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STELLINGE NN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT 'HET 
AANBODD VAN GETUIGENBEWIJS ' VAN DICK REISIG 

1.. Gedoogbeleid ondergraaft het gezag van de overheid. 

2.. Wat artikel 107, lid 1 van de Wegenverkeerswet rijbewijs noemt, 
behoortt rijvergunning te heten. 

3.. Het aantal misdrijven bestaande in het besturen van een motorrijtuig 
onderr invloed van alcohol zal enkel en alleen dan verminderen als 
dee wet aan een onherroepelijke veroordeling ter zake van dat 
misdrijff de maatregel verbindt dat de rijvergunning is vervallen. 

4.. Meer nog dan de snelheid waarmee met motorrijtuigen wordt 
gereden,, dient de politie te controleren of de bestuurders van een 
motorrijtuigg in het bezit zijn van een geldige rijvergunning. 

5.. De verdachte die ter zake van het misdrijf dat hem ten laste is 
gelegdd wordt veroordeeld, behoort volgens vast te stellen tarief in 
dee kosten van het strafproces te worden verwezen. 

6.. Het spaart de rechters die in de strafsector werken veel tijd als de 
strafdossierss op toegankelijke wijze zijn geordend. 

7.. De kosten van het voorbedrukken van de omslagen van de 
strafdossierss kunnen bespaard worden als op die omslagen toch 
alleenn maar de naam van de verdachte en het parketnummer 
vermeldd worden. 

8.. Het was te voorzien dat invoering van de Euro zou leiden tot 
prijsinflatie. . 




