Siguranta
, în
traficul rutier
Poliţia din Ţările de Jos

NL

Siguranţa în traficul rutier este pentru noi toţi deosebit de importantă. Când suntem
pe drum, ne convine să ajungem cât mai repede de la A la B. Dar pentru aceasta
trebuie să respectăm regulile existente. În trafic se întâmplă destule accidente
grave, unele chiar cu sfârşit tragic. Conducând preventiv şi atent, veţi reuşi nu
numai să nu fiţi amendaţi, dar contribuiţi la o îmbunătăţire a siguranţei în circulaţie.
Împreună reuşim să reducem numărul accidentelor şi a persoanelor rănite în urma
acestora.

5 reguli pentru mai multă siguranţă
În circulaţia pe drumurile publice există o serie de reguli. Pentru a reduce numărul
de accidente şi numărul victimelor acestora, trebuie respectate în mod special
aceste cinci reguli:
1. Nu depăşiţi viteza admisă
2. Nu consumaţi alcool când urcaţi la volan
3. Puneţi-vă mereu centura de siguranţă
4. Opriţi la lumina roşie a semaforului
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5. Ca motociclist, nu plecaţi la drum fără cască
Prin broşura de faţă, poliţia doreşte să vă aducă la cunoştinţă cele mai importante

din conţinutul broşurii de faţă nu pot fi deduse niciun fel de drepturi

informaţii referitoare la siguranţă, pentru ca Dvs. să călătoriţi în condiţii de
siguranţă prin Ţările de Jos, iar sejurul Dvs. să fie cât mai plăcut cu putinţă.

www.politie.nl

www.rovzh.nl

Poliţia controlează pentru siguranţa Dvs.

Condusul sub influenţa băuturii

Siguranta
, în traficul rutier
a colabora la prelevarea probelor sau dacă în ultimii 5 ani aţi mai fost sancţionaţi

Poliţia efectuează controale regulate. Dacă respectaţi regulile de circulaţie, acest

Dacă aţi condus un autovehicul sub influenţa alcoolului sau drogurilor, poliţia va

lucru nu vă va afecta, şi vă puteţi urma drumul spre destinaţie.

ordona efectuarea unei analize. Va trebui să însoţiţi agentul de circulaţie la biroul de

La controalele de siguranţă a traficului, poliţia face uz de aparatură de măsură,

poliţie pentru o analiză a concentraţiei de alcool din aerul expirat.

de exemplu camere video speciale care măsoară viteza şi înregistrează numărul

Nu aveţi dreptul să refuzaţi efectuarea acestei analize, exceptând din motive

Dacă aţi refuzat să vă deplasaţi la sediul poliţiei pentru prelevarea probelor,

dar în anumite cazuri şi de "martori" sau persoane care au contribuit la

Dvs. de înmatriculare. Uneori puteţi fi oprit de către un agent sau o agentă de

medicale, cu o dovadă în acest sens. Un medic va controla veridicitatea acestui

carnetul Dvs. de conducere va fi suspendat. Refuzul de a colabora cu autorităţile

producerea accidentului. Nici gravitatea accidentului sau a daunelor produse nu

poliţie pentru a fi controlat. Acesta face semn să vă opriţi. Dacă a fost constatată

motiv. În acest caz vi se va recolta sânge pentru analizarea alcoolemiei. Şi această

reprezintă o infracţiune pentru care veţi fi sancţionat indiferent de alcoolemia Dvs.

au importanţă; sunteţi obligat să rămâneţi la locul accidentului şi să faceţi schimb

o infracţiune, veţi primi un proces verbal de constatare a infracţiunii.

analiză este obligatorie. În Olanda, refuzul de a participa la recoltarea probelor

Dacă puteţi dovedi că aveţi domiciliul în Olanda, veţi primi cu poşta un formular

biologice reprezintă o infracţiune. Rezultatul analizei aerului expirat vă este

de plată (virament bancar), iar dacă nu locuiţi în Olanda, agentul de poliţie va

comunicat pe loc de către agentul de poliţie. Rezultatul probei sanguine nu este

Carnetul Dvs. de conducere va fi trimis Ofiţerului de Justiţie. Acesta va decide

încasa amenda la faţa locului.

cunoscut pe loc; veţi fi înştiinţat prin poştă. Alcoolemia maxim admisă pentru şoferi

în termen de 10 zile după reţinerea carnetului dacă acesta vă va fi returnat sau

În Olanda, purtarea centurii de siguranţă este obligatorie pe fiecare din locurile în

începători este de 88 µg/l, pentru şoferi experimentaţi de 220 µg/l (µg/l înseamnă

dacă acesta rămâne suspendat. Ofiţerul de Justiţie este îndreptăţit să reţină

autovehicul. Fiecare pasager răspunde pentru fixarea centurii, exceptând copiii

micrograme de alcool pe litru de aer expirat).

carnetul Dvs. de conducere până când judecătorul se va pronunţa în şedinţa de

care nu au împlinit vârsta de 12 ani. Pentru ei răspunde şoferul vehiculului. În 40

judecată în legătură cu sancţiunea prevăzută. În mod normal, şedinţa de judecată

la sută din cazuri, centura poate preveni accidente mortale în trafic. În 25 la sută

are loc în termen de şase luni de la reţinerea carnetului Dvs. de conducere. Dacă

din cazuri, centura previne vătămări corporale grave. Aceste procentaje sunt

Condusul sub influenţa alcoolului reprezintă pericol de moarte
Estimările arată că aproximativ un sfert din victimele (± 200) din Olanda şi-au
pierdut viaţa din cauza alcoolului la volan. Mai ales combinaţia de alcool şi

Interdicţie de a conduce

pentru condusul sub influenţa băuturilor alcoolice.

Părăsirea locului accidentului

În Olanda se interzice părăsirea locului accidentului pentru toate persoanele
implicate până la identificarea persoanelor şi a vehiculelor. Părăsirea locului

Refuzul de a colabora

accidentului reprezintă o infracţiune. Este vorba nu doar de şoferul vehiculului,

de date cu celelalte persoane implicate.
Ce se întâmplă cu carnetul de conducere?
Centuri de siguranţă

droguri sporeşte mult probabilitatea unor vătămări corporale grave în caz de

Dacă aţi condus sub influenţa alcoolului, veţi primi o interdicţie de a conduce

judecătorul va decide suspendarea carnetului Dvs., perioada de reţinere va fi

mult mai mari în cazul unor accidente cu până la 80 km/oră. De aceea, poliţia

accident.

pentru o perioadă de timp, înainte de a vă putea continua drumul. În acest timp

luată în considerare şi scăzută de la perioada totală de suspendare.

controlează des purtarea centurilor de siguranţă la bordul vehiculelor.

Alcoolul este un drog care rămâne mult timp în sângele omului, reducând viteza

vi se interzice conducerea oricărui vehicul, inclusiv a bicicletei. Acest lucru ar

de reacţie, provocând aşa numita vedere de tunel (câmp de vizibilitate redus în

reprezenta, pe lângă condusul sub influenţa băuturii, o altă infracţiune. Pe decizia

stânga şi dreapta), incapacitate de concentrare şi pierdere a controlului asupra

de suspendare a carnetului ("Beschikking rijverbod") se stipulează exact perioada

În cazul în care nu aveţi domiciliul stabil în Olanda, resp. nu sunteţi înregistraţi

În Olanda se interzice folosirea telefonului mobil pe timpul conducerii unui

muşchilor. Cu cât creşte cantitatea băută, cu atât efectele sunt mai puternice.

de suspendare a carnetului. Dacă permisul Dvs. este suspendat pentru că aţi

din punct de vedere al şederii Dvs. în Olanda, toate încălcările codului rutier vor

autovehicul. Dacă poliţia constată că aţi folosit telefonul mobil, veţi fi amendat.

Organismul necesită aproximativ o oră şi jumătate pentru a elimina cantitatea

condus sub influenţa băuturilor alcoolice sau aţi depăşit viteza maximă, vi se

fi aduse la cunoştinţa Ofiţerului de Justiţie cu privire la sancţiunea pe care o veţi

Telefonul mobil nu va fi confiscat, dar poliţia va înregistra marca şi tipul telefonului

de alcool din sânge echivalentă unui pahar de bere sau vin. Şi nu există nicio

interzice conducerea oricărui tip de vehicul pentru care este nevoie de un permis

primi. Acesta va decide felul şi măsura sancţiunilor şi/sau amenzii.

mobil utilizat.

modalitate de a elimina mai repede alcoolul din sânge.

de conducere. În conformitate cu legislaţia olandeză, ofiţerul de justiţie (OvJ) este

Dacă aveţi domiciliul în Olanda, încălcarea Codului Rutier va fi adusă la cunoştinţa

îndreptăţit să suspende carnetul Dvs. de conducerea la valori de alcool de peste

organelor de justiţie respectiv Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), care vă va

Pentru încălcarea regulilor de circulaţie conform Codului Rutier din

570µg/l pentru începători, respectiv de 785 µg/l pentru ceilalţi şoferi. Ofiţerul de

trimite prin poştă un mandat de plată.

Ţările de Jos puteţi fi amendaţi cu următoarele amenzi contravenţionale

Justiţie este îndreptăţit să suspende carnetul de conducere şi pentru refuzul de

Procedură de sancţiuni rapide

Vorbitul la telefon

(1 ianuarie 2009*)

Depăşirea limitei de viteză (în funcţie de depăşire)
Condus sub influenţa băuturilor alcoolice (în funcţie
de concentraţia în µg/l)
Nepurtarea centurii de siguranţă
Nerespectarea luminii roşii a semaforului
Condus fără cască de protecţie
Folosirea telefonului mobil fără dispozitiv 'mâini libere'
(hands-free)
(* amenzile nu cuprind cheltuielile administrative)

de la € 32 la € 790
de la € 250 la € 1200
€ 90
€ 150
€ 90
€ 150

