimtev.e. mvtg/bromfiets of in/op een aan-hangwagen achter motorvoertuig/bromfiets 
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VA013 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 13 km/h 
F150B 	Hond laten 'open op weg/terrrein ander,terwijIniet kort aangelijnd/gemuilkorfd 
VA021 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 21 km/h 
GA315C 	Rijden onder invloed, adem 355 t/m 435pg/I (geen rijbewijs) 
VA029 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom. met 29 km/h 
F151 	Niet voorkomen dat onder hoede staandedieren voor de omgeving hinderlijk zijn 
VA040 	Overschrijding max. snelheid binnenbebouwde kom, van 35 tot 40 km/h 
N380P 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het niet is voorzien van (een)goed werkende rem(men) 
VA045A 	Overschrijding maximum snelheid binnenbebouwde kom, van 40 tot 45 km/h 
N420A 	Voorruit/zijruiten/windscherm/achterruit(bij geen rechterbuitenspiegel) van hetvoertuig is beschadigd/verkleurd 
VB024 	Overschrijding maximumsnelheid binnen debebouwde kom, (verkeersbord A1)met 24 km/h 
R552B 	Als bestuurder handelen, in strijd meteen gesloten verklaring, eenrichtingsweg(bord C4) 
VB035A 	Overschrijding maximumsnelheid binnen debebouwde kom (verkeersb. A1) 31-35 km/h 
N430A 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het niet is voorzien van eengoed werkende ruitenwisserinstallatie 
VF030 	Overschrijding maximum snelheid op(auto)wegen buiten bebouwde kom,met 30 km/h 
K026A 	Motorrijtuig zonder (geldig) kenteken(bewijs) laten staan of daarmee rijden 
VG035 	Overschrijding max snelheid (auto)wegenbuiten beb.kom 31-35 km/h (verkeersb A1) 
N450G 	na 16-6-2003 in gebr genomen voertuigniet voorzien van linker-en een rechter-buitenspie e 
K120 	het niet inleveren van een rijbewijswaarvan de geldigheid is geschorst 
GA3171 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 575 t/m 650 pg/I 
VM025 	Overschrijding maximum snelheid opautosnelwegen, met 25 km/h(verkeersbord A 1) 
H005 	Inzamelmiddel voor andere cat. huish.afvst. gebruiken, dan waarvoor bestemd is 
K125 	Als houder ongeldig verklaard rijbewijsnt.inleveren,tw.ongeldigverkl.van kracht 
K045A 	Voor het motorrijtuig van 3500 kg ofminder is geen keuringsbewijs afgegeven 
W152 	Met snelle motorboot varen, terwijIpersoon die stuurt geen 18 jaar is 
N5141_ 	als best. van een voertuig rijden, ter-wiji voertuig niet voorzien is van goedwerkende witte retroreflectoren 
R336 	Op een kruispunt geen voorrang verlenenaan bestuurders van rechts 
N550 	als best. van een voertuig rijden, terw.glazen verlichtingsarmaturen of retrore-flect.niet aan de gestelde eisen voldoen 
W500C 	Registratiebewijs niet aan boordsnelle motorboot 
N551 	 als best. van een voertuig rijden, ter-wijI verlichtingsarmaturen of onderdelendaarvan niet deugdelijk zijn bevestigd 
H101 	Als particulier afval verbranden enbodem aantasten of verontreinigen 
R584 	Parkeren in strijd met parkeerverbod/parkeerverbodszone(bord El) 
totaal 



Overtredingen die samen met een D517-overtreding zijn gepieegd, de D517-zaak is aangeleverd in 2013 

naam betrokkene andere feit(en) gelijk aan naam betrokkene D517-overtreding, 
tijdstip van pleging andere feit(en) binnen 5 minuten van D517-overtreding, 
opsporingsinstantie andere feit(en) gelijk aan opsporingsinstantie D517-overtreding, 
andere feit(en) opgezocht binnen Trias, OM-afdoening en Mulder 

peildatum: 24-5-2015 

D530 	Zich in kennelijke staat vari cironkel- -, li ir) op de openbare weg bevii,de i 	 1054 
K055 	Rijden zonder geldig rijbewijs 	 602 
F185 	Binnen bebouwde kom buiten daarvoor be-stemde plaats zijn behoefte doen 	 487 
D515 	Door het bevoegd gezag naar zijn naamgevraagd een valse naam opgeven 	 486 
D510 	In staat v.dronkensch.het verkeer belem-meren/orde verstoren/veiligheid bedreig. 	 415 
F121B 	Op weg aangebroken fiessen, blikjes e.d.m. alcoholhoudende drank bij zich hebben 	 369 
R438K 	geen voortdurend zichtbaar wit/geellicht a.d voorzijde en/of zichtbaar roodlicht a.d. achterzijde van fiets voeren 	 289 
F121A 	Op de weg alcoholhoudende drank nuttigen 	 230 
D505 	Op openbare weg/voor publiek toeg.plaatstegen personen/goed. baldadigheid plegen 	 211 
F125A 	Zonder redelijke doel in portiek/poortopitegen raamkozijn zitten of liggen 	 200 
F120B 	Op/aan weg zodanig ophouden. waardoorweggebruikers/bewoners onnodige overlast 	 193 
F116 	Binnen vastgest. periode op weg vervoe-ren/bij zich hebben inbrekerswerktuigen 	 170 
R533 	als bestuurder of passagier geen gebruikmaken van een autogordel 	 138 
R602 	Niet stoppen voor rood licht: driekleu-dg verkeerslicht. 	 134 
D537 	Zich bevinden op grond van ander,waarvantoegang op blijkbare wijze was verboden 	 128 
+1022 	Straatafval achterlaten in openb. ruimtezonder gebruik voorgeschreven bakken e.d 	 126 
K150C 	Niet op eerste vordering behoorlijk hetrijbewijs ter inzage afgeven 	 115 
F055 	Deelnemen aan een samenscholing of aan-leiding geven tot wanordelijkheden 	 106 
E129G 	Als reiziger orde/rust/veiligheid enz.verstoren door hinder/gevaar/besch.enz. 	 104 
R536A 	Bestuurder of passagier bromfiets draagtgeen goedgekeurde, goedpassende/ deugde-lijk bevestigde helm 	 101 
R309 	Als (snor)fietser bij ontbreken (verpl.)(brom)fietspad niet de rijbaan gebrui-ken (bijy. rijden op trottoir, voetpad) 	 95 
E121C 	Als reiziger orde/rust/veiligheid enz.verstoren door misbruik van voorziening 	 93 
G325 	rijden terwijI het rijbewijs ongeldigis verklaard 	 86 
E100A 	Zonder geldig vervoersbewijs gebruikmaken van het openbaar vervoer 	 79 
E125B 	Als reiziger orde etc. verstoren door teroken in station waar dit verboden is 	 72 
F114 	De weg of op of aan de weg voertuig,tentof woonwagen als slaapplaats gebruiken 	 64 
F300 	Op of aan de weg of op een voor publiektoegankelijke plaats vechten 	 57 
R545 	als bestuurder tijdens het rijden eenmobiele telefoon vasthouden 	 52 
A917A 	Met een motorrijtuig, niet zijnde brom-fiets,rijden zonder vereiste verzekering 	 49 
F122 	In een inrichting / horecabedrijf deorde verstoren 	 49 
F145A 	Als eigenaar/houder hond op weg binnenbeb.kom laten lopen zonder aangelijnd 	 45 
E320B 	Onjuiste gegevens opgeven, na vorderingvan toezichthouder 	 44 
R604 	Niet stoppen voor rood light: tweekleu-rig verkeerslicht, 	 44 
F119 	Op/aan de weg/in voor publiek toeganke-lijk gebouw bedelen om geld/andere zaken 	 42 
E124A 	Als reiziger orde etc. verstoren doorkennelijke staat van dronkenschap 	 39 
F060 	Niet opvolgen van bevel van politieambt.ihkv. samenscholing/volksoploop etc. 	 38 
F130A 	Zonder redelijk doel/op hinderlijke wij-ze ophouden in publ.toegank. portaal 	 36 
E121B 	Als reiziger orde etc. verstoren doorgebruik voorziening op andere wijze 	 36 
E128 	als reiziger niet opvolgen aanwijzingenbetr. orde etc. door vervoerder bekend 	 35 
R551B 	Handelen ism een geslotenverkla-ring (bord C 2 van het RVV 1990. een-richtingverkeer) 	 34 
F125B 	Zonder redelijk doel anders dan bewonerflatgebouw in gemeensch. ruimte bevinden 	 33 
F301 	In het openbaar iemand uitjouwen of opandere wijze lastig vallen 	 30 
F123 	Op of aan de weg voorwerp dat als steek-wapen to gebruiken is. aanwezig hebben 	 29 
H200 	Rumoer of burengerucht verwekken. waar-door de nachtrust kan worden verstoord 	 28 
K045B 	Voor het motorrijtuig van 3500 kg ofminder heeft het keuringsbewijs zijngeldigheid verloren 	 28 
R308 	Als (snor)fietser niet het verplichtefietspad of fiets/bromfietspad volgen 	 26 y.  
K150A 	Niet op eerste vordering behoorlijk hetkentekenbewijs ter inzage afgeven 	 24 
0332 	Motorrijtuig besturen, tw. rijbewijs was(in)gevorderd en nog niet teruggegeven 	 24 
R315B 	Als bestuurder van een motorvoertuigniet de rijbaan gebruiken. 	 23 
R421A 	Geen dim of groot licht voeren bij nachtbinnen de bebouwde kom (motorvtg (+ahw)bromfiets, snorfiets of gehandic. vtg) 	 23 
H205 	Als part. met toestellen etc. geluids-hinder veroorzaken of dit toelaten 	 22 



K072A 	Besturen van een motorrijtuig, zijndeeen bromfiets, beneden de 16 jaar 	 21 
R346 	Afslaan zonder richting aan te geven 	 19 
E129A 	Als reiziger orde/rust/veiligheid enz.verstoren door hinderlijk geluid 	 19 
E900 	Voorwerp als bedoeld in categorie IV Wetwapens en munitie dragen 	 19 
K149 	Als best. van motorrijtuig dat motorrij-tuig niet op eerste vordering stilhouden 	 19 
A903A 	Als bestuurder rijden zonder verzekeringmet motorrijtuig, zijnde een bromfiets 	 19 
F121C 	Op/aan weg/op openbaar water/in publiekgebouw alcoholhoudende drank nuttigen 	 17 
E120C 	Als reiziger orde/rust etc. verstorendoor verhinderen taakuitoef. personeel 	 17 
K170 	Zodanig gedrag dat gevaar op weg wordt/kan wrdn veroorz./verkeer op weg Behind. 	 17, 
KO6OF 	Rijden tw. rijbewijs geldigh. heeft ver-loren, verstrijken geldigh.duur (>1 jr) 	 15 
R311 	Als bromfietser bij ontbreken fiets/bromfietspad niet de rijbaan gebruiken 	 15 
R550A 	Als bestuurder handelen in strijd meteen gesloten verklaring in beide rich-tingen 	 14 
H016 	Afvalstoffen die ter inzameling gereedstaan doorzoeken en verspreiden 	 14 
R628B 	Niet stoppen voor stopteken gegeven doormiddel van een politietransparant 	 14 
R315A 	Als bestuurder van een rijdend motor-voertuig niet de rijbaan gebruiken 	 14 
E320A 	Met voldoen aan vordering van toezicht-houder 	 14 
KOO6B 	Met motorrijtuig rijden terwijI rijbe-wijs krachtens Wet Mulder is gevorderd 	 14,  
N270R 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl een band niet voldoet aan deeisen t.a.v.de profilering 	 14 
F173 	Deel uitmaken van groep personen ihkvdrugs/heling op door B&W aangewezen weg 	 13 
F130C 	Voor ander doel bezigen van voor publiektoegankelijk portaal/telefooncel etc. 	 13 
F120A 	Op/aan weg klimmen/zich bevinden opbeeld/monument/overkapping/etc. 	 13 
R305 	Als voetganger niet het voetpad oftrottoir gebruiken 	 12 
G320B 	Rijden tijdens rijontzegging met motor-rijtuig waarvoor rijbewijs is vereist 	 12 
R303A 	Niet zoveel mogelijk rechts houden opeen andere weg dan autoweg of autosnel-weg 	 12 
F145B 	Als eigenaar/houder hond op kinderspeel-plaats etalaten lopen 
R426A 	Achterlichten motorvtg (+ahw), brom/snor-fiets of gehand.vtg branden niet gelijkmet voorlicht, nacht/binnen bebouwde kom 
F225 	Zonder vergunning op/aan weg/water/huisgoed te koop aanbieden,verkopen.afgeven 
N270S 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijI twee banden niet voldoen aan deeisen t.a.v.de profilering 
R395 	voertuig zodanig op de weg laten staandat gevaar wordt/kan worden veroorzaaktof verkeer wordt/kan worden gehinderd 
H645A 	Binnenvisserij uitoefenen zndr schrift.toestem ming rechthebbende mt 1/2 hengels 
G100A 	Goederen uit een winkelwegnemen/toeeigenen 
K065E 	Als best. < 18 jaar voor die leeftijdniet toegestaan motorrijt. besturen 
K006A 	Met motorrijtuig rijden terwijI rijbe-wijs krachtens Wet Mulder is ingenomen 
K155 	Niet meewerken aan het voorlopige onder-zoek van uitgeademde lucht 
R461 	Op autosnelweg rijden met motorvoertuigdat niet sneller kan/mag dan 60 km/u 
R630A 	Niet opvolgen van vastgest. aanwijzingendoor bevoegde/kenbare ambtenaren 
GA315B 	Rijden onder invloed. adem 235 t/m 350pg/I (geen rijbewijs) 
H171 	Vuurwerk afsteken buiten de toegestanetijden (31-12 18 uur tot 01-01 02 uur)  
N514D 	als best. van een voertuig rijden, ter-wijI voertuig niet voorzien is van goedgoed werkende remlichten 
GA315A 	Rijden onder invloed, adem 95 t/m 230pg/I (geen rijbewijs) 
E145 	Op of langs de spoorweg rijden of lopen 
E211 	Als persoon jonger dan 16 jaar alcohoiaanwezig hebben waar niet is toegestaan 
K030A 	Het kenteken is niet behoorlijk zicht-baar aanwezig op of aan het motorrijtuig 
R530A 	Bestuurder en/of passagier zit niet opzitplaats tijdens verkeersdeelname 
R336 	Op een kruispunt geen voorrang verlenenaan bestuurders van rechts 
R536C 	als bestuurder of passagier geengoedgekeurde, goedpassende/deugde-lijk bevestigde helm dragen 
GA304A 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: vanaf 235 pg/I 
R585 	Verbod stil te staan (bord E2) 
K026AA 	Bromfiets zonder (geldig) kenteken(bewijs) laten staan of daarmee rijden 
G333 	Vais kenteken aangebracht op motorrij-tuig of aanhangwagen 
F226 	Verkoop/koop v. fietsen e.d. anders danvanuit detailhandelsbedr, rijwielen e.d. 
R552B 	Als bestuurder handelen, in strijd meteen gesloten verklaring, eenrichtingsweg(bord C4) 
E129E 	Als reiziger orde/rust/veiligheid enz.verstoren door bedelen/houden inzameling 
F220 	Zonder vergunning openb. inzameling geld/goederen houden/intekenlijst aanbieden 
R402B 	Parkeren op gehandicaptenparkeerplaatszonder duidelijk zichtbaregeldige gehand. parkeerkaart 
E125A 	Als reiziger orde etc. verstoren door teroken in vervoermiddel i.s.m. verbod 
H325C 	Als eig./houd. hond er niet voor zorgendat uitwerpselen nt. op B&W aangew. pits 
K160A 	In overtreding bevonden van voorschriftWVW 1994, gegeven bevelen niet opvolgen 
H325A 	Er niet voor gezorgd dat hond zich nietuitwerpselen ontdoet op voetgangersdeel 
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GA300B 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 355 t/m 435 pg/I 
R522 	Als bestuurder van een motorvoertuig,bromfiets of snorfiets onnodig geluidveroorzaken 
R608 	niet stoppen voor rood knipperlichtbij overweglichten 
E127 	Als reiziger orde etc. verstoren doorvia nt. toegest. weg begeven op station 
K060E 	Rijden terwiji het rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijkenvan de geldigheidsduur (< 1 jaar) 
N086A 	als bestuurder met een bromfiets rijdenterwijl de bromfiets de max constructie-snelheid overschrijdt t/m 10 km/h 
R584 	Parkeren in strijd met parkeerverbod/parkeerverbodszone(bord E1) 
Fl 10B 	Zonder toestemming rechthebbende op weg/onr.goed afb./geschr.aanplakken/-brengen 
K026A 	Motorrijtuig zonder (geldig) kenteken(bewijs) laten staan of daarmee rijden 
P041A 	als bestuurder van een voertuig rijdenterwiji er onvoldoende zicht is doorvoorruit en/of voorste zijruiten 
R535F 	passagier jonger dan 12 jaar en korterdan 1.35 meter vervoeren zonder gebruikkinderbeveiligingssysteem 
E149 	Zich op/langs gedeelten hoofdsprwg be-vinden/daarop dieren drijven/Iaten !open 
GA300A 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 235 t/m 350 pg/i 
A917B 	Met een motorrijtuig, niet zijnde brom-fiets, staan zonder vereiste verzekering 
R559 	Handelen ism een geslotenverkla-ring voor alle motorvoertuigen:bord C 12/20. 
D511 	Ongekleed buiten door gemeenteraad aangewezen plaats op plaats voor openb.verk. 
F175 	lemand door woord/houding/gebaar totprostitutie bewegen/uitnodigen/aanlokken 
R419 	Signalen geven in andere gevallen of opandere wijze dan is toegestaan 
R619 	Op een kruispunt niet de righting volgendie de voorsorteerstrook aangeeft 
K010 	Aanwijzing opsporingsambt. niet opvolgen 
F145D 	Als eigen.v.hond met deze op weg zonderhulpmidddel voor verw. uitwerpselen 
R617B als bestuurder de doorgetrokken streepoverschrijden (verkeer in beiderichtingen) 
N110A 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl deze niet is voorzien van eenover de gehele lengte gasdichte uitlaat 
'GA305A 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem 95 t/m 230pg/I.(beg. bestuurder) 
E320C 	Nt. aan vordering OvJ voldoen rijbewijsop een bepaalde tijd/plaats in te lever. 
R612 	OVERSTEKEN BIJ ROOD VOETGANGERSLICHT 
'F245 	Zonder redelijk doel aan/op/in vaartuigin openb. water vasthouden/klimmen/etc. 
'R622 	anders dan met lijn-bus of autobus gebruik maken van busbaanof strook aangeduid met " Bus" 
GA317F 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 95 t/m 350 pg/I 
GA300D 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 505 t/m 570 pg/I 
K065H 	Als best. < 18 jaar motorrijtuig vanrijbewijscat. B besturen(buitenl.rijbws) 
G331 	Motorrijtuig (doen) besturen terwijlrijbewijs v. die categorie is geschorst 
GA300C 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 440 t/m 500 pg/I 
R617A 	als bestuurder de doorgetrokken streepoverschrijden (verkeer in eenrichting) 
(leeg) 	(leeg) 
GA305B 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem 235-350 pg/I (beg. bestuurder) 
R563 	Lopen in strijd met geslotenverklaring 
R622A 	als weggebruiker gebruik maken van bus-baan of - strook aangeduid met: lijnbus 
G330 	Motorrijtuig besturen, terwijl rijbewijsis in gevorderd/ overgifte is gevorderd 
R398 	Dubbel parkeren 
K115 	Niet op le vordering rijbewijs overgeventw. verd. niet rijvaardig of ongeschikt 
A914A 	Met motorrijtuig (geen bromfiets) zondervereiste verzekering op weg laten rijden 
F177 	Strijdig gebruik van "afwerkplek"/tippeizone/straatprostitutielocatie 
F095 	Zonder vergunning als dienstverlener op-treden of z'n diensten als aanbieden 
R482 	Als bestuurder voetganger niet voorlaten gaan op voetgangersoversteekplaats 
R312B 	Als snorfietser met ingeschakelde ver-brandingsmotor het onverplichte fietspadgebruiken 
N086G 	Als best. met bromfiets rijden, terw.max.construct.snelh. overschr. > 15 km/h 
H300 	Zonder bevoegd te zijn zich bevinden buiten wegen/paden etc. 
H162A 	Vuurwerk voorhanden niet voldoet eisen(knalvuurwerk t/m 55mm lengte max. 10kg) 
N310A 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl de reminrichting/onderdelen nietdeugdelijk is/zijn (bevestigd) 
A901A 	Een bromfiets op een weg doen of Iatenrijden zonder vereiste verzekering 
E124B 	Als reiziger orde etc. verstoren doorzich o.i.v. verdovende middelen 
El 38 	Niet opvolgen aanwijzingen betreffendeorde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgang 
N480B 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het voertuig uitstekende nietafgeschermde delen heeft 
N083A 	als bestuurder van een bromfiets rijdenterwijl de bromfiets de maximumconstruc-tiesnelheid overschrijdt t/m 10 km/h 
H647B 	Nt op le vord. tr inzage afg. schrift.toest. 
H025 	Afval buiten een inrichting storten/opof in de bodem brengen/te verbranden 
R396A 	Stilstaan op een kruispunt 
R306 	Als voetganger bij ontbreken voetpad oftrottoir niet het fietspad of fiets/bromfietspad gebruiken 
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R574 	Rijden in strijd met de verplichte rij-richting op een rotonde:bord D1 
N270E 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl een band beschadigd of versletenis 
R578 	Rijden in strijd met gebod tot het vol-gen van een van de aangegeven rijrichtingen: D6 
R310 	Als bromfietser niet het fiets/bromfietspad gebruiken 
R397A 	Parkeren bij een kruispunt binnen 5meter daarvan 
VA023 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 23 km/h 
N514A 	als best. van een voertuig rijden, ter-wijI voertuig niet voorzien is van goedwerkende richtingaanwijzer(s) 
R587 	Een (brom)fiets plaatsen in strijd metbord E3 (verb.(brom)fietsen te plaatsen) 
K405 	De kentekenplaat voldoet niet aan degestelde eisen 
R517 	Bij wisselen van rijstrook geen tekenmet richtingaanwijzer geven 
GA302G 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 440 t/m 570 pg/I 
D5351 	Zonder recht zich bevinden op bezaaide/bepote/beplante grond of daarvoor gereed 
F101 	Weg(gedeelte) anders gebruikt dan bestemming(zonder vergunning/anders dan voorw) 
R434 	mistlicht voeren aan voorzijde andersdan bij mist, sneeuwval of regen die hetzicht ernstig belemmert 
N0100 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het kenteken niet goed leesbaaris 
K020B 	Als best. motorrijt. rijden, terwijI hetkent.bew. ingevorderd (zonder reparatie) 
GA309F 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt; 95 t/m 350 pg/I 
F050 	Zich op weg/terrein bevinden, dat in hetbelang v/d openb. veiiigh. was afgezet 
Fl 10A 	Bekrassen/bekladden weg/gedeefte onroe-rend goed dat vanaf weg zichtbaar is 
R400AA 	Motorvrtg zndr duidelijk zichtb achtervoorruit gepl parkeerschijf met aangege-ven begintijd parkeren bij blauwe streep 
N270F 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl 2 banden beschadigd of versletenzijn 
R468 	Rijden met motorvoertuig dat nietsneller kan/mag dan 50 km/u op autoweg 
GA315C 	Rijden onder invloed, adem 355 Um 435pg/I (geen rijbewijs) 
R535K 	passagier jonger dan 12 jaar en langerdan 1.35 meter vervoeren zonder gebruikbeschikbare autogordel 
GA315E 	Rijden onder invloed, adem 505 t/m 570pg/I (geen rijbewijs) 
R550B 	Handelen in strijd met gesloten verkla-ring in beide richtingen weg(gedeelte)bestemd voor bep.categorie voertuigen 
GA315F 	Rijden onder invloed, adem vanaf 575pg/I (geen rijbewijs) 
R562 	Handelen ism een geslotenverkla-ring voor fietsen: bord C15/23. 
F176 	Door de burgemeester aangezegdstraatverbod negeren 
R618 	Als bestuurder een verdrijvingsvlakgebruiken. 
N550 	als best. van een voertuig rijden, terw.glazen verlichtingsarmaturen of retrore-flect.niet aan de gestelde eisen voldoen 
VB035 	Overschrijding max.snelheid binnen debebouwde kom(verkeersbord Al) 31-35 km/h 
P060B 	(Delen) lading onvoldoende gezekerd waardoor gevaar voor vallen lading van vrt. 
A904 	Niet op eerste vordering ter inzage ver-strekken verzekeringsbewijs bromfiets 
H015 	Niet op voorgeschr.wijze ter inzam.aanb.door B&W aangew.cat.afv.st.,niet huish. 
E822F 	Niet onverw. melding doen aanw.h.vreemdeling wiens verblijf niet is toegestaan 
H020 	Afv.st. zodanig vervoeren dat weg kanworden verontreinigd/milieu beinvloed 
R507 	Uit uitrit weg oprijden zonder overigeverkeer voor to laten gaan 
E120A 	Als reiziger orde/rust etc. verstorendoor verhinderen bediening etc. 
R535K 	meer passagiers vervoeren dan erautogordels aanwezig zijn 
F115 	Op de weg/openbaar water enig aanplakbiljet, kalk etc. znd. toest. bij zich hebb 
R5350 	auto-/ veiligh.gordel of kind.bev.syst.gebruiken op wijze die beschermende wer-king negatief beinvloedt/kan beinvloeden 
H098 	Als particulier een stof in oppervlakte-waterlichaam brengen 
R548 	Geen voorrang verlenen bij voorrangsweg. 
R326 	Rechts inhalen waar dat is verboden 
E824E 	Overtreding van het inreisverbod vooreen periode van 1 jaar tot 2 jaar 
H101 	Ais particulier afval verbranden enbodem aantasten of verontreinigen 
R561 	Handelen ism een geslotenverkla-ring voor fietsen: bord C 14 
E120B 	Als reiziger orde/rust etc. verstorendoor verhinderen bediening vervoermiddel 
K046B 	Voor motorrijtuig of aanhangwagen vanmeer dan 3500 kg is geldigheid keurings-bewijs verlopen 
F230 	Zonder vergunning op/aan weg/water standplaats hebben ter uitoef.handel in goed. 
El 29F 	Als reiziger orde/rust/veiligh.ed verst.door meenemen hinderl./gevaarl.dier enz. 
R3961 	Stilstaan langs een gele doorgetrokkenstreep 
R618A 	Als bestuurder een puntstukgebruiken 
R397B 	Parkeren voor een in- en/of uitrit 
VA015 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 15 km/h 
R397D 	Parkeren op parkeergelegenheid.terwylvoertuig niet tot aangegeven categorieof groep voertuigen behoorde 
R397H 	parkeren op een gelegenheid voor onmid-dellijk laden en lossen van goederen 
H662B 	Zonder bevoegdh. tot of recht om te vis.voorhanden hebben van 1 of 2 hengels 
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W3100 	Niet op eerste vordering vereistebescheiden ter controle overleggen 
SOO5A 	Met voldoende afstand houden,snelheid tot en met 80 km/h 
Fl 30B 	Verontreinigen portaal/telefooncel/vvachtlokaal voor vervoermiddel etc. 
N083B 	als bestuurder van een bromfiets rijdenterwijl de bromfiets de maximumconstruc-tiesnelheid overschrijdt 11 t/m 15 km/h 
VF060 	Overschrijding max snelheid (auto)wegenbuiten bebouwde kom. van 55-60 km/h 
R324 	persoon die zich verplaatst met voor-werp,niet zijnde voertuig, gebruikt geen(fiets/brom)fietspad/ trottoir/voetpad 
R593 	Negeren inhaaiverbod: bord F 1/40. 
GA315D 	Rijden onder invloed. adem 440 t/m 500pg/I (geen rijbewijs) 
GA300E 	Rijden onder invioed, alcoholgehalteadem bedraagt: vanaf 575 pg/I 
R331 	Een kruispunt blokkeren 
F100 	Als straatartiest, -fotograaf, tekenaar,filmer optreden op niet toegestane weg 
W518 	Bestuurder snelle motorboot vaart zondergebruik to maken van de "dodemansknop" 
VM039A 	Overschrijding maximum snelheid opautosnelwegen, met 39 km/h(verkeersbord A 1) 
R337 	Op onverharde weg geen voorrang verlenenaan bestuurder op verharde weg 
R307 	Als voetganger bij ontbreken brom/fietspad, voetpad of trottoir, niet de bermof uiterste zijde rijbaan gebruiken. 
E126 	Als reiziger orde etc. verstoren doorzich bevinden op gesloten station/halte 
R603 	Rechtsaf door geel/rood licht en anderverkeer niet voor laten gaan 
R347A 	Bij het afslaan niet het tegemoetkomendverkeer voor laten gaan 
H017 	Andere afv.st.dan straatafv.achterl.inv gemeentew. gepl./voorgeschr. bakken 
R347B 	Bij het afslaan niet het verkeer naast/links dicht achter voor laten gaan 
E101 	Geen geldig vervoersbewijs/niet op 1evordering identificatiebewijs ter inzage 
R347C 	Bij het afslaan niet het verkeer naast/rechts dicht achter voor laten gaan 
VA016 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 16 km/h 
N380P 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het niet is voorzien van (een)goed werkende rem(men) 
VA045 	Overschrijding maximum snelheid binnenbebouwde kom, van 40 tot 45 km/h 
N430A 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het niet is voorzien van eengoed werkende ruitenwisserinstallatie 
VM025 	Overschrijding maximum snelheid opautosnelwegen, met 25 km/h(verkeersbord A 1) 
R396B 	Stilstaan op een fietsstrook 
W075C 	Met klein schip de toegestane sneineidoverschreden 15-25 km/h (verk.tek. B6) 
R396F 	Stilstaan bij bord bushalte ter hoogtevan geblokte markering 
N270A 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl de wielen niet zijn voorzien vanluchtbanden - 1 band 
N480A 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het voertuig scherpe delen heeft 
K065A 	Als bestuurder jonger dan 18 jaareen motorrijtuig besturen 
F240 	Als bader/zwemmer in openb. water gedra-gen dat scheepvaartverkeer hinder ondery 
R601 	Niet doorgaan bij groen light: driekleu-rig verkeerslicht. 
N086B 	als bestuurder met een bromfiets rijdenterwijl de bromfiets de max constructie-snelheid overschrijdt 10 t/m 15 km/h 
A901B 	Een bromfiets op een weg laten staanzonder vereiste verzekering 
N480C 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl de wielen niet goed afgeschermdzijn of aanlopen 
A927 	Als best. niet kentekenplichtig motorrijtuig rijden zonder vereiste verzekering 
R397E 	Parkeren op parkeergelegenheid op anderedan aangegeven wijze 
R619A 	als bestuurder na verlaten doorgaande rijbaan een andere righting volgen dan derichting van de uitrijstrook 
GA313H 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 440 t/m 570 pg/I 
R627A 	Als weggebruiker een stopteken van eenverkeersbrigadier niet opvolgen 
A933 	Als bestuurder van bijz bromfietsrijden zonder vereiste verzekering 
R631A 	Niet opvolgen aanwijzing(en) vanuitvoertuig politie 
N514B 	als best. van een voertuig rijden, ter-wijl voertuig niet voorzien is van goedwerkende waarschuwingsknipperlichten 
SOO5G 	Niet voldoende afstand houden bij snel-heden van meer dan 120 km/h 
H310 	Met voertuig rijden door park/plantsoenop niet van weg deel uitmak. beplanting 
VA019 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 19 km/h 
F250C 	Zich met een rij- of trekdier buiten dedaarvoor bestemde paden bevinden 
VA025 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 25 km/h 
F280 	1 of meer planten uit natuurgebied ver-wijderen/bij zich hebben/T.K. aanbieden 
N270M 	Met een voertuig rijden, terwijl 1 bandbeschadigd is of de vermeldeload-index kleiner is dan toegestaan 
GA317H 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 440 t/m 570 pg/I 
VG045 	Overschrijding max snelheid (auto)wegenbuiten beb.kom 40-45 km/h (verkeersb.A1) 
R426B 	Achterlichten motorvtg (+ahw), brom/snor-fiets of gehand.vtg branden niet gelijkmet voorlicht, nacht/buiten bebouwde kom 
VM027 	Overschrijding maximum snelheid opautosnelwegen, met 27 km/h(verkeersbord A 1) 
R428A 	Achterkentekenplaatverlichting van hetmotorvoertuig brandt niet gelijktijdigmet lighten aan de voorzijde 
VM090 	Overschrijding max.snelheid op autosnel-wegen, van 85-90 km/h(verkeersbord Al) 
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N515 	als best. van een voertuig rijden, terw.verlichting/retroreflecterende voorzie-ningen niet aan vereiste kleur voldoen 
K171 	Het (kunnen) veroorzaken van gevaar ofhinder voor verkeer door maken wheelie 
H645C 	Binnenvisserij uitoefenen zndr schrift.toestemming rechthebbende met >2 hengels 
W501E 	Reddingsvest onder handbereik ontbrakaan boord van de snelle motorboot (>= 5) 
N050 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijI de bedrading niet deugdelijk isbevestigd en niet goed is geisoleerd 
R576 	Rijden in strijd met gebod tot het vol-gen van aangegeven rijrichting: D4 
R464 	Op rijbaan van autosnelweg motorvoertuiglaten stilstaan 
F126 	Op weg vervoeren/dragen enz. kerstbomen/autobanden ed met doel op weg verbranden 
R465A 	Als weggebruiker op autosnelweg zondernoodzaak over vluchtstrook/-haven rijden 
K065B 	Als bestuurder jonger dan 18 jaareen motorrijtuig besturen 
N552 	als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl de verlichting of retroreflectoren zijn afschermd 
R596 	Negeren keerverbod: bord F 7/48. 
H652A 	Vissen van 1 april tot en met 31 meimet een hengel geaasd met verboden aas 
G410A 	Wapen Cat. I onder 1 en 3 WWM dragen ofvoorhanden hebben 
N560 	als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl de dimlichten niet aan de eisenvoldoen 
G410B 	Wapen cat. II onder 6 WWM voorhandenhebben 
N710A 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het niet is voorzien van eengoed werkende geluidssignaalinrichting 
R610 	Als weggebruiker rijstrook aangeduid meteen verlicht rood kruis gebruiken 
R518 	Bij belangrijke zijdelingse verplaatsinggeen teken met richtingaanwijzer geven 
K125 	Als houder ongeldig verklaard rijbewijsnt.inleveren,tw.ongeldigverkl.van kracht 
W516 	Bestuurder bestuurt staande een snelle motorboot zonder reddingsvest to dragen 
F111 	Op/aan aangewezen weg gedrukte/geschr.stukken/afbeeldingen verspreiden enz. 
H664 	Bij vissen levende vis als aas gebruiken 
F136 	Zich met winkelw.op meer dan toegest.af-stand bevinden terbeschikkingst.bedrijf 
F310 	Op/aan weg (waarneembare plaats), onze-delijke houding/toestand/kleding tonen 
R621 	Bij op wegdek aangebrachte "haaietanden"geen voorrang verlenen aan bestuurdersop kruisende weg. 
E822G 	Niet melden aanwezigheid vreemdelingwiens verblijf niet(langer)is toegestaan 
K150CD 	Niet op eerste vordering behoorlijk hetrijbewijs (niet AM) ter inzage afgeven 
R535G 	voorin passagier 3 tot 18 jaar en korterdan 1.35 meter vervoeren, zonderbeschikbare gordel/kind.bev.systeem 
GA302F 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 355 t/m 435 pg/I 
R535H 	passagier jonger dan 3 jaar vervoerenterwijI geen autogordel of kinder-beveiligingssysteem beschikbaar is 
R630B 	Niet voldoen aan aanwijzing van bevoegdeen als zodanig kenbare verkeersregelaar 
N710C 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het niet is voorzien van eengoed werkende bel 
R703 	Het niet inleveren van een ongeldigegehandicaptenparkeerkaart 
P010A 	Als bestuurder van een motorvoertuigrijden, terwijI meer dan een aanhang-wagen wordt voortbewogen 
SOO5D 	Niet voldoende afst.houden bij snelhedenv.>80 km/h en tIm 100 km/h, afstand <3m. 
H002 	Huish.afv.st. ter inzam. aanbieden,terw.men geen gebruiker van het perceel is 
F105 	Horecabedrijf buiten openingstijdengeopend hebben/bezoekers toelaten/verbl. 
G100B 	Goederen uit een winkelwegnemen/toebigenen 
VA018 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 18 km/h 
K020A 	Met motorrijtuig rijden, terwijI kente-kenbewijs ingevorderd na deugd. herstel 
VA021 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 21 km/h 
R537 	lemand jonger dan 12 jaar very. op mo-tor-/bromfiets/3w. mvtg zonder goedge-keurde, goed passende helm 
VA024 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 24 km/h 
P041C 	onvoldoende zicht door voorruit. achter-ruit en zijruiten 
VA029 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 29 km/h 
P060A 	vtg gebonden lading zodanig vervoerendat gevaar bestaat voor v.h. vtg vallen(stophout, dekzeil etc.) 
VB014 	Overschrijding maximumsnelheid binnen debebouwde kom, (verkeersbord Al )met 14 km/h 
E824D 	Overtreding van het inreisverbod vooreen periode van 6 maanden tot 1 jaar 
VB045 	Overschrijding max.snelheid binnen debebouwde kom(verkeersbord Al) 40-45 km/h 
N110B 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het uitlaatsysteem niet deugde-lijk is bevestigd 
VF085 	Overschrijding max snelheid (auto)wegenbuiten bebouwde kom, van 80-85 km/h 
P361B 	Als bestuurder van voertuig rijden ter-wijl het niet is voorzien van een roderetroreflecterende afgeknotte driehoek 
VL022 	Overschrijding maximum snelheid opautosnelwegen, met 22 km/h 
R552A 	Als bestuurder handelen, in strijd meteen gesloten verklaring, eenrichtingsweg(bord C3) 
VM026 	Overschrijding maximum snelheid opautosnelwegen, met 26 km/h(verkeersbord A 1) 
G326 	Rijden terw. rijbewijs voor categorieo.g.v. 123b WVW94 ongeldig is geworden 
VM031A 	Overschrijding maximum snelheid opautosnelwegen. met 31 km/h(verkeersbord A 1) 
R553B 	Handelen ism een geslotenverkia-ring voor motorvoertuigen op meer dan 2wielen, bord C 6 bijlage I RVV 1990. 
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VM055 	Overschrijding max.snelheid op autosnel-wegen, van 50-55 km/h(verkeersbord Al) 
R556 	Handelen in strijd met eengeslotenverkiaring: bord C 9 bijlage IRVV 1990. 
VS011 	Overschrijding van de maximumsnelheidbinnen de bebouwde kom (bord A130 km/h) met 11 km/h 
P380 	Verlichting ahw, verss getr mach, isniet zodanig aangesloten, dat vrlting/signalen overeenkomen met trekkend vtg 
VV152 	Met snelle motorboot varen, teRvijIpersoon die stuurt geen 18 jaar is 
R560 	Handelen ism een gesiotenverkla-ring voor bromfietsen, snorfietsen ofgehandicaptenvtg. 
W310A 	Niet op eerste vordering vereistebescheiden ter controle overieggen 
•R301 	Niet zoveel mogelijk rechts houden opeen autoweg of autosnelweg 
VV501A 	Reddingsvest onder handbereik ontbrakaan boord van de snelle motorboat (een)  

11007 	Afv.st. via voor perceel toegew. inzamelmidd.aanb.,terwijl niet de gebruiker is 
+1096 	Afval e.d op/in bodem brengen etc. waar-door nadelige beinvloed.milieu kan onts. 
.H013 	Huish.afv.st. op andere dan vastgesteldedagen/tijden ter inzameling aanbieden 
W605A 	Negeren verbod ligplaats to nemen(verkeersteken A.5) 
K535 	Als kentekenhouder het handelaarskente-ken niet op de voorgeschreven wijzegebruiken 
N010C 	Niet voorzien, juiste kt la(a)t(en) of ktpla(a)t(en) vtg Been goedkeur.merk ofniet deugd. voor-en/of achterzi.de bev. 
Totaal 
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Overtredingen the samen met een D517-overtreding zijn gepleegd, de D517-zaak is aangeleverd in 2014 

naam betrokkene andere feit(en) gelijk aan naam betrokkene D517-overtreding, 
tijdstip van pleging andere feit(en) binnen 5 minuten van D517-overtreding, 
opsporingsinstantie andere feit(en) gelijk aan opsporingsinstantie D517-overtreding, 
andere feit(en) opgezocht binnen Trias, OM-afdoening en Mulder 

peildattim: 24-5-9015 

D530 	Zich in kennelijke staat van dronken-schap op de openbare i.4.‘eg bt--ivii Oen 	 1039 
K055 	Rijden zonder geldig rijbewijs 	 641 
F185 	Binnen bebouwde kom buiten daarvoor be-stemde plaats zijn behoefte doen 	 547 
D515 	Door het bevoegd gezag naar zijn naamgevraagd een valse naam opgeven 	 526 
D510 	In staat v.dronkensch.het verkeer belem-meren/orde verstoren/veiligheid bedreig. 	 422 
F121B 	Op weg aangebroken flessen, blikjes e.d.m. alcoholhoudende drank bij zich hebben 	 322 
R438K 	geen voortdurend zichtbaar wit/geellicht a.d voorzijde en/of zichtbaar roodlicht a.d. achterzijde van fiets voeren 	 265 
F116 	Binnen vastgest. periode op weg vervoe-ren/bij zich hebben inbrekerswerktuigen 	 221 
D505 	Op openbare weg/voor publiek toeg.plaatstegen personen/goed. baldadigheid plegen 	 215 
F125A 	Zonder redelijke doel in portiek/poortop/tegen raamkozijn zitten of liggen 	 203 
F121A 	Op de weg alcoholhoudende drank nuttigen 	 197 
E100A 	Zonder geldig vervoersbewijs gebruikmaken van het openbaar vervoer 	 194 
F120B 	Op/aan weg zodanig ophouden, waardoorweggebruikers/bewoners onnodige overlast 	 186, 
D537 	Zich bevinden op grond van ander,waarvantoegang op blijkbare wijze was verboden 	 157 
H022 	Straatafval achterlaten in openb. ruimtezonder gebruik voorgeschreven bakken e.d 	 140 
F055 	Deelnemen aan een samenscholing of aan-leiding geven tot wanordelijkheden 	 139 
R602 	Niet stoppen voor rood licht: driekleu-rig verkeerslicht. 	 138 
R533 	als bestuurder of passagier geen gebruikmaken van een autogordel 	 113 
G325 	rijden terwijI het rijbewijs ongeldigis verklaard 	 107 
R536A 	Bestuurder of passagier bromfiets draagtgeen goedgekeurde, goedpassendei deugde-lijk bevestigde helm 	 94 
K1500 	Niet op eerste vordering behoorlijk hetrijbewijs ter inzage afgeven 	 87 
R309 	Als (snor)fietser bij ontbreken (verpl.)(brom)fietspad niet de rijbaan gebrui-ken (bijv. rijden op trottoir, voetpad) 	 78 
E129G 	Als reiziger orde/rust/veiligheid enz.verstoren door hinder/gevaar/besch.enz. 	 76 
F114 	De weg of op of aan de weg voertuig,tentof woonwagen als slaapplaats gebruiken 	 68 ., 
F122 	In een inrichting / horecabedrijf deorde verstoren 	 68 
F300 	Op of aan de weg of op een voor publiektoegankelijke plaats vechten 	 63 
F130A 	Zonder redelijk doel/op hinderlijke wij-ze ophouden in publ.toegank. portaal 	 63 
F119 	Op/aan de weg/in voor publiek toeganke-lijk gebouw bedelen om geld/andere zaken 	 55 
A917A 	Met een motorrijtuig, niet zijnde brom-fiets,rijden zonder vereiste verzekering 	 54 
E-1 25B 	Als reiziger orde etc. verstoren door teroken in station waar dit verboden is 	 53 
F060 	Niet opvolgen van bevel van politieambt.ihkv. samenscholing/volksoploop etc. 	 46 

,E128 	als reiziger niet opvolgen aanwijzingenbetr. orde etc. door vervoerder bekend 	 45 
E320B 	Onjuiste gegevens opgeven, na vorderingvan toezichthouder 	 45 
-F145A 	Als eigenaar/houder hond op weg binnenbeb.kom laten lopen zonder aangelijnd 	 44 
F301 	In het openbaar iemand uitjouwen of opandere wijze lastig vallen 	 44 
E124A 	Als reiziger orde etc. verstoren doorkennelijke staat van dronkenschap 	 39 
R545 	als bestuurder tijdens het rijden eenmobiele telefoon vasthouden 	 38. 
H200 	Rumoer of burengerucht verwekken, waar-door de nachtrust kan worden verstoord 	 38 
R604 	Niet stoppen voor rood licht: tweekleu-rig verkeerslicht. 	 37 
A903A 	Als bestuurder rijden zonder verzekeringmet motorrijtuig, zijnde een bromfiets 	 31 
F125B 	Zonder redelijk doel antlers dan bewonerflatgebouw in gemeensch. ruimte bevinden 	 30 
K072A 	Besturen van een motorrijtuig, zijndeeen bromfiets, beneden de 16 jaar 	 29 
K150A 	Niet op eerste vordering behoorlijk hetkentekenbewijs ter inzage afgeven 	 27 
K045B 	Voor het motorrijtuig van 3500 kg ofminder heeft het keuringsbewijs zijngeldigheid verloren 	 27 
R308 	Als (snor)fietser niet het verplichtefietspad of fiets/bromfietspad volgen 	 26 
H205 	Als part. met toestellen etc. geluids-hinder veroorzaken of dit toelaten 	 25 
F123 	Op of aan de weg voorwerp dat als steek-wapen to gebruiken is, aanwezig hebben 	 25 
H016 	Afvalstoffen die ter inzameling gereedstaan doorzoeken en verspreiden 	 24 
El 21B 	Als reiziger orde etc. verstoren doorgebruik voorziening op andere wijze 	 24 
F120A 	Op/aan weg klimmen/zich bevinden opbeeld/monument/overkapping/etc. 	 23 
R315B 	Als bestuurder van een motorvoertuigniet de rijbaan gebruiken. 	 23 



G332 	Motorrijtuig besturen, tw. rijbewijs was(in)gevorderd en nog niet teruggegeven 
R551B 	Handelen ism een gesiotenverkla-ring (bord C 2 van het RVV 1990. een-richtingverkeer) 
R612 	OVERSTEKEN BIJ ROOD VOETGANGERSLICHT 
R311 	Als bromfietser bij ontbreken fiets/bromfietspad niet de rijbaan gebruiken 
E129A 	Als reiziger orde/rust/veiligheid enz.verstoren door hinderlijk geluid 
R303A 	Niet zoveel mogelijk rechts houden opeen andere weg dan autoweg of autosnel-weg 
K149 	Als best. van motorrijtuig dat motorrij-tuig niet op eerste vordering stilhouden 
K170 	Zodanig gedrag dat gevaar op weg wordt/kan wrdn veroorz./verkeer op weg gehind. 
E900 	Voorwerp als bedoeld in categorie IV Wetwapens en munitie dragen 
E129E 	Als reiziger orde/rust/veiligheid enz.verstoren door bedelen/houden inzameling 
G320B 	Rijden tijdens rijontzegging met motor-rijtuig waarvoor rijbewijs is vereist 
E320A 	Met voldoen aan vordering van toezicht-houder 
K006A 	Met motorrijtuig rijden terwijI rijbe-wijs krachtens Wet Mulder is ingenomen 
El 200 	Als reiziger orde/rust etc. verstorendoor verhinderen taakuitoef. personeel 
E145 	Op of langs de spoorweg rijden of lopen 
R421A 	Geen dim of groot licht voeren bij nachtbinnen de bebouwde kom (motorvtg (+ahw)bromfiets, snorfiets of gehandic. vtg) 
F173 	Deel uitmaken van groep personen ihkvdrugs/heling op door B&W aangewezen weg 
R628B 	Niet stoppen voor stopteken gegeven doormiddel van een politietransparant 
E127 	Als reiziger orde etc. verstoren doorvia nt. toegest. weg begeven op station 
K010 	Aanwijzing opsporingsambt. niet opvolgen 
R315A 	Als bestuurder van een rijdend motor-voertuig niet de rijbaan gebruiken 
R426A 	Achteriichten motorvtg (+ahw), brom/snor-fiets of gehand.vtg branden niet gelijkmet voorlicht. nacht/binnen bebouwde kom 
R346 	Afslaan zonder richting aan te geven 
R461 	Op autosneiweg rijden met motorvoertuigdat niet sneller kan/mag dan 60 km/u 
N086A 	als bestuurder met een bromfiets rijdenterwijI de bromfiets de max constructie-snelheid overschrijdt t/m 10 km/h 
E121C 	Als reiziger orde/rust/veiligheid enz.verstoren door misbruik van voorziening 
R530A 	Bestuurder en/of passagier zit niet opzitplaats tijdens verkeersdeelname 
R608 	niet stoppen voor rood knipperlichtbij overweglichten 
R584 	Parkeren in strijd met parkeerverbod/parkeerverbodszone(bord El) 
K060E 	Rijden terwijI het rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijkenvan de geldigheidsduur (< 1 jaar 
KOO6B 	Met motorrijtuig rijden terwijI rijbe-wijs krachtens Wet Mulder is gevorderd 
GA304A 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: vanaf 235 pg/I 
G330 	Motorrijtuig besturen, terwijl rijbewijsis ingevorderd/ overgifte is gevorderd 
R3961 	Stilstaan langs een gele doorgetrokkenstreep 
H645A 	Binnenvisserij uitoefenen zndr schrift.toestemming rechthebbende mt 1/2 hengels 
R550A 	Als bestuurder handelen in strijd meteen gesloten verklaring in beide rich-tingen 
KO6OF 	Rijden tw. rijbewijs geldigh. heeft ver-loren, verstrijken geldigh.duur (>1 jr) 
N270S 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl twee banden niet voldoen aan deeisen t.a.v.de profilering 
F121C 	Op/aan weg/op openbaar water/in publiekgebouw alcoholhoudende drank nuttigen 
G100A 	Goederen uit een winkelwegnemen/toeeigenen 
K030A 	Het kenteken is niet behoorlijk zicht-baar aanwezig op of aan het motorrijtuig 
N514D 	als best. van een voertuig rijden, ter-wijI voertuig niet voorzien is van goedgoed werkende remlichten 
R536C 	als bestuurder of passagier geengoedgekeurde, goedpassende/deugde-lijk bevestigde helm dragen 
G331 	Motorrijtuig (doen) besturen terwijirijbewijs v. die categorie is geschorst 
F1300 	Voor ander doel bezigen van voor publiektoegankelijk portaal/telefooncel etc. 
K065E 	Als best. < 18 jaar voor die leeftijdniet toegestaan motorrijt. besturen 
F145B 	Als eigenaar/houder hond op kinderspeel-plaats etc.laten !open 
R395 	voertuig zodanig op de weg laten staandat gevaar wordt/kan worden veroorzaaktof verkeer wordt/kan warden gehinderd 
R305 	Als voetganger niet het voetpad oftrottoir gebruiken 
El 25A 	Als reiziger orde etc. verstoren door teroken in vervoermiddel 	verbod 
G333 	Vals kenteken aangebracht op motorrij-tuig of aanhangwagen 
E320C 	Nt. aan vordering OvJ voldoen rijbewijsop een bepaalde tijd/plaats in te lever. 
GA315A 	Rijden onder invloed, adem 95 t/m 230pg/I (geen rijbewijs) 
N270R 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijI een band niet voldoet aan deeisen t.a.v.de profilering 
F225 	Zonder vergunning op/aan weg/water/huisgoed te koop aanbieden,verkopen,afgeven 
K065H 	/Ms best. < 18 jaar motorrijtuig vanrijbewijscat. B besturen(buitenl.rijbws) 
F226 	Verkoop/koop v. fietsen e.d. anders danvanuit detailhandelsbedr. rijwielen e.d. 
A901A 	Een bromfiets op een weg doen of latenrijden zonder vereiste verzekering 
H171 	Vuurwerk afsteken buiten de toegestanetijden (31-12 18 uur tot 01-01 02 uur) 
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GA300C 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 440 t/m 500 pg/I 
A917B 	Met een motorrijtuig, niet zijnde brom-fiets. staan zonder vereiste verzekering 
F220 	Zonder vergunning openb. inzameling geld/goederen houden/intekenlijst aanbieden 
R535F 	passagier jonger dan 12 jaar en korterdan 1.35 meter vervoeren zonder gebruikkinderbeveiligingssysteem 
A914A 	Met motorrijtuig (geen bromfiets) zondervereiste verzekering op weg laten rijden 
F101 	Weg(gedeelte) anders gebruikt dan bestemming(zonder vergunning/anders dan voorw) 
R550B 	Handelen in strijd met gesloten verkla-ring in beide richtingen weg(gedeelte)bestemd voor bep.categorie voertuigen 
R630A 	Niet opvolgen van vastgest. aanwijzingendoor bevoegde/kenbare ambtenaren 
N086G 	Als best. met bromfiets rijden, terw.max.construct.snelh. overschr. > 15 km/h 
K160A 	In overtreding bevonden van voorschriftWVW 1994, gegeven bevelen niet opvolgen 
F145D 	Als eigen.v.hond met deze op weg zonderhulpmidddel voor verw. uitwerpselen 
R397A 	Parkeren bij een kruispunt binnen 5meter daarvan 
R310 	Als bromfietser niet het fiets/bromfietspad gebruiken 
GA300A 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 235 t/m 350 pg/I 
H326 	Er niet voor gezorgd uitwerpselen hondonm. te verwijderen van openbare plaats 
K155 	Niet meewerken aan het voorlopige onder-zoek van uitgeademde lucht 
R578 	Rijden in strijd met gebod tot het vol-gen van een van de aangegeven rijrichtingen: D6 
N083A 	als bestuurder van een bromfiets rijdenterwijl de bromfiets de maximumconstruc-tiesnelheid overschrijdt t/m 10 km/h 
R336 	Op een kruispunt geen voorrang verlenenaan bestuurders van rechts 
H325A 	Er niet voor gezorgd dat hond zich nietuitwerpselen ontdoet op voetgangersdeel 
F151 	Niet voorkomen dat onder hoede staandedieren voor de omgeving hinderlijk zijn 
F095 	Zonder vergunning als dienstverlener op-treden of z'n diensten als aanbieden 
N110A 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl deze niet is voorzien van eenover de gehele lengte gasdichte uitlaat 
F110A 	Bekrassen/bekladden weg/gedeelte onroe-rend goed dat vanaf weg zichtbaar is 
GA305B 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem 235-350 pg/I (beg. bestuurder) 
K045A 	 Voor het motorrijtuig van 3500 kg ofminder is geen keuringsbewijs afgegeven 
H162A 	Vuurwerk voorhanden niet voldoet eisen(knalvuurwerk t/m 55mm lengte max. 10kg) 
E211C 	Als persoon jonger dan 18 alcohol aan-wezig hebben waar dit niet is toegestaan 
GA300B 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 355 t/m 435 pg/I 
R575 	Weg inrijden aan de andere zijde van hetbord dan de pip aangaf: bord D 2/16. 
H300 	Zonder bevoegd te zijn zich bevinden buiten wegen/paden etc. 
F175 	lemand door woord/houding/gebaar totprostitutie bewegen/uitnodigen/aanlokken 
R326 	Rechts inhalen waar dat is verboden 
R397H 	parkeren op een gelegenheid voor onmid-dellijk laden en lossen van goederen 
R553B 	Handelen ism een geslotenverkla-ring voor motorvoertuigen op meer dan 2wielen, bord C 6 bijlage I RVV 1990. 
K026A 	Motorrijtuig zonder (geldig) kenteken(bewijs) laten staan of daarmee rijden 
G410A 	Wapen Cat. I onder 1 en 3 WWM dragen ofvoorhanden hebben 
F110B 	Zonder toestemming rechthebbende op weg/onr.goed afb./geschr.aanplakken/-brengen 
G326 	Rijden terw. rijbewijs voor categorieo.g.v. 123b WVW94 ongeldig is geworden 
R619 	Op een kruispunt niet de richting volgendie de voorsorteerstrook aangeeft 
GA315B 	Rijden onder invloed, adem 235 t/m 350pg/I (geen rijbewijs) 
H096 	Afval e.d op/in bodem brengen etc. waar-door nadelige beinvloed.milieu kan onts. 
P041A 	als bestuurder van een voertuig rijdenterwijl er onvoldoende zicht is doorvoorruit en/of voorste zijruiten 
H325C 	Als eig./houd. hond er niet voor zorgendat uitwerpselen nt. op B&W aangew. pits 
F245 	Zonder redelijk doe' aan/op/in vaartuigin openb. water vasthouden/klimmenietc. 
G410B 	Wapen cat. II onder 6 WWM voorhandenhebben 
El 20A 	Als reiziger orde/rust etc. verstorendoor verhinderen bediening etc. 
R468 	Rijden met motorvoertuig dat nietsneller kan/mag dan 50 km/u op autoweg 
R563 	Lopen in strijd met geslotenverklaring 
R516 	Bij verlaten doorgaande rijbaan geenteken met richtingaanwijzer geven 
GA315C 	Rijden onder invloed, adem 355 t/m 435pg/I (geen rijbewijs) 
R522 	Als bestuurder van een motorvoertuig,bromfiets of snorfiets onnodig geluidveroorzaken 
R585 	Verbod stil te staan (bord E2) 
GA302G 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 440 t/m 570 pg/I 
F100 	Als straatartiest, -fotograaf, tekenaar,filmer optreden op niet toegestane weg 
N086B 	als bestuurder met een bromfiets rijdenterwijl de bromfiets de max constructie-snelheid overschrijdt 10 t/m 15 km/h 
R402B 	Parkeren op gehandicaptenparkeerplaatszonder duidelijk zichtbaregeldige gehand. parkeerkaart 
N310A 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl de reminrichting/onderdelen nietdeugdelijk is/zijn (bevestigd) 
N560 	als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl de dimlichten niet aan de eisenvoldoen 
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VA045 	Overschrijding maximum snelheid binnenbebouwde kom, van 40 tot 45 km/h 
E824E 	Overtreding van het inreisverbod vooreen periode van 1 jaar tot 2 jaar 
R312B 	Als snorfietser met ingeschakelde ver-brandingsmotor het onverplichte fietspadgebruiken 
N514A 	als best. van een voertuig rijden, ter-wijI voertuig niet voorzien is van goedwerkende richtingaanwijzer(s) 
A914B 	Een motorrijtuig (geen bromfiets) zondervereiste verzekering op weg laten staan 
K060G 	Rijden zonder geldig rijbewijs (geldig-heidsduur verstreken)(bep. geldigh.duur) 
H098 	Als particulier een stof in oppervlakte-waterlichaam brengen 
R621 	Bij op wegdek aangebrachte "haaietanden"geen voorrang verlenen aan bestuurdersop kruisende weg. 
K535 	Als kentekenhouder het handelaarskente-ken niet op de voorgeschreven wijzegebruiken 
N420D 	de lichtdoorlatendheid van voorruit/voorste zijruit(en) bedraagt minderdan 55% 
NO6OHA 	als bestuurder van een voertuig rijdenterwijl het breder is dan 3 m met eenoverschr. van 0,01 m t/m 0,25 m 
E211A 	Als persoon jonger dan 18 alcohol aan-wezig hebben waar dit niet is toegestaan 
D535I 	Zonder recht zich bevinden op bezaaide/bepote/beplante grond of daarvoor gereed 
R562 	Handelen ism een geslotenverkla-ring voor fietsen: bord C15/23. 
F230 	Zonder vergunning op/aan weg/water standplaats hebben ter uitoef.handel in goed. 
P060B 	(Delen) lading onvoldoende gezekerd waardoor gevaar voor vallen lading van vrt. 
R397G 	Parkeren langs gele onderbroken streep 
R617B 	als bestuurder de doorgetrokken streepoverschrijden (verkeer in beiderichtingen) 
E124B 	Als reiziger orde etc. verstoren doorzich o.i.v. verdovende middelen 
F111 	Op/aan aangewezen weg gedrukte/geschr.stukken/afbeeldingen verspreiden enz. 
K026AA 	Bromfiets zonder (geldig) kenteken(bewijs) laten staan of daarmee rijden 
GA300D 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 505 t/m 570 pg/I 
H170A 	Als particulier consumentenvuurwerk voorhanden hebben buiten inrichtingt/rn 25kg 
N480A 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het voertuig scherpe delen heeft 
R421B 	Geen dim of groot licht voeren bij nachtbuiten de bebouwde kom (motorvtg (+ahw),bromfiets, snorfiets of gehandic. vtg) 
GA317H 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 440 t/m 570 pg/I 
Fl 30B 	Verontreinigen portaal/telefooncel/wachtlokaal voor vervoermiddel etc. 
R552A 	Als bestuurder handelen, in strijd meteen gesloten verklaring, eenrichtingsweg(bord C3) 
R434 	mistlicht voeren aan voorzijde andersdan bij mist, sneeuwval of regen die hetzicht ernstig belemmert 
R561 	Handelen ism een geslotenverkla-ring voor fietsen: bord C 14 
GA317F 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 95 t/m 350 poi' 

'H320 	Het is verboden in de openlucht vuuraan te leggen, te stoken of te hebben 
R465C 	op autosnelweg zonder noodzaak stilstaanop vluchtstrook of vluchthaven 
R577 	Rijden in strijd met gebod tot het vol-gen van aangegeven rijrichting: D5 
El 20B 	Als reiziger orde/rust etc. verstorendoor verhinderen bediening vervoermiddel 
H015 	Niet op voorgeschr.wijze ter inzam.aanb.door B&W aangew.cat.afv.st.,niet huish 
R482 	Als bestuurder voetganger niet voorlaten gaan op voetgangersoversteekplaats 
E211B 	Als persoon jonger dan 18 alcohol aan-wezig hebben waar dit niet is toegestaan 
F105 	Horecabedrijf buiten openingstijdengeopend hebben/bezoekers toelaten/verbl. 
R307 	Als voetganger bij ontbreken brom/fietspad, voetpad of trottoir, niet de bermof uiterste zijde rijbaan gebruiken. 
VM040A 	Overschrijding maximum snelheid opautosnelwegen, met 40 km/h (bord A1) 
H025 	Afval buiten een inrichting storten/opof in de bodem brengen/te verbranden 
N380P 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het niet is voorzien van (een)goed werkende rem(men) 
R630B 	Niet voldoen aan aanwijzing van bevoegdeen als zodanig kenbare verkeersregelaar 
R535H 	passagier jonger dan 3 jaar vervoerenterwijI geen autogordel of kinder-beveiligingssysteem beschikbaar is 
VB045 	Overschrijding max.snelheid binnen debebouwde kom(verkeersbord Al) 40-45 km/h 
R5351 	meer passagiers vervoeren dan erautogordels aanwezig zijn 
N420A 	Voorruit/zijruiten/windscherm/achterruit(bij geen rechterbuitenspiegel) van hetvoertuig is beschadigd/verkleurd 
N710C 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het niet is voorzien van eengoed werkende bel 
N110B 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het uitlaatsysteem niet deugde-lijk is bevestigd 
R622 	anders dan met lijn-bus of autobus gebruik maken van busbaanof strook aangeduid met " Bus" 
R576 	Rijden in strijd met gebod tot het vol-gen van aangegeven rijrichting: D4 
P361B 	Als bestuurder van voertuig rijden ter-wijl het niet is voorzien van een roderetroreflecterende afgeknotte driehoek 
E824C 	Overtreding van het inreisverbod vooreen periode van 3 maanden tot 6 maanden 
GA302F 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 355 t/m 435 pg/I 
N270U 	Als best. een vrtg rijden terw. 4 bandenniet voldoen aan de eisen vn profilering 
3336A 	Als deelnemer alcoholslotprogramm a rijdnin motorrijtuig zonder alcholslot 
F212A 	Parkeren of aanwezig hebben vaartuig inrecr.gebied terwijI dit is verboden 
R306 	Als voetganger bij ontbreken voetpad oftrottoir niet het fietspad of fiets/bromfietspad gebruiken 
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VA018 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 18 km/h 
K060A 	rijden terwijI het rijbewijs niet vol-doet aan de gestelde eisen 
W518 	Bestuurder snelle motorboot vaart zondergebruik te maken van de "dodemansknop" 
K060C 	Rijden terwijI het rijbewijs niet be-hoorlijk leesbaar was. 
A928 	Als bezitter niet kentekenpl. motorrijt.laten rijden zonder vereiste verzekering 
D511 	Ongekleed buiten door gemeenteraad aangewezen plaats op plaats voor openb.verk. 
H662B 	Zonder bevoegdh. tot of recht om te vis.voorhanden hebben van 1 of 2 hengels 
E824A 	Overtreding van het inreisverbod vooreen periode van 1 tot 15 dagen 
N480B 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het voertuig uitstekende nietafgeschermde delen heeft 
GA305A 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem 95 t/m 230pg/I.(beg. bestuurder) 
R618 	Als bestuurder een verdrijvingsvlakgebruiken. 
H100 	Als particulier aan auto handelingenverrichten en bodem verontreinigen 
P052 	als bestuurder van een landbouw-bosbouwtrekker onvoldoende zichtdoor lading 
H101 	Als particulier afval verbranden enbodem aantasten of verontreinigen 
VA035 	Overschrijding max. snelheid binnenbebouwde kom. van 31 tot 35 km/h 
A901D 	Bromfiets zonder vereiste verzekeringbuiten weg deel laten nemen a/h verkeer 
W300B 	Als schipper van een schip op binnenwa-teren varen zndr.geldig klein vaarbewjs 
G100B 	Goederen uit een winkelwegnemen/toeeigenen 
R5350 	auto-/ veiligh.gordel of kind.bev.syst.gebruiken op wijze die beschermende wer-king negatief beinvloedt/kan beInvloeden 
GA305C 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem 355-435 pg/I (beg. bestuurder) 
R548 	Geen voorrang verlenen bij voorrangsweg. 
E129B 	Als reiziger orde/rust/veiligheid enz.verstoren door uitoefenen beroep/bedr.ed 
N270T 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl drie banden niet voldoen aan deeisen t.a.v.de profilering 
K072D 	Besturen van motorrijtuig. zijnde motor-rijtuig met beperkte snelheid, < 16 jaar 
R560 	Handelen ism een geslotenverkla-ring voor bromfietsen, snorfietsen ofgehandicaptenvtg. 
R396A 	Stiistaan op 	kruispunt 
R574 	Rijden in strijd met de verplichte rij-richting op een rotonde:bord D1 
R396B 	Stilstaan op een fietsstrook 
N470A 	Als bestuurder van een personenautorijden, terwijI gordels nietaanwezig zijn 
R396C 	Stilstaan op de rijbaan langs eenfietsstrook 
R603 	Rechtsaf door geel/rood licht en anderverkeer niet voor laten gaan 
R396F 	Stilstaan bij bord bushalte ter hoogtevan geblokte markering 
F212G 	Zich met hond binnen de gestelde periodebevinden buiten een aangewezen gebied 
K110 	Ongeldig verklaard rijbewijs niet inle-veren 
H013 	Huish.afv.st. op andere dan vastgesteldedagen/tijden ter inzameling aanbieden 
GA309K 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 655 t/m 785 pg/I 
H014 	Andere cat.afvalstoffen dan huishoudel.afvalstf. aan de inzameldienst aanbieden 
R397D 	Parkeren op parkeergelegenheid,terwylvoertuig niet tot aangegeven categorieof groep voertuigen behoorde 
VA010 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 10 km/h 
R397EA 	Parkeren op parkeergelegenheid metander doel dan aangegeven wijze 
VA023 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 23 km/h 
A933 	Als bestuurder van bijz bromfietsrijden zonder vereiste verzekering 
P060A 	vtg gebonden lading zodanig vervoerendat gevaar bestaat voor v.h. vtg vallen(stophout, dekzeil etc.)  
E122A 	Orde/rust/veiligheid/goede bedrijfsgangverstoren door gebruik vervoermiddel 
W075C 	Met klein schip de toegestane snelheidoverschreden 15-25 km/h (verk.tek. B6) 
R397J 	parkeren buiten parkeervak bij ben vande borden E4 tot en met El 0, E12 ofE13 v/d bijlage I van het RVV 1990 
W310A 	Niet op eerste vordering vereistebescheiden ter controle overleggen 
R398 	Dubbel parkeren 
R535K 	passagier jonger dan 12 jaar en langerdan 1.35 meter vervoeren zonder gebruikbeschikbare autogordel 
E817A 	Als vreemdeling nt voldoen aan vorderingpolitie woon-/verblijfplaat door te geve 
H463 	Niet verhinderen dat onder zijn toezichtstaand dier in veld dieren opspoort etc. 
R402C Parkeren op gehand.parkeerplaats an-ders dan met het voor die gereserveerdegehand.parkeerplaats bestemde voertuig 
N270E 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl een band beschadigd of versletenis 
R402D 	Parkeren op gehand.parkeerplaats an-ders dan dat het parkeren rechtstreeksverband houdt met vervoer gehandicapte 
N270F 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl 2 banden beschadigd of versletenzijn 
R406 voertuig laten staan in park, plantsoen,openbare beplantingen of groenstroken 
H647B 	Nt op 1 e vord. tr inzage afg. schrift.toest. 
R409A 	Parkeren bij parkeerautomaat zonderkaart aan te brengen op de voorge-schreven wijze 
R552B 	Als bestuurder handelen, in strijd meteen gesloten verklaring, eenrichtingsweg(bord C4) 
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R418 	als best. v.e. motorvoertuig geen zwaai-of knipperlicht voeren bij werkzaamheden/omstandigheden waarbij dit verplicht is 
R556 	Handelen in strijd met eengesiotenverkiaring: bord C 9 bij!ageIRVV 1990. 
R419 	Signalen geven in andere gevallen of opandere wijze dan is toegestaan 
H652A 	Vissen van 1 april tot en met 31 meimet een hengel geaasd met verboden aas 
F050 	Zich op weg/terrein bevinden, dat in hetbelang v/d openb. veiligh. was afgezet 
A931 	Mt bijz.bromfiets rijden zndr gldg/juistbevestigde/niet goed leesbare verz.plaat 
A903B 	Als bestuurder op een weg staan zonderverzekering met motorrijtuig, bromfiets 
GA3171 	Rijden onder invloed, alcoholgehaiteadem bedraagt: 575 t/m 650 pg/I 
K171 	Het (kunnen) veroorzaken van gevaar ofhinder voor verkeer door maken wheelie 
N450A 	Als bestuurder van voertuig rijden, ter-wijldeze niet is voorzien van noodzake-lijke spiegels die aan de eisen voldoen 
R431F 	Aanhangwagen voert geen achterlicht, bijdag, indien het zicht slecht is 
H009 	Huish.afv.st. niet op voorgeschr.wijzenvia inzamelvoorz. op wijkniv. aanbieden 
K420 	Niet binnen een week op de voorgeschre-ven wijze de Dienst Wegverkeer omtenaamstelling verzoeken 
F176 	Door de burgemeester aangezegdstraatverbod negeren 
R438J 	met geh.voertuig zonder motor bij nachtfidag bij slecht zicht op rijbaan/(brom-)fietspad geen voor-/achterlicht voeren 
K024 	vrtg stil laten staan/rijden zndr goed-keuring vr toelating tot verkeer op weg 
E101 	Geen geldig vervoersbewijs/niet op levordering identificatiebewijs ter inzage 
R609 	Niet stoppen voor rood licht bij eenbrug 
R438N 	geen voortdurend zichtbaar wit/geellicht voorzijde of rood licht achter-zijde op bijzondere snorfiets voeren 
K025 	Met een motorrijtuig rijden terwijl hetkentekenbewijs niet behoorlijk leesbaaris 
F133 	Voertuig onafgesloten of onbeheerd latenstaan op of aan de weg 
R618A 	Als bestuurder een puntstukgebruiken 
NO1OD 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terwijl het kenteken niet goed leesbaaris 
N651 	Als best. van voertuig rijden terw. inhet voertuig aanw. licht(en)/object(en)licht uitstralen naar buitenzijde 
H305 	Zonder bevoegd te zijn schade toebrengenaan bomen etc. in park/bos etc. 
R622A 	als weggebruiker gebruik maken van bus-baan of - strook aangeduid met: lijnbus 
R472C 	op autoweg zonder noodzaak stilstaan opde vluchtstrook of een vluchthaven 
GA302E 	Rijden onder invloed, alcoholgehalteadem bedraagt: 235 t/m 350 pg/I 
E822B 	Niet onverw. melding doen aanw.h.vreemdeling wiens verblijf niet is toegestaan 
R631A 	Niet opvolgen aanwijzing(en) vanuitvoertuig politie 
R495 	Op een weg een caravan, kampeer-/aanhangwagen e.d. plaatsen of hebbenlanger dan de vastgestelde termijn 
VA017 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 17 km/h 
R507 	Uit uitrit weg oprijden zonder overigeverkeer voor te laten gaan 
VA022 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 22 km/h 
R508 	Van weg inns oprijden zonder overigeverkeer voor te laten gaan 
VA028 	Overschrijding maximum snelheidbinnen bebouwde kom, met 28 km/h 
N083G 	Als best. van bromfiets rijden,tw. max.constructiesnelh. overschrijdt >15 km/h 
VA040A 	Overschrijding maximum snelhied binnenbebouwde kom, van 35 tot 40 km/h 
R517 	Bij wisselen van rijstrook geen tekenmet richtingaanwijzer geven 
VA045A 	Overschrijding maximum snelheid binnenbebouwde kom, van 40 tot 45 km/h 
GA315E 	Rijden onder invloed, adem 505 t/m 570pg/I (geen rijbewijs) 
P061 	Met een vtg rijden, met gevaar dat deniet deugdelijk afgedekte losse ladingeraf valt 
F136 	Zich met winkelw.op meer dan toegest.af-stand bevinden terbeschikkingst.bedrijf 
W152 	Met snelle motorboot varen, terwijlpersoon die stuurt geen 18 jaar is 
A918 	Niet voldaan aan vordering tot ter inza-ge verstrekken van verzekeringsbewijs 
(leeg) 	(leeg) 
'F250B 	Zich buiten de wegen bevinden in met hetoog op overlast of milieusch.gesl.gebied 
W501B 	Reddingsvest onder handbereik ontbrakaan boord van de snelle motorboot (twee) 
G335 	Een voertuig (doen) besturen gedurendede tijd waarvoor een rijverbod geldt 
P211F 	verwisselbaar uitrustingsstuk dat meerdan 1 m uitsteekt is niet voorzien vanvereiste markering 
N090D 	Als bestuurder van een voertuig rijden,terAlhet brandstofreservoir niet deu•de n is af•esloten 
Totaal 	 8359 
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