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Uitgangspunt 
Persfotografen krijgen in principe de ruimte van zowel de politie als de weginspecteurs van 
Rijkswaterstaat om bij incidenten op de snelweg te fotograferen. Daarbij moeten wel een aantal 
uitgangspunten in acht worden genomen. Omdat veiligheid altijd de hoogste prioriteit heeft, kan 
het voorkomen dat de politie of de weginspecteur een persfotograaf niet kan toelaten, verzoeken 
zijn werkzaamheden (tijdelijk) te staken of op een anderen plek voort te zetten. 
 

Voorwaarden 
Persfotografen die foto’s willen maken op de snelweg bij incidenten moeten: 

1) Lid zijn van de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten). 
2) In het bezit zijn van een Politieperskaart. 

Uitgebreide informatie hierover is te vinden op de website van de NVJ: www.nvj.nl 
Zie ook: https://www.nvj.nl/voorwaarden-politieperskaart  en https://www.nvj.nl/politie-

en-pers/beleid-leidraad-en-tips/tips-omgang-journalisten-politie-en-justitie . 
 

 
3) Persfotografen moeten zich altijd houden aan de voor iedere weggebruiker geldende 

verkeersregels en het incident bereiken door mee te rijden met de verkeersstroom. Een 
persfotograaf mag bijvoorbeeld niet: 

a. Onder rode kruisen doorrijden; 
b. Een afgesloten weg inrijden; 

c. Over de vluchtstrook rijden; 
d. Harder rijden dan de toegestane maximum snelheid. 

4) Een persfotograaf moet: 
a. De aanwijzingen van politie/weginspecteur/verkeersregelaar altijd opvolgen; 
b. Zich altijd kenbaar maken bij een incident bij de politie en/of weginspecteur; 
c. De politieperskaart zichtbaar dragen; 
d. De hulpdiensten zo min mogelijk te hinderen; 

e. Zelf zorgen voor veiligheidskleding en deze dragen. 
5) Als er zowel politie als een weginspecteur van Rijkswaterstaat bij het incident aanwezig 

zijn, is in principe de politie de eerst verantwoordelijke. 
6) Van een persfotograaf mag worden verwacht dat hij integer handelt. 
7) Een persfotograaf is bij een incident zelf verantwoordelijk mbt het verkrijgen van eventuele 

toestemming om iemand te fotograferen. 

8) De weginspecteurs zorgen ervoor dat de journalist zoveel mogelijk onbelemmerd kan 

werken. 
9) De politie of weginspecteur mag de toegang beperken indien er sporen verloren kunnen 

gaan of als dat in het kader van de veiligheid noodzakelijk is. 
10) De journalist is zelf verantwoordelijk voor eigen lijf en goed. 

 
Waarom mogen Persfotografen soms niet bij een incident op de weg? 

Veiligheid heeft bij het werk van de weginspecteur/politie de hoogste prioriteit. Het kan daarom 
voorkomen dat een weginspecteur/politie uit het oogpunt van veiligheid of vanwege 
sporenonderzoek maatregelen neemt die een fotograaf niet prettig vindt, maar die echt 
noodzakelijk zijn om een veilige situatie te creëren. 
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