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Onderwerp 	Afronding onderzoek aanrijding Stationsplein 

Geachte Raadsleden, 

Op zaterdagavond io juni 2017 heeft een 45-jarige Amsterdammer een aantal personen 
aangereden op het Stationsplein. Op 15 juni 2017 bent u hierover geïnformeerd in de commissie 
Algemene Zaken. Destijds is toegezegd u te informeren over de uitkomsten van het 
politieonderzoek. Het politieonderzoek naar de aanrijding is afgerond. Middels deze brief 
informeer ik u over de uitkomsten. 

De gebeurtenissen 
Op zaterdagavond ao juni jl. is een man staande gehouden omdat hij aan de Westzijde van het 

Centraal Station bij de tramhaltes stond met zijn auto, waar dat niet is toegestaan. Hem is toen 
een proces-verbaal aangezegd. Na controle van zijn personalia en het kenteken van zijn auto was 

er geen reden hem verder op te houden. De man werd uitgelegd dat hij voorzichtig de trambaan 
moest volgen om het Stationsplein af te rijden en weer op een normale rijbaan terecht te komen. 

Toen de bestuurder wegreed deed hij dat in eerste instantie rustig en stapvoets. Op enig moment 
hoorden de politiemensen dat het toerental van de auto erg hoog werd. De auto reed met een 

behoorlijke-snelheid vanaf de trambaan het voetgangersgedeelte op. Hierbij heeft de bestuurder 
zeven voetgangers aangereden voordat hij tot stilstand kwam tegen een betonnen rand van de 
Metrotoegang. De bestuurder is direct aangehouden en naar een politiebureau in het Centraal 

Station gebracht. 

Aanhouding, verdenking en onderzoek 
Het politieonderzoek heeft zich vanaf het begin gericht op twee scenario's, te weten: een onwel 

wording of opzet. De bestuurder is in eerste instantie aangehouden op verdenking van poging tot 

doodslag. De politie heeft vervolgens onder regie van het Openbaar Ministerie een onderzoek 
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uitgevoerd om de exacte toedracht vast te stellen. De bestuurder verleende overal medewerking 
aan. Er is de bestuurder onder andere een blaastest afgenomen. Deze blaastest heeft uitgewezen 

dat er geen sprake was van alcoholgebruik. Hierop is de man onderzocht door 
ambulancepersoneel. Door het ambulancepersoneel is vastgesteld dat de man een lage 

bloedsuikerspiegelwaarde had. Tijdens het onderzoek zijn onder meer de gsm, de auto en de 
bloedsuikermeters van de bestuurder onderzocht. Ook heeft een huiszoeking plaatsgevonden. De 
politie stelt na dit onderzoek vast dat een onwel wording het meest waarschijnlijk is. Tijdens het 

onderzoek zijn er geen signalen van opzet naar voren gekomen. Direct na het weekend is de 
bestuurder samen met politiemensen naar een ziekenhuis geweest om zijn insulinepomp uit te 

laten lezen. Dit onderzoek bevestigde de eerdere bevindingen van het ambulancepersoneel, 
waarmee er niet langer een verdenking bestond van poging tot doodslag. Hierna heeft het 

Openbaar Ministerie besloten de bestuurder vrij te laten. De man wordt nog verdacht van 
overtreding van enkele artikelen uit de Wegenverkeerswet. Het Openbaar Ministerie moet hier 

nog een vervolgbeslissing over nemen . Hiervoor wacht het Openbaar Ministerie nog op het 

oordeel van een onafhankelijk gerechtelijk deskundige op het voorliggende feitenmateriaal. 

Communicatie 
In de woordvoering over dit ongeluk is snel gehandeld. Het dilemma hierin is de complexe 

afweging tussen privacy- en opsporingsbelangen en het snel openbaar maken van feiten. Naar 

mijn idee is de politie er in het algemeen in geslaagd om snel een goed beeld van de 
gebeurtenissen te geven. De politie heeft intern teruggekeken op het verloop van de 
communicatie. De politie heeft een aantal lessen geformuleerd voor toekomstige situaties. Daarbij 

is het doel om in toekomstige situaties meer helderheid te scheppen en twijfel en achterdocht weg 

te nemen. 

Het naar buiten brengen van de etniciteit van de verdachte was daarbij geen thema. De politie 
communiceert niet over de etniciteit van betrokkenen bij verkeersongelukken. De politie meldt 

slechts leeftijd en woonplaats. 

Tot slot 
Veel mensen zijn geschrokken van dit incident. Zeker omdat de gebeurtenissen in eerste instantie 
vergelijkingen opriepen met recente aanslagen in Europa. Hier bleek dat sprake was van een 

ongeluk. In onze stad wordt het optreden van de politie altijd zorgvuldig en kritisch geëvalueerd. 
Zo ook in dit geval. Ongefundeerde verdachtmakingen daarentegen kunnen het vertrouwen in de 
politie en andere ezagsdragers schaden. Wij hebben allen een verantwoordelijkheid om in dit 

soort situaties dz rust te bewaren. 


	Page 1
	Page 2

