Waarde,
Middels dit reactieformulier wil ik graag een beeld schetsen van mijn algehele situatie en hoe door
de ASP maatregel/straf mijn vrijheid maar zeker ook die van mijn kinderen -nu al 2 jaar- ontnomen
is. Ben een alleenstaande ouder, ondernemer m.a.w. kostwinner voor mijn gezin. Vader is wb. zorg
en verantwoordelijkheden nauwelijks in beeld dus ben vader en moeder tegelijk circa 15 jaar
inmiddels.
Ben mij terdege en heel goed bewust van het feit dat ik onder invloed van alcohol aan het verkeer
heb deelgenomen. Dit tot mijn grote spijt en schaamte. Nog nooit eerder heb ik dit gedaan zolang
ik als automobilist aan het verkeer deelnam. Dat is sedert mijn 18de levensjaar, ben bijna 50 nu.
Mijn verzekerings No Claim was 90%, die ben ik naast mijn rijbewijs kwijt en geen verzekeraar wil
mij meer verzekeren. Op Rialto na waar je torenhoge premie betaalt dus wanneer ik ooit mijn
rijbewijs terug mag ontvangen ben ik er niet zeker van of de verzekerings kosten dragelijk zijn. Dit
soort zaken omtrent het ASP hoor en lees je overigens nergens in media e.d. Wist zelf het bestaan
er ook niet van.
Doordat een politieagent zaken over het hoofd heeft gezien word ik a. niet geloofd en is mij b. een
ASP programma opgelegd. Twee jaar geleden ben ik vlak na de feestdagen door legio
aantoonbare privé omstandigheden mijn huis min of meer ontvlucht om even onder de mensen en
vrolijkheid trachtten te vertoeven. Het was een zwaar jaar en zware periode voor mij en mijn gezin
geweest. Noodgedwongen verhuisd ter bescherming van mijn dochter. Hierdoor verlies aan werk
en inkomsten. Vlak na mijn verhuizing is er bij mij baarmoederhalskanker geconstateerd wat
inmiddels gelukkig operatief verwijderd is. Mijn zoon was de bewuste avond voor het eerst sedert
tijden voor weekend naar vader en muren vlogen op mij af, voelde mij rot, had enorme pijn in mijn
heup, een koortslip, voelde mij raar. Het leek wel of er een boel ellende uitkwam en voelde mij
eenzaam.
Had mijn auto geparkeerd op parkeerplaats van station om even rondje in de stad te gaan doen.
Zeer zeker niet met de intentie zwaar uit te gaan. Later die avond het oerdomme besluit genomen
mij door een taxi chauffeuse daar te laten afzetten terwijl ik wat alcohol in mijn lichaam had. Toch
een paar drankjes koffie en cola genuttigd. De parkeerplaats staat bekend als vandalisme gebied.
Aangezien ik enkele maanden daarvoor voor het eerst in mijn leven een 'nieuwe auto' had gekocht
en onlangs helemaal had laten beplakken met grote reclame durfde ik hem daar niet te laten
staan. Overmoedig geworden door de alcohol en ietwat verward te zijn een enorm dom besluit
genomen.
Deze taxichauffeuse vond het daarna nodig -nadat ik al geruime tijd thuis was- om politie te bellen
met het spookverhaal dat ik tweemaal een auto had aangereden. Dit wat zeker niet het geval was,
zo is uit onderzoek ook gebleken. Dit was wel reden genoeg voor de politie om na 20 minuten bij
mij thuis poolshoogte te komen nemen. Heel erg geschrokken en meteen eerlijk en beschaamd
verteld dat ik een borreltje gedronken had. En dat ik net gedronken had om naar bed te gaan. Bij
thuiskomst in de keuken al geëmotioneerd bellende met mijn vriendin paar glazen rode wijn
gedronken. Agenten hebben verklaard mij al bellende in de keuken aangetroffen te hebben. Ben
nergens anders dan daar geweest, wel heen en weer ijsberende tussen keuken en mijn kleine
atelier aan huis.
Politie zei later dat ze naar alcoholhoudende drank in mijn woonkamer keken, waar ik niet geweest
ben. Heb ik verteld. Niet even goed in de keuken gekeken waar lege fles op de vaste lege flessen
plek op de grond naast vuilnisbakje stond. Zelfs het grote wijnrek vol met flessen -welke zich in de
woonkamer bevond- heeft deze niet eens opgemerkt, echt heel erg. Hierdoor ben ik als een boef
meegenomen en zijn de wijntjes welke ik bij thuiskomt genomen heb bij mijn promillage opgeteld
waardoor ik de enorm zware ASP maatregel opgelegd heb gekregen.
Door OM ben ik gestraft met geldboete en geen verdere rijontzegging echter tegen het CBR valt
niet te vechten. Dit orgaan en diens advocaten lijken volledig empathieloos. Diens advocaat was

tijdens zitting ook hard en onmenselijk, vreselijk. Het aller, aller ergste vind ik het feit dat ik hierin
maar niet geloofd word. Dit doet zo onnoemelijk veel pijn, kan er nog wel bij na jaren misére in mijn
gezin en nabije omgeving gehad te hebben. Gelukkig probeer ik er er altijd het beste van te maken
ter behoeve van de kinderen. En ben een net, hardwerkende burger welke zelf nog nooit met
politie danwel justitie in aanraking was geweest.
Wegens onder andere financiële reden werk ik niet mee aan het programma, kan dit simpelweg
niet als maandlast en totaalplaatje à € 5.000,00 betalen. Wanneer ik aan CBR vraag of ik een
apparaat mag kopen welke bij erkend RDW station kan worden ingebouwd à € 3.000 euro minder
dan krijg je te horen dat dat verboden is. Mag alleen geleased worden bij firma Draeger. Maar ook
werk ik niet mee omdat ik mij niet never nooit laat straffen wanneer hetgeen waarvoor de
maatregel is opgelegd niet geheel op waarheid berust.
Ben door OM geheel terecht verdiend veroordeeld en gestraft voor het schandelijke feit dat ik
onder invloed van alcohol aan verkeer heb deelgenomen echter niet met hoeveelheid zoals
gesteld is. Zal van mijn leven nooit meer zo'n dom besluit nemen om onder invloed van alcohol
aan het verkeer deel te nemen. Dit is zo niet mij, waar ik voor sta maar ook hoe ik de kinderen
hierover informeer. Schaam mij vaak naar mijn kinderen omdat ik zo goed als nooit meer uitstapjes
met ze maak. Maar ook naar omgeving schaam ik mij, men ziet je toch als boef en praat hierover.
Door de maatregel kan ik maar nauwelijks goed de kost verdienen, met de kinderen erop uit gaan,
vakantie vieren of ze te laten groeien in hun hobby's en sport. Zelf ligt mijn sociale leven aan
duigen, ben bijna altijd thuis wanneer ik vrij ben want continu met de trein weg is simpelweg te
duur. Voel mij zo opgesloten en een gevangene thuis.
Heb sedert vorig jaar een scooter omdat lopen moeizamer werd door het staan en het vele lopen
naar werk, trein, klanten, winkel en flyeren. Twee maanden nadat ik de scooter had aangeschaft
zijn ik en mijn zoon aangereden door een auto die hard vanuit parkeerstand achteruit reed. Zelfs
daarna, beurs blauw en aangeslagen door gegaan met kostwinnen, zij het beperkt. Gelukkig was
aansprakelijkheid meer dan duidelijk en kon ik een vervangende scooter kopen. Gevolg van
aanrijding dat zowel mijn puber zoon bang is geworden voor derden wanneer wij op de scooter
rijden. Hij is namelijk paar jaar geleden verkeersslachtoffer geweest, aangereden tijdens
demonstratie evenement.
Wil u echt met klem verzoeken anders met maatregelen om te gaan, het ASP programma is een
ware nekslag. Volgens onze waarde koning Willem Alexander mag ieder mens een fout maken,
daar leert men van. Heb een snoeiharde les geleerd en zal zeer zeker geen recidive te worden.
Ook heeft volgens de koning één ieder recht op vrijheid. Door de opgelegde maatregel is de
vrijheid mij grotendeels ontnomen en erger nog, die van mijn kinderen. Gelukkig kan ik alle eindjes
aan elkaar knopen, leef ik bescheiden zuinig, zijn wij snel dankbaar, blij en red ik het als kleine
zelfstandige zonder aanspraak op bijstand o.i.d. te hoeven maken. Wie kan werken werkt, maar
ohw wat doet dit pijn en alles omdat ik niet geloofd word.
Alles is naar volledige waarheid opgeschreven, op voorhand dank voor genomen moeite een deel
van mijn verhaal te lezen hopende dat de maatregel zal worden herzien want het is wel degelijk
een straf!

