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Voorwoord 

Dit rapport had niet voltooid kunnen worden zonder de hulp van velen. Hoewel de ruimte te kort  

schiet om allen afzonderlijk te danken, willen we toch graag op deze plek een aantal partijen 

expliciet noemen. In de eerste plaats komt de nationale politie veel dank toe. Zij verstrekte een 

registratieoverzicht op grond waarvan kon worden vastgesteld hoe vaak rijden onder invloed van 

drugs thans geverbaliseerd wordt. Voorts stelde zij een database samen die na implementatie van 

de wijziging van artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994 kan worden gebruikt om de 

verandering na de wetswijziging te beoordelen. Ook leverde zij de contactgegevens van bijna 300 

taakaccenthouders verkeer die via een enquête konden worden bevraagd. Onze erkentelijkheid 

komt ook het CBR toe dat behulpzaam was door het leveren van overzichten van het aantal 

afdoeningen in het kader van drugs. Onmisbaar voor het eindresultaat zijn alle personen die 

hebben meegedaan aan de enquête en de interviews. Zij deelden openlijk en constructief hun 

ervaringen. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk.  

 

Tot slot willen we onze waardering uitspreken voor het werk van de leden van de 

begeleidingscommissie. Hun deskundige en constructieve adviezen hebben de kwaliteit van het 

eindresultaat geborgd.  

 

Het projectteam van DSP-groep, 

Oberon Nauta, projectleider 

Manja Abraham 
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Lijst met afkortingen 

BICC Business Intelligence Competence Center 

BPZ Basis politiezorg 

BVH Basisvoorziening Handhaving 

BVI Basisvoorziening Informatie 

CBR Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 

CJIB Centraal Justitieel Incasso Bureau  

CVOM Centrale Voorziening Openbaar Ministerie 

DRUID Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and 

Medicines 

NFI Nederlands Forensisch Instituut 

OM Openbaar Ministerie 

PMO Psychomotorisch onderzoek 

RMRG Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 

SWOV Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 

UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen 

WVW1994 Wegenverkeerswet 1994 

ZM Zittende Magistratuur 

WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
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Samenvatting 

Inleiding 

De aanpak van rijden onder invloed van drugs vindt op dit moment plaats op basis van de 

vangnetbepaling van artikel 8, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994). 

Deze aanpak stuit in de praktijk op problemen. Daarom is voorzien in een wijziging van de 

WVW1994 waarbij er een nieuw vijfde lid wordt toegevoegd. De wijziging beoogt niet alleen het 

vaststellen van het vermoeden van het gebruik van drugs in het verkeer te vereenvoudigen maar 

ook de vervolging makkelijker te maken. De implementatie van de wijziging van de wet vindt naar 

verwachting medio 2017 plaats.  

 

Bij de behandeling van het voorstel voor de wetswijziging in de Tweede Kamer hebben diverse 

partijen gevraagd om een evaluatie van de nieuwe wet. In antwoord daarop heeft de minister van 

Veiligheid & Justitie toegezegd de wet binnen een termijn van vijf jaar te evalueren.  

 

In dat kader en in opdracht van het WODC deed DSP-groep onderzoek naar de opsporing en 

vervolging van bestuurders die het verbod op het rijden onder invloed van drugs overtreden. De 

centrale probleemstelling van het onderzoek luidde: 

 “Hoe wordt rijden onder invloed van drugs voor implementatie van de gewijzigde WVW1994 

opgespoord en gesanctioneerd en met welk resultaat?” 

 

Binnen het onderzoek is gekeken naar de huidige en voorgenomen werkprocessen binnen de 

opsporing en vervolging. Ook is een voorlopige beoordeling gegeven van de beleidslogica achter 

de voorgenomen wetswijziging. Het onderzoek betreft een zogenaamde ‘nulmeting’ die naar 

verwachting herhaald wordt na implementatie van de wet. Op basis van een vergelijking van de 

uitkomsten van beide metingen kan worden vastgesteld welke veranderingen na invoering van 

de wet in de uitvoeringspraktijk optreden. Om er voor te zorgen dat die vergelijking ook 

betrouwbaar kan worden uitgevoerd is in de bijlage van het rapport uitgebreid ingegaan op de 

inrichting van die éénmeting en de aandachtspunten daarbinnen.  

 

Methode van onderzoek 

Binnen het onderzoek zijn verschillende methoden ingezet. In de eerste plaats is deskresearch 

verricht op wetgeving, beleid- en kamerstukken en literatuur. Daarnaast is een enquête uitgezet 

onder 272 taakaccenthouders binnen de basisteams van de Nationale Politie. 208 respondenten 

vulden de enquête (deels) in wat een netto respons van 76% opleverde. Ten derde zijn 26 

semigestructureerde interviews gehouden met direct betrokken bij de opsporing en vervolging 
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van het bedoelde strafbare feit. Naast taakaccenthouders verkeer in de basisteams ging het om 

rechters, officieren van justitie, medewerkers bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 

(CBR), het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en beleidsverantwoordelijken bij de Nationale 

Politie en het ministerie van V&J. De Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) heeft alleen 

schriftelijk gereageerd. Tot slot is analyse uitgevoerd op dataregisters van de Nationale politie, het 

NFI en het CBR.  

 

Context en reikwijdte onderzoek  

Het onderzoek kent twee beperkingen. In de eerste plaats betreft dit de mate van 

gedetailleerdheid van onderdelen van het onderzoek. Aanvankelijk zou het veldwerk plaatsvinden 

in de periode vlak vóór en direct na implementatie van de wijziging van artikel 8 WVW1994 zodat 

in de nulmeting niet alleen een duidelijk en nauwkeurig beeld zou worden verkregen van de oude 

werkwijze maar ook de eerste ervaringen met de nieuwe wet konden worden beschreven. De 

implementatie is echter meerdere keren –vanwege de aanbesteding van de speekseltesters -

uitgesteld waardoor alleen de periode van 1 jaar vóór implementatie kon worden onderzocht. 

Vanwege het verschuiven van de implementatiedatum  was nog veel niet bekend over de 

precieze uitwerking van het nieuwe wettelijke kader en werd daardoor nog weinig concrete 

uitwerking gegeven door de ketenpartners. In het rapport vindt dat zijn weerslag in het feit dat 

slechts summier over de voorbereidingen gerapporteerd kon worden.  

 

In de tweede plaats is – voor wat betreft het gebruik van kwantitatieve gegevens over het aantal 

onderzochte strafzaken – de onderzochte periode niet optimaal geweest. Dat wil zeggen: voor 

het cijfermateriaal is de periode 2013-2015 onderzocht, maar in het jaar 2015 vonden bij de 

politie vanwege de vastgelopen cao-onderhandelingen werkonderbrekingen en stiptheidsacties 

plaats. Onduidelijk is in hoeverre deze acties van invloed zijn geweest op de landelijke aantallen 

afgehandelde zaken, maar de kans is aanwezig dat voor 2015 een vertekend beeld is ontstaan.  

 

Beantwoording van de onderzoeksvragen 

De onder 1.1 genoemde centrale probleemstelling is uiteengelegd in een aantal 

onderzoeksvragen dat binnen de nulmeting is beantwoord. In het vervolg van deze paragraaf 

wordt steeds eerst de onderzoeksvraag gegeven en vervolgens de beantwoording samengevat.  

 

Hoe lopen de processen in 2014/2015: 

a Hoe wordt drugsgebruik opgespoord, vervolgd en gesanctioneerd? 

b Welke actoren zijn betrokken? Wie doet wat, in welke stap van het proces? 

c Als cijfers of valide schattingen voorhanden zijn: wat zeggen deze over de resultaten in termen van 

opsporing, vervolging en sanctionering? 
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Het hele proces van opsporing, vervolging en sanctionering bestaat uit een aantal stappen, die op 

hoofdlijnen worden samengevat in figuur 1 (zie volgende pagina).  

 

 

Figuur 1 Schematische weergave van de opsporing en vervolging van drugsgebruik in het verkeer 

 

 

De eerste stap is het vaststellen van het gerede vermoeden door de politie van de verdenking van 

het gebruik van drugs door de bestuurder. In principe zijn hier twee aanleidingen voor. In de 

eerste plaats kan dit zijn vanwege afwijkend verkeersgedrag of betrokkenheid bij een ongeval. Of 

wanneer tijdens een reguliere controle (verkeersfuik) een bestuurder uiterlijke kenmerken van 

middelengebruik vertoont.  

 

In beginsel stelt de politiefunctionaris eerst vast of sprake is van alcoholgebruik. Is daarvan niet 

sprake dan kan de bestuurder gevraagd worden (vrijwillig) zijn medewerking te verlenen aan een 

aantal coördinatie- en observatietesten. De uitkomsten van deze test of de andere aanwijzingen 

– zoals de aanwezigheid van drugs of wietlucht- kunnen voor de politie reden vormen om de 

bestuurder als verdachte aan te merken. 

 

Wanneer de bestuurder als verdachte wordt aangemerkt wordt de zaak zowel via een 

bestuursrechtelijk als een strafrechtelijk spoor afgedaan afhankelijk van het feit of aan de criteria 

van beide regelgevingen wordt voldaan.  
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Wat betreft het bestuursrechtelijke spoor kan de politie het rijbewijs bestuursrechtelijk innemen 

en door middel van een zogenaamde 'mededeling' de divisie Rijgeschiktheid van het CBR 

informeren over de geconstateerde feiten. Deze vorderingsprocedure is een 

verkeersveiligheidsmaatregel in het bestuursrecht die wordt uitgevoerd door de divisie 

Rijgeschiktheid van het CBR. Het CBR beoordeelt vervolgens op grond van de criteria opgesomd 

in artikel 23 in de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid of een onderzoek naar de 

‘geschiktheid’ aan de orde is. Na beoordeling van de mededeling en de oplegging van het 

onderzoek zal het CBR het rijbewijs tijdelijk schorsen. Als uit het onderzoek vervolgens blijkt dat 

er sprake is van afhankelijkheid van de betreffende stof(fen) zal het CBR het rijbewijs ongeldig 

verklaren. Dit wordt de vorderingsprocedure genoemd.  

 

Voor afdoening van de zaak in het strafrechtelijke spoor is het bloedonderzoek het geëigende 

middel om bewijs van overtreding van artikel 8, eerste lid, van de WVW1994 te verkrijgen. In dat 

geval zal de bestuurder ingevolge artikel 163 van de WVW1994 vierde lid door de 

opsporingsambtenaar de toestemming gevraagd worden tot het verrichten van een 

bloedonderzoek. De verdachte wordt dan meegenomen naar het politiebureau voor 

bloedafname, tenzij op locatie een mobiele politiepost aanwezig is. Als de verdachte - in geval van 

een ongeluk - in het ziekenhuis is opgenomen kan ook daar bloed worden afgenomen. Wanneer 

de verdachte geen toestemming verleent kan de (Hulp-)Officier van Justitie de verdachte bevelen 

om mee te werken aan het bloedonderzoek.  

 

De bloedafname mag uitsluitend door een arts gebeuren. De afname mag thans niet eerder dan 

plaatsvinden dan ná één uur nadat de verdachte is gevorderd zijn medewerking te verlenen aan 

een voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht (artikel 15 en 16 Besluit alcoholonderzoeken). In 

voorkomende gevallen kan de politie de bestuurder -ex artikel 162 WVW1994 - een tijdelijk 

rijverbod opleggen. 

 

De arts neemt twee buisjes bloed af en deze worden opgestuurd naar het NFI. Daarbij wordt een 

proces-verbaal opgemaakt in het registratiesysteem van de politie, de Basisvoorziening 

Handhaving (BVH).Vervolgens wordt het bloed geanalyseerd bij het NFI. De test door het NFI 

moet kort na de bloedafname uitgevoerd worden omdat sporen van drugs relatief snel 

verdwijnen uit het bloed. Het NFI test op verschillende hoofdgroepen (verschillende soorten 

drugs en medicijnen) en bepaalt vervolgens in hoeverre de rijvaardigheid in het geding is.  

 

Indien de uitslag van het onderzoek positief is kan de verdachte vragen om een contra-expertise 

in de vorm van een tegenonderzoek of aanvullend onderzoek. Dit onderzoek is op initiatief en 

kosten van de verdachte. De verdachte heeft bij de bloedafname twee buisjes bloed afgestaan, 

het tweede buisje wordt in dit tegenonderzoek geanalyseerd. Tegenonderzoek kan plaatsvinden 

in een geaccrediteerd laboratorium. 
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Test de verdachte positief op drugs (of alcohol) dan stuurt de politie de zaak naar het Openbaar 

Ministerie. Het Openbaar Ministerie beslist over de vervolging. Daarbij baseert het zich bij de 

strafeis op de Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden 

tijdens een rijverbod (2015R055). In tegenstelling tot alcohol zijn in de richtlijn geen 

grenswaarden voor bloedconcentraties opgenomen waarboven sprake is van strafbaarheid. Wel 

wordt in de Richtlijn een onderscheid gemaakt tussen enkelvoudig en meervoudig gebruik van 

drugs. Waarbij het gecombineerde gebruik vanuit het versterkend negatief effect op de 

rijgeschiktheid tot strafverzwaring leidt. Uit de richtlijn valt op te maken dat het openbaar 

ministerie de bewijslast primair ontleent aan de conclusie van het NFI dat de rijvaardigheid – 

blijkens de bloedanalyse - waarschijnlijk nadelig beïnvloed was.  

 

Het aantal door de politie geregistreerde drugs zaken verkeer ligt in de periode 2013-2015 

tussen de 1.100 en 1.200 op jaarbasis, een fractie van het aantal bestuurders dat voor het gebruik 

van alcohol geverbaliseerd wordt. Binnen het onderzoek kon niet worden vastgesteld welk 

percentage van de geregistreerde drugszaken uiteindelijk vervolgd is. Op basis van de interviews 

kan echter worden geconcludeerd dat het weinig voorkomt en bovendien vaak alleen tot 

vervolging leidt in combinatie met een ander feit zoals het veroorzaken van een (dodelijk) 

ongeluk.  

 

Cijfers voor de bestuursrechtelijke afdoening van de CBR vorderingsprocedure laten voor de 

periode 2013-2015 een sterk dalende trend zien. Werden in 2013 nog 752 mededelingen 

gedaan, in 2015 bedroeg het aantal 395. Vrijwel alle mededelingen leiden tot een 

vorderingenonderzoek naar de geschiktheid van de bestuurder. In ongeveer de driekwart van de 

gevallen leidt het onderzoek tot een ongeldigverklaring van het rijbewijs als gevolg van het 

resultaat van de keuring of het niet meewerken aan het onderzoek. In ongeveer een kwart van de 

gevallen wordt het rijbewijs zonder beperkingen teruggegeven na afronding van het onderzoek.  

 

Omdat uit ander onderzoek blijkt dat het aantal autobestuurder met psychoactieve stoffen in het 

lichaam bij wie alcohol aanwezig is niet of nauwelijks hoger is dan autobestuurders bij wie (een 

combinatie van) drugs aanwezig zijn, maar het aantal aanhoudingen vanwege het gebruik van 

drugs een fractie is van het aantal aanhoudingen vanwege het gebruik van alcohol, moet worden 

geconcludeerd dat dat de kans dat een bestuurder voor drugs gesanctioneerd wordt, relatief 

klein is.  
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Welke knelpunten doen zich voor in de aanpak? Wat loopt goed?  

Wat is het oordeel van opsporingsambtenaren over het gemak en de betrouwbaarheid van het 

opsporen van het gebruik van drugs en de beschikbaarheid van artsen voor het afnemen van 

bloed? 

Uit de enquête en de interviews blijkt dat de opsporing en vervolging van drugs in het verkeer een 

aantal knelpunten kent waarvan het ontbreken van een betrouwbaar preselectie instrument het 

grootste is. Politiefunctionarissen op straat hebben op dit moment geen mogelijkheid objectief 

en betrouwbaar een vermoeden op het gebruik van drugs vast te stellen. Feitelijk zijn alleen de 

coördinatie- en observatietesten – niet te verwarren met de binnenkort van kracht wordende en 

wettelijk genormeerde psychomotorische test (PMT) - of de waarneming van verdachte 

gedragskenmerken of omstandigheden op dit moment reden om een gegrond vermoeden op te 

baseren. Deze zaken zijn echter niet genormeerd en kunnen zodoende tot verschil in afhandeling 

als gevolg van gebrek aan ervaring leiden.  

 

Over de volle breedte van de politieorganisatie wordt de huidige uitvoeringspraktijk als ‘slecht’ 

beoordeeld en wordt aangegeven. Om voornoemde redenen bestaat er bij de politie een neiging 

om het traject van bloedonderzoek te vermijden en de aangehouden bestuurder 

bestuursrechtelijk af te doen via een CBR vorderingenprocedure. Dit is een oneigenlijke gang van 

zaken omdat het vorderingenonderzoek zich richt op de afhankelijkheidsvraag, niet bedoeld is als 

sanctie en niet direct uit de volumecijfers blijkt. Door het ministerie van I&M worden thans lagere 

regelgeving aangepast om de wet drugs in het verkeer in het bestuursrecht te implmneteren en 

tevens te voorkomen dat het vorderingenonderzoek naar de afhankelijkheid bij het CBR (dat 

volledig op kosten van de betrokkene is) te vaak wordt opgelegd en aan effectiviteit inboet. Met 

name de instroom voor zaken waarbij de aanleiding het gebruik van partydrugs is, is vaak 

onwenselijk omdat onderzoek in dat kader veel minder vaak een middelenafhankelijkheid uitwijst 

dan andere categorieën drugs. 

 

Als eenmaal op straat het gegrond vermoeden is vastgesteld en de bestuurder is overgebracht 

naar het bureau voor de afname van bloed dan verloopt het proces zonder noemenswaardige 

belemmeringen zo blijkt uit de enquête en de interviews. De afname van het bloed kan praktisch 

altijd door een arts binnen de gestelde tijd worden afgenomen en de analyse door het NFI 

verloopt ook naar behoren.  

 

Vervolging en (veroordeling) van bestuurders louter op grond van artikel 8 WVW1994 eerste lid 

gebeurt weinig zo blijkt uit de interviews. Voor zo ver het aan de orde is, is het meestal in 

combinatie met een ander strafbaar feit zoals het veroorzaken van een ongeval. In dat geval is de 

grootste belemmering dat aangetoond moet worden dat sprake is van een relatie tussen het 

drugsgebruik en het veroorzaken van het ongeval. Wordt sec vervolgd voor artikel 8 WVW1994 

dan bestaan er geen belemmeringen omdat de conclusies van het NFI eenduidig de strafbaarheid 

vaststellen. 
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Hoe vaak is op verzoek van de politie afgenomen bloed voor onderzoek op drugsgebruik 

aan het NFI gestuurd? In hoeverre worden de aanvraagformulieren systematisch en 

volledig ingevuld? 

Binnen het onderzoek kon niet betrouwbaar worden vastgesteld hoe vaak bloed was afgenomen 

in het kader van de verdenking van het rijden onder invloed van drugs en hoe vaak dat aan het 

NFI is gestuurd. Wel blijkt uit het onderzoek dat de aanvraagformulieren naar schatting tussen de 

5% en 10% administratieve onvolkomenheden kennen. Deze onvolkomenheden belemmeren 

het bloedonderzoek echter niet en kunnen door het NFI eenvoudig worden hersteld. Bij hoge 

uitzondering zijn de bloedsamples onbruikbaar geworden. Dit kan gebeuren doordat het bloed te 

lang is blijven liggen en/of omdat het bloed bij te hoge temperatuur is bewaard of vervoerd.  

 

Wat zijn kenmerken van verdachten van rijden onder invloed van drugs (gespecificeerd 

naar drug)? 

Uit eerder onderzoek is bekend dat met name jonge mannen, tijdens weekendavonden -en 

nachten onder invloed van drugs voertuigen besturen in het verkeer. Vooral partybezoekers 

vormen een hoog risico groep. Deze groep gebruikt vooral veel XTC. Wordt gekeken naar het 

totaal aantal kilometers dat onder invloed van drugs wordt gereden dan zijn echter cannabis en 

cocaïne de meest gebruikte drugs. 

 

Uit de enquête en de interviews met politiefunctionarissen komt duidelijk naar voren dat de 

politie niet doet aan profiling en onvoldoende geëquipeerd is om op basis van uiterlijke 

kenmerken en (verkeers)gedragingen in te schatten welke drugs in het spel zijn, of dat überhaupt 

drugs in het spel zijn.  

 

Hoe vaak is tegenonderzoek op drugsgebruik uitgevoerd? 

Tegenonderzoek vindt thans nagenoeg niet plaats, zo blijkt uit de interviews met de stakeholders. 

In de enkele gevallen dat tegenonderzoek werd uitgevoerd waren – volgens opgave van het NFI -

de uitkomsten vergelijkbaar met die van henzelf. Of waren de afwijkingen duidelijk te verklaren 

vanwege de ontleding van de stoffen. Op dit moment voert alleen het Universitair Medisch 

Centrum Groningen dergelijk onderzoek uit. 

 

Hoe moeten de processen na inwerkingtreding van de wetswijziging gaan verlopen: welke 

actoren zijn betrokken, wie wordt geacht wat te doen, in welke stap van het proces, binnen 

welke termijn? Wat zijn de beoogde uitkomsten? Met andere woorden: wat is de 

beleidslogica van de wetswijziging? 

Uit de memorie van toelichting op de wetswijziging blijkt dat met de implementatie van het 

gewijzigde artikel 8 lid 5 van de WVW1994 de politie bevoegd wordt de medewerking te vorderen 

aan een speekseltest en de psychomotorische test. Ook worden er naast artsen 

verpleegkundigen bevoegd bloed af te nemen en wordt voorzien in wettelijke genormeerde 

grenswaarden voor drugs in het bloed waarboven sprake is van strafbaarheid. Tot slot worden, bij 

het gecombineerd gebruik van drugs of het gecombineerd gebruik van drugs en alcohol, lagere 

grenswaarden gehanteerd waarboven sprake is van een strafbaar feit. Met deze maatregelen 

wordt – kort samengevat – beoogd dat vaker een gegrond vermoeden van het gebruik van drugs 
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kan worden vastgesteld en dat als gevolg daarvan vaker bloed wordt afgenomen en onderzocht. 

Dat alles moet leiden tot meer vervolging en meer sancties voor overtreders van het verbod zoals 

neergelegd in het nieuwe vijfde lid van artikel 8 van de WVW1994. Deze sanctie ten slotte dient 

als generieke en specifieke preventie wat uiteindelijk moet bijdragen aan het vergroten van de 

verkeersveiligheid. 

 

De bevindingen uit dit onderzoek laten zien dat van de nieuwe aanpak positieve veranderingen 

mogen worden verwacht. Daarbij is het echter van belang een onderscheid te maken tussen de 

theoretische mogelijkheden van de nieuwe wet en de uitwerking van de nieuwe aanpak in de 

praktijk. De wetswijziging levert in theorie een duidelijke vereenvoudiging op van de aanpak van 

het rijden onder invloed van drugs. Daarmee is echter nog niet zeker dat het aantal vervolgingen 

van bestuurders die onder invloed van drugs deelnamen aan het verkeer aanzienlijk toeneemt. 

Uit de interviews blijkt namelijk dat de politie weliswaar voornemens is de speekseltesters in te 

zetten, maar niet in het kader van aselecte grootschalige verkeerscontroles. Tenzij er bij een 

staandehouding van een voertuig duidelijke aanwijzingen voor durgsgebruik zijn. Veeleer zal het 

gaan om selectieve controles (bijvoorbeeld bij evenementen waar drugsgebruik wordt vermoed) 

of om selectieve gevallen waar op grond van voorliggende concrete aanwijzingen (zoals 

opvallend verkeersgedrag, uiterlijke kenmerken bestuurder, wietlucht of de aanwezigheid van 

drugs in het voertuig) het vermoeden rijst dat drugs gebruikt kunnen zijn. De gemiddelde 

pakkans voor het rijden onder invloed van drugs zal door deze selectieve en beperkte inzet van 

de speekseltest vermoedelijk niet sterk toenemen. Of daardoor bestuurders na implementatie 

van de wetswijziging geneigd zijn minder drugs te gebruiken, hangt echter van meer factoren af 

dan alleen de pakkans. Het gaat bijvoorbeeld ook om toegenomen bekendheid bij burgers van de 

risico’s van drugsgebruik in het verkeer en het draagvlak voor de nieuwe wet. Voor de mate 

waarin de nieuwe wet bijdraagt aan het vergroten van de verkeersveiligheid zal dus het nodige 

afhangen van de mate van voorlichting die de implementatie van de wetswijziging zal moeten 

flankeren.     
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1 Inleiding 

 Aanleiding onderzoek 1.1

In de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994), artikel 8, eerste lid, staat dat het “een ieder 

verboden is een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen, terwijl hij verkeert onder 

zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik 

daarvan - al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof - de rijvaardigheid kan 

verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht”. 

 

Voor het aanpakken van het rijden onder invloed van drugs biedt bovenstaande bepaling echter 

beperkt houvast. Daarom wordt een wijziging van de WVW1994 van kracht die het mogelijk moet 

maken het rijden onder invloed van drugs beter aan te pakken. De wetswijziging voorziet in een 

instrumentarium waarmee politie en justitie het gebruik van drugs eenvoudiger zouden moeten 

kunnen vaststellen. Het vergroten van de verkeersveiligheid is niet een specifiek doel van de 

wetswijziging hoewel uiteindelijk een vereenvoudiging van de aanpak er wel indirect aan kan 

bijdragen.  

Bij de behandeling van het voorstel voor de wetswijziging in de Tweede Kamer hebben diverse 

partijen gevraagd om een evaluatie van de nieuwe wet. In antwoord daarop heeft de minister van 

Veiligheid en Justitie toegezegd de wet binnen een termijn van vijf jaar te evalueren.  

 

Omdat binnen de gevraagde evaluatie vastgesteld dient te worden welke veranderingen 

optreden na de implementatie van de nieuwe wet is voorzien in een zogenaamde vóórmeting 

(nulmeting) waarbinnen de situatie in kaart wordt gebracht voordat de wet wordt 

geïmplementeerd. Door na invoering van de wet op dezelfde wijze de situatie rond de opsporing 

en vervolging van rijden onder invloed van drugs te onderzoeken, kan worden bepaald wat de 

veranderingen na de invoering van de wet zijn geweest. 

 

Het WODC van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft op aanvraag van het DG 

Rechtshandhaving & Criminaliteitsbestrijding, DSP-groep opdracht gegeven tot het uitvoeren van 

de vóórmeting (nulmeting). In dit rapport worden de uitkomsten van dat onderzoek gegeven. 

Merk daarbij op dat binnen het onderzoek uitsluitend gekeken is naar de aanpak van drugs in het 

verkeer. Het gebruik van medicijnen waarvan strafbaarheid in hetzelfde artikel 8 van de 

WVW1994 is geregeld is niet onderzocht . 

 

  



 

DSP-groep EINDRAPPORT | Rijden onder invloed van drugs  16  

Het onderzoek werd begeleid door een commissie. In de commissie namen zitting: 

 mevrouw prof. dr. M.P. Hagenzieker, TU Delft (voorzitter) 

 de heer drs. E. van Beek, Ministerie van Infrastructuur en Milieu  

 de heer drs. E.J van Hasselt, Nationale Politie 

 de heer dr. S. Houwing, SWOV Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 

 de heer dr. J.A.M. de Kruijf, RU - Faculteit der Managementwetenschappen  

 mevrouw drs. C.J. Maas, MinVenJ - Directie Rechtshandhaving & Criminaliteitsbestrijding 

 mevrouw dr. M.M.J. van Ooyen-Houben, Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum  

 

 Context en reikwijdte onderzoek 1.2

Bij lezing van het rapport is het van belang kennis te nemen van enkele bijzondere 

omstandigheden die van invloed zijn op de onderzoeksresultaten. In de eerste plaats moet erop 

gewezen worden dat er bij de start van het onderzoek vanuit gegaan werd dat de meting plaats 

zou vinden vlak vóór en tijdens de implementatie van de wetswijziging. Een van de 

onderzoeksvragen betrof bijvoorbeeld de wijze waarop de verschillende ketenpartners zich 

voorbereidden op de nieuwe werkwijze die met de wetswijziging gegeven zou zijn. Omdat 

gedurende de loop van het onderzoek de implementatiedatum twee keer verschoven werd (ten 

tijde van het publiceren van dit rapport is de start geprognosticeerd voor medio 2017) waren bij 

de betrokken partijen feitelijk weinig tot geen voorbereidingen getroffen. In het rapport wordt het 

ontbreken van deze voorbereidingen geconstateerd. Tegelijkertijd moet er op deze plek voor 

gewaarschuwd worden dat deze constatering negatief wordt uitgelegd als zijnde dat de 

ketenpartners zich niet goed voorbereiden op de komst van de wetswijziging. Nog niet alle 

voorbereidingen zijn– vanwege de verschoven implementatiedatum –aan de orde. 

 

In de tweede plaats moet een kanttekening worden gemaakt bij de gebruikte kwantitatieve 

gegevens. In het onderzoek wordt op verschillende plekken cijfermateriaal van de politie 

gebruikt. Dit materiaal heeft betrekking op de periode 2013-2015. Het jaar 2015 is voor de politie 

echter een bijzonder jaar geweest omdat binnen het korps verschillende werkonderbrekingen en 

stiptheidsacties plaatsvonden. De kans is reëel dat deze acties van invloed zijn geweest op het 

aantal verkeerscontroles en afgehandelde zaken, maar hoe groot deze invloed was kon binnen 

het onderzoek niet worden becijferd.  

 

Voorts is van belang te vermelden dat in de onderzochte periode een aantal onderwerpen op de 

politieke agenda is gekomen die de nodige politie-inzet hebben gevergd (radicalisering, instroom 

asielzoekers). Deze inzet is geleverd vanuit de beschikbare capaciteit. In hoeverre dat ten koste is 
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gegaan van de inzet op controle van bestuurders kon niet worden bepaald binnen het onderzoek. 

Maar dat het van invloed is geweest valt niet uit te sluiten.  

 

 Leeswijzer 1.3

De opbouw van het rapport is als volgt. In het volgende hoofdstuk worden de onderzoeksvragen 

en de onderzoeksopzet beschreven. In het derde hoofdstuk wordt ingegaan op het formele kader 

waarbinnen op dit moment drugsgebruik in het verkeer wordt opgespoord, vervolgd en 

gesanctioneerd. In het vierde hoofdstuk bespreken we de uitvoeringspraktijk zoals het er op het 

moment van onderzoek aan toe gaat. In het vijfde hoofdstuk wordt de nieuwe aanpak besproken 

die mogelijk wordt door de gewijzigde wet. Ook wordt daar een eerste inschatting gemaakt van 

de veranderingen die de wet mogelijk teweeg zal brengen en welke voorbereidingen door de 

relevante stakeholders ten tijde van het veldwerk getroffen waren. In hoofdstuk zes worden de 

conclusies geformuleerd aan de hand van de onderzoeksvragen. In Bijlage 1 tot slot wordt 

ingegaan op de éénmeting en aangegeven hoe daarbinnen de dataverzameling zal moeten 

plaatsvinden zodat de uitkomsten vergeleken kunnen worden met die van deze nulmeting.  
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2 Methodische verantwoording 

In dit hoofdstuk worden de probleemstelling en onderzoeksvragen van de evaluatie 

weergegeven. Daarnaast wordt verantwoording afgelegd over het onderzoek en stilgestaan bij de 

beperkingen van de onderzoeksresultaten. 

 

 

 Probleemstelling van het onderzoek en 2.1

onderzoeksvragen 

De centrale probleemstelling van het onderzoek luidt: 

“Hoe wordt rijden onder invloed van drugs voor implementatie van de gewijzigde WVW1994 

opgespoord en gesanctioneerd en met welk resultaat?” 

 

Onderzoeksvragen van de nulmeting zijn: 

1 Hoe lopen de processen voor inwerkingtreding van de nieuwe wet, in 2014/2015: 

a  Hoe wordt drugsgebruik opgespoord, vervolgd en gesanctioneerd? 

b  Welke actoren zijn betrokken? Wie doet wat, in welke stap van het proces? 

c  Als cijfers of valide schattingen voorhanden zijn: wat zeggen deze over de resultaten in  

termen van opsporing, vervolging en sanctionering? 

2 Welke knelpunten doen zich voor in de aanpak? Wat loopt goed? 

3 Wat is het oordeel van opsporingsambtenaren over het gemak en de betrouwbaarheid van 

het opsporen van het gebruik van drugs en de beschikbaarheid van artsen voor het afnemen 

van bloed? 

4 Hoe vaak is op verzoek van de politie afgenomen bloed voor onderzoek op drugsgebruik aan 

het NFI gestuurd? In hoeverre worden de aanvraagformulieren systematisch en volledig 

ingevuld? 

5 Wat zijn kenmerken van verdachten van rijden onder invloed van drugs (gespecificeerd naar 

drug)? 

6 Hoe vaak is tegenonderzoek op drugsgebruik uitgevoerd? 

7 Hoe moeten de processen na inwerkingtreding van de wetswijziging gaan verlopen: welke 

actoren zijn betrokken, wie wordt geacht wat te doen, in welke stap van het proces, binnen 

welke termijn? Wat zijn de beoogde uitkomsten? Met andere woorden: wat is de beleidslogica 

van de wetswijziging?  
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 Verantwoording van de onderzoekaanpak 2.2

Om tot een beantwoording van de onderzoeksvragen te komen, zijn verschillende methoden van 

onderzoek toegepast. In deze paragraaf beschrijven we op hoofdlijnen de ingezette methoden. 

Op verschillende plekken wordt daarbij naar de bijlagen van dit rapport verwezen.  

 

 Deskresearch 2.2.1

Voor het opstellen van het wettelijk kader, het nagaan van de formele werkafspraken en de 

beoordeling van de beleidslogica van de wetswijziging van artikel 8 WVW1994 zijn verschillende 

schriftelijke bronnen geraadpleegd. Het betreft recente wet- en regelgeving, beleidsstukken en 

relevante literatuur (zie bijlage B3). 

 

 Enquête onder taakaccenthouders politie 2.2.2

Binnen het onderzoek is een enquête gehouden onder taakaccenthouders verkeer in alle 

basisteams. In bijlage B4 is de integrale tekst van de enquête opgenomen. Van de in totaal 272 

aangeschreven politiemedewerkers vulden 208 respondenten de vragenlijst (deels) in. Dit 

betekent dat een respons van 76% werd gerealiseerd. Van deze ingevulde vragenlijsten zijn er 

169 volledig ingevuld en 39 onvolledig. Hiermee komt de respons voor de volledig ingevulde 

enquête uit op 62%.  

 

Merk op dat het steekproefkader niet volledig zuiver bleek. Dat wil zeggen dat van de 215 

deelnemers die de vraag beantwoorden of zij uit hoofden van hun functie bij verkeerscontroles 

betrokken waren, 34 (16%) negatief antwoordden. (Een deel van deze respondenten vulde 

overigens de vragenlijst niet volledig in.) 

 

Merk verder op dat de uiteindelijke steekproef voor de basispolitiezorg niet a-select is geweest. 

Het betreft in alle gevallen politiefunctionarissen bij wie, als gevolg van hun taakaccent, een 

bovengemiddelde betrokkenheid bij en kennis van het onderwerp mag worden verwacht.  

 

Binnen de enquête zijn verschillende vragen gesteld over het aantal maal dat een bepaalde 

handeling voorkwam (controles, bloedtesten, alcoholtests). Bij de vragen is steeds ook gevraagd 

om aan te geven hoe betrouwbaar de door de respondent vermelde aantallen waren. In Bijlage B5 

wordt voor de relevante vragen de betrouwbaarheid van de cijfers aangegeven. In zijn 

algemeenheid kan worden gesteld dat bij alle vragen een meerderheid van de respondenten 

aangeeft dat de uitkomsten nauwkeurig of zelfs exact zijn. 
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 Semigestructureerde interviews 2.2.3

Binnen het onderzoek zijn in totaal 26 personen geïnterviewd om zicht te krijgen op de 

uitvoeringspraktijk van vóór de invoering van de wetswijziging, vast te stellen welke werkwijzen 

gepland staan ná implementatie van de wetswijziging en om te beoordelen hoe plausibel het is 

dat met de wetswijziging de beoogde doelen worden gerealiseerd. De interviews waren 

semigestructureerd van opzet. Dat betekent dat per respondentgroep een vragenlijst is 

opgesteld met open vragen. In bijlage B6 zijn per respondentgroep de vragen vermeld. Deze 

vragenlijst is ter voorbereiding voorafgaand aan het interview aan de respondent overlegd. Van 

ieder gesprek werd een verslag gemaakt. De respondentengroep is als volgt verdeeld: 

 Landelijke portefeuillehouder infrastructuur Nationale Politie1 persoon 

 DGPOL van het ministerie van V&J,2 personen 

 Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, 1 persoon 

 Nederlands Forensisch Instituut, 3 personen 

 Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM), 1 persoon (schriftelijke beantwoording 

interviewvragen) 

 Officier van Justitie, 2 personen 

 Rechters (ten dele) werkzaam in arrondissementen die samenvallen met de eenheden
1
 

Oost-Nederland, Amsterdam, Oost-Brabant en Noord-Holland, 8 personen 

 Taakaccenthouders verkeer in basisteams van de eenheden Oost-Nederland, Amsterdam, 

Oost-Brabant en Noord-Holland, 8 personen.  

 

 Registratieanalyse bloedonderzoeken NFI en politie 2.2.4

Binnen het onderzoek is getracht na te gaan hoe vaak de politie het NFI verzocht heeft een 

bloedonderzoek te doen naar aanleiding van de verdenking van het gebruik van drugs en wat de 

uitkomsten van deze onderzoeken zijn geweest. Voor dit doel heeft het NFI een database 

beschikbaar gesteld waarin per onderzochte stof verschillende gegevens waren vastgelegd. Het 

overzicht had betrekking op de jaren 2013 - 2015. Op basis van nadere analyse van de database 

moest echter worden geconcludeerd dat niet betrouwbaar kon worden vastgesteld hoe vaak een 

bloedonderzoek naar aanleiding van het vermoeden van drugs door de politie was aangevraagd. 

Reden hiervoor was dat tot en met 2016 het NFI bij aangevraagd alcohol en drugsonderzoek 

eerst test op ethanol (alcohol). Als op die stof positief getest wordt op een waarde van >0,8 g/L 

dan wordt niet verder gezocht naar de aanwezigheid van drugs. In dat geval wordt er in de 

                                                                        
1 Bij de selectie van basisteams werd rekening gehouden met spreiding over de volgende criteria: stedelijk vs platteland; 

dicht- vs dunbevolkt; grens vs geen grensgebied; veel horeca/evenementen vs weinig. De volgende eenheden zijn 

geselecteerd: 

• Eenheid Oost-Nederland, district Twente: grensstreek, minder dicht bevolkt, grote stad met omliggend platteland, 

heeft ervaring met vooruitstrevende methode  

• Eenheid Amsterdam: stedelijk, dichtbevolkt, veel horeca/evenementen 

• Eenheid Oost-Brabant: grensstreek, minder dicht bevolkt, grote stad met omliggend platteland 

Eenheid Noord-Holland: dunner bevolkt, veel regionale uitgaanscentra (vermoedelijk relatief veel verkeersdeelnemers 

onder invloed van drugs) eenheden werden geselecteerd.  
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database ook niet geregistreerd dat er oorspronkelijk een aanvraag voor onderzoek naar drugs 

was. Daardoor kunnen er geen betrouwbare cijfers voor het totaal aantal aangevraagde 

drugsonderzoeken worden bepaald. Ook in de BVH van de politie valt niet vast te stellen hoe vaak 

bloedonderzoek is aangevraagd omdat hiervoor geen standaardcode beschikbaar is. 

 

 Dataextractie Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 2.2.5

Bij het CBR zijn overzichten opgevraagd voor de jaren 2013 - 2015 van het aantal mededelingen 

CBR procedure, de meldende instantie en de feitelijke afdoening. Deze geleverde tabellen zijn 

overgenomen in het rapport. 

 

 

 Verloop van het veldwerk 2.3

Het veldwerk vond plaats in de periode april - juni 2016 en had een moeizaam verloop. In de 

eerste plaats qua timing. De implementatie van de wijziging van artikel 8 WVW1994 werd tijdens 

de loop van de opdracht drie keer uitgesteld en – zoals beschreven wordt in hoofdstuk 5 – was de 

aanbesteding van de speekseltesters nog niet afgerond bij het opleveren van dit rapport. Deze 

verschuiving in de planning zorgde ervoor dat de voorbereidingen van de procespartijen op de 

gewijzigde wet minder vergevorderd waren dan bij aanvang gedacht waardoor in dit rapport de 

beschrijving van deze voorbereiding soms nog erg summier is. 

 

Daarnaast heeft de autorisatie, de toestemmingverlening en het uiteindelijk verkrijgen van data 

enkele belemmeringen ondervonden. In de eerste plaats bleek dat ondanks de toestemming van 

het College van Procureurs-Generaal de onderzoekers niet rechtstreeks contact mochten leggen 

met de medewerkers van het CVOM. Na aanvullende toestemming – die een lange doorlooptijd 

vergde –van de Hoofdofficier van het CVOM is dit contact alsnog tot stand gekomen. Het CVOM 

heeft echter alleen schriftelijk willen reageren op de interviewvragen en achtte het niet 

opportuun mededelingen te doen over voorbereidingen die de organisatie al dan niet zou treffen 

in voorbereiding op de wetswijziging. 

 

Binnen het onderzoek werd beoogd een dossieranalyse uit te voeren op 1.000 zaken in de BVH. 

Deze analyse had tot doel na te gaan hoe vaak sprake is van de verdenking van het rijden onder 

invloed van het (gecombineerde) gebruik van drugs. De landelijke extracties uit de BVI geven 

namelijk mogelijk een vertekend beeld van het werkelijke aantal keer dat de politie het gebruik 

van drugs vermoedde en registreerde.  

 

Voor het dossieronderzoek was naast toestemming van het College van PG’s ook een werkplek 

nodig bij de politie zodat de onderzoekers zich zelf toegang konden verschaffen tot de BVH. 
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Zoals gebruikelijk zouden onderzoekers hiervoor een veiligheidsonderzoek moeten ondergaan. 

Als gevolg van lopende reorganisatie binnen de Nationale Politie en enkele incidenten met 

datalekken zijn dergelijke screenings aangescherpt. De zwaardere screening (BGO-lang) vergde 

veel meer (doorloop)tijd dan voorzien. Nadat de screening geslaagd was bleek de aangewezen 

Business Intelligence Competence Center (BICC) waar de inzage in de BVH zou moeten 

plaatsvinden – vanwege onvolkomenheden in de interne werkprocessen – niet in staat op korte 

termijn de onderzoekers te voorzien van inloggegevens. Pas toen het concept eindrapport werd 

opgesteld werden de inloggegevens verstrekt. 

 

Omdat de uitkomsten van de BVH analyse pas echt betekenis krijgen in de vergelijking van de 

nulmeting met de eenmeting, is er voor gekozen om het BVH dossieronderzoek zowel voor de 

situatie van vóór implementatie van de wetswijziging als voor de situatie daarna ten tijde van de 

eenmeting te laten plaatsvinden. In bijlage B1 wordt uitvoerig ingegaan op de opzet van de 

eenmeting op dit punt.  
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3 Huidige aanpak van drugsgebruik in 

het verkeer 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe thans de aanpak van het (gecombineerde) gebruik van 

drugs verloopt. Het hele proces van opsporing, vervolging en sanctionering laat zich op 

hoofdlijnen samenvatten in figuur 1.  

 

 

Figuur 3.1 Schematische weergave van de opsporing en vervolging van drugsgebruik in het verkeer 
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Betrokken actoren 

De volgende actoren zijn betrokken bij het proces van opsporen, vervolgen en sanctioneren: 

 Politie: houden van grootschalige verkeerscontroles of controle in selectieve gevallen, zoals bij 

afwijkend rijgedrag of een verkeersongeval. Medewerking vragen aan Onderzoek naar 

psychomotorische functies en oog- en spraakfuncties (PMO)
2
 waarmee het gebruik van drugs kan 

worden aangetoond. Bij verdenking van rijden onder invloed van drugs mag de politie de verdachte 

aanhouden en meenemen. Alleen bij een verdenking drugsgebruik mag de politie een arts inschakelen 

voor bloedafname. 

 Nederlands Forensisch Instituut (NFI): verricht bloedanalyses.  

 Openbaar Ministerie (OM): vervolgt daders van rijden onder invloed en doet zaken af wanneer deze niet 

worden gedagvaard (de ‘minder ernstige’ zaken).  

 Rechter (ZM): behandelt strafzaken van gedagvaarde zaken (‘ernstigere‘ zaken en in ieder geval 

meervoudige recidive). 

 CJIB: int geldboetes voor het OM. 

 CBR legt onderzoek naar de geschiktheid op naar aanleiding van meldingen van de politie of in een 

enkel incidenteel geval het OM of de directeur CBR. In afwachting van het onderzoek schorst het CBR 

het rijbewijs. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek verklaart het CBR het rijbewijs al dan niet 

ongeldig. 

 

Gebruikte instrumenten 

Twee instrumenten kunnen worden ingezet voor het aantonen van druggebruik: 

 Onderzoek naar psychomotorische functies en oog- en spraakfuncties (PMO). Kan vermoeden op 

aanwezigheid van beperkt aantal drugs bevestigen. Wordt gebruikt als voorselectiemiddel. Afname 

instrument is vrijwillig. 

 Bloedonderzoek. Wordt ingezet als bewijsmiddel. Alle drugs kunnen worden aangetoond met 

bloedonderzoek (marges in acht nemend).  

 

De eerste stap bij de opsporing en vervolging is het vaststellen van het gerede vermoeden door 

de politie van de verdenking van het gebruik van drugs door de bestuurder. In principe zijn hier 

twee aanleidingen voor. In de eerste plaats kan dit zijn vanwege afwijkend verkeersgedrag of 

betrokkenheid bij een ongeval of wanneer tijdens een reguliere controle (verkeersfuik) een 

bestuurder uiterlijke kenmerken van middelengebruik vertoont. In beginsel stelt de 

politiefunctionaris eerst vast of sprake is van alcoholgebruik. Is daarvan niet sprake dan kan de 

bestuurder gevraagd worden (vrijwillig) zijn medewerking te verlenen aan een aantal coördinatie- 

en observatietesten. De uitkomsten van deze test of de andere aanwijzingen – zoals de 

aanwezigheid van drugs of wietlucht- kunnen voor de politie reden vormen om de bestuurder als 

verdachte aan te merken.  

 

Wanneer de bestuurder als verdachte wordt aangemerkt zal de zaak via een bestuursrechtelijk en  

een strafrechtelijk spoor worden afgedaan op basis van de gestelde juridische kaders voor beide 

sporen. Wat betreft het bestuursrechtelijke spoor kan de politie het rijbewijs bestuursrechtelijk 

                                                                        
2
  Het PMO moet niet verward worden met de PMT, de psychomotorische test (PMT). Het PMO is in tegenstelling tot de 

PMT niet genormeerd en kent daardoor geen vaste opzet. De PMT wordt vanaf 2017 toegepast. 
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innemen en door middel van een zogenaamde 'mededeling' de divisie Rijgeschiktheid van het 

CBR informeren over de geconstateerde feiten. De vorderingsprocedure is een 

verkeersveiligheidsmaatregel die wordt uitgevoerd door de divisie Rijgeschiktheid van het CBR. 

Het CBR beoordeelt vervolgens op grond van de criteria opgesomd in artikel 23 in de Regeling 

maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid of een onderzoek naar de ‘geschiktheid’ aan de orde 

is. In afwachting van het onderzoek naar de afhankelijkheid van de betreffende drogerende 

stoffen, zal het CBR de geldigheid van het rijbewijs schorsen. Als uit het onderzoek blijkt er iets 

mis is met de geschiktheid (dus een afhankelijkheid wordt geconstateerd) zal het CBR het 

rijbewijs ongeldig verklaren.  

 

Wanneer de zaak via het strafrechtelijke spoor afgedaan wordt dan is het bloedonderzoek het 

geëigende middel om bewijs van overtreding van artikel 8, eerste lid, van de WVW1994 te 

verkrijgen. In dat geval zal die bestuurder ingevolge artikel 163 van de WVW1994 vierde lid door 

de opsporingsambtenaar de toestemming gevraagd worden tot het verrichten van een 

bloedonderzoek. De verdachte wordt dan meegenomen voor bloedafname. Als de verdachte - in 

geval van een ongeluk - in het ziekenhuis is opgenomen kan ook daar bloed worden afgenomen.  

 

Wanneer de verdachte geen toestemming verleent, kan de (Hulp-)Officier van Justitie de 

verdachte bevelen om mee te werken aan het bloedonderzoek. De bloedafname mag uitsluitend 

door een arts gebeuren. De afname mag thans niet eerder plaatsvinden dan ná één uur nadat de 

verdachte is gevorderd zijn medewerking te verlenen aan een voorlopig onderzoek van 

uitgeademde lucht. (artikel 15 en 16 Besluit alcoholonderzoeken). In voorkomende gevallen kan 

de politie de bestuurder -ex artikel 162 WVW1994 - een tijdelijk rijverbod opleggen. 

 

De arts neemt twee buisjes bloed af en deze worden opgestuurd naar het NFI. Daarbij wordt een 

proces-verbaal opgemaakt in het registratiesysteem van de politie Basisvoorziening Handhaving 

(BVH).Vervolgens wordt het bloed geanalyseerd bij het NFI. De test door het NFI moet kort na de 

bloedafname uitgevoerd worden omdat sporen van drugs relatief snel verdwijnen uit het bloed. 

Het NFI test op verschillende hoofdgroepen (verschillende soorten drugs en medicijnen) en 

bepaalt vervolgens in hoeverre de rijvaardigheid in het geding is.  

 

Indien de uitslag van het onderzoek positief is kan de verdachte vragen om een contra-expertise 

in de vorm van een tegenonderzoek of aanvullend onderzoek. Dit onderzoek is op initiatief en 

kosten van de verdachte. De verdachte heeft bij de bloedafname twee buisjes bloed afgestaan, 

het tweede buisje wordt in dit tegenonderzoek geanalyseerd. Tegenonderzoek moet 

plaatsvinden in een geaccrediteerd en aangewezen laboratorium. 

 

Test de verdachte positief op drugs (of alcohol) dan stuurt de politie de zaak naar het Openbaar 

Ministerie. Het Openbaar Ministerie beslist over de vervolging. Daarbij baseert het zich bij de 
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strafeis op de Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden 

tijdens een rijverbod (2015R055). In tegenstelling tot alcohol zijn in de richtlijn geen 

grenswaarden voor bloedconcentraties opgenomen waarboven sprake is van strafbaarheid. Wel 

wordt in de Richtlijn een onderscheid gemaakt tussen enkelvoudig en meervoudig gebruik van 

drugs. Waarbij het gecombineerde gebruik vanuit het versterkend negatief effect op de 

rijgeschiktheid tot strafverzwaring leidt. Uit de richtlijn valt op te maken dat het openbaar 

ministerie de bewijslast primair ontleent aan de conclusie van het NFI dat de rijvaardigheid – 

blijkens de bloedanalyse - waarschijnlijk nadelig beïnvloed was.  
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4 Huidige uitvoeringspraktijk  

In dit hoofdstuk beschrijven we de uitvoeringspraktijk. Daarbij gaan we eerst in op het aantal 

geregistreerde zaken. Vervolgens gaan we in op het werkproces en de procedures. Welke 

knelpunten doen zich voor in de huidige aanpak en wat loopt goed en minder goed? Daarbij komt 

ook het oordeel van opsporingsambtenaren aan de orde over het gemak en de betrouwbaarheid 

van het opsporen van het gebruik van drugs en de beschikbaarheid van artsen voor bloedafname. 

De uitkomsten van dit hoofdstuk zijn gebaseerd op landelijk opgevraagde politiecijfers en CBR 

cijfers, de uitkomsten van de enquête onder taakaccenthouders verkeer van de Nationale Politie,  

en interviews met de relevante stakeholders. 

 

 Geregistreerde zaken  4.1

In deze paragraaf wordt gekeken naar het aantal zaken dat door de politie en het CBR is 

geregistreerd voor bestuurders die worden verdacht van het rijden onder invloed van drugs.  

 Politieregistratie 4.1.1

Bestuurders die worden verdacht van het overtreden van het verbod van het rijden onder invloed 

van drugs kunnen – net als bij alcohol het geval is - in het bedrijfsprocessysteem van de politie 

worden geregistreerd onder een aparte meldcode: ‘rijden onder invloed drugs/medicijnen’. Uit 

onderstaande tabel blijkt dat het jaarlijks gaat om iets meer dan 1.100 registraties. Dat is rond de 

4% van het totaal aantal geregistreerde zaken waarbij sprake was van een overtreding op het 

rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. Het aantal bloedonderzoeken dat door het NFI is 

uitgevoerd naar aanleiding van de verdenking van het gebruik van drugs kon niet betrouwbaar 

worden vastgesteld. (zie voor een toelichting hierop paragraaf 2.2.2). 

 

Tabel 4.1  Aantal geregistreerde bestuurders dat wordt verdacht van het rijden onder invloed van drugs of 

alcohol (uitgesplitst naar de jaren 2013-2015) 

Type zaak 2013 2014 2015 

 n % n % n % 

Rijden onder invloed alcohol 37.448 97% 32.497 96% 27.699 96% 

Rijden onder invloed drugs/ medicijnen 1.128 3% 1.196 4% 1.165 4% 

Totaal 38.576 100% 33.693 100% 28.864 100% 

Bron: BVI Nationale Politie 

 

 



 

DSP-groep EINDRAPPORT | Rijden onder invloed van drugs  30  

Hoewel het landelijke aantal geregistreerde bestuurders dat wordt verdacht van het rijden onder 

invloed van drugs over de periode 2013-2015 een vrij constant beeld laat zien, verschillen de 

politie-eenheden onderling. Zo is het aantal zaken dat in de politie-eenheid Oost-Nederland 

wordt geregistreerd een veelvoud van het aantal zaken dat is geregistreerd in de politie-

eenheden Amsterdam of Limburg.  

 

 

Figuur 4.1  Aantal zaken ‘Rijden onder invloed drugs/medicijnen’ uitgesplitst naar politie-eenheden en jaren 

(2013-2015) 

 

Bron: BVI Nationale Politie 

 

 

Deze verschillen hebben een samenhang met het aantal alcoholzaken zo blijkt uit tabel 4.2. Zij 

het niet 1-op-1: daar waar voor wat betreft het aantal drugszaken Oost Nederland de lijst 

aanvoert, is dit bij het aantal alcoholzaken Den Haag. Oost Nederland volgt pas op de derde 

plaats.  
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Figuur 4.2  Aantal zaken ‘Rijden onder invloed alcohol’ uitgesplitst naar politie-eenheden en jaren (2013-

2015) 

 

Bron: BVI Nationale Politie 

 

 

Een mogelijke verklaring voor de verschillen die uit de interviews met politiemedewerkers naar 

voren komt, is dat het vermoeden op drugsgebruik onder bestuurders vaak wordt vastgesteld als 

bijvangst tijdens reguliere alcoholcontroles. Deze aanname vindt ten dele steun in de cijfers. 

Wordt namelijk gekeken naar het aantal reguliere alcoholcontroles (‘fuikcontroles’) dan blijkt dat 

de meeste controles plaatsvinden in de eenheden Den Haag, Noord-Holland en Oost-Nederland. 

Met uitzondering van Noord-Holland zijn dit eenheden waarin ook de meeste drugszaken werden 

aangeleverd. Desondanks valt op dat hoewel Den Haag op jaarbasis drie tot vier keer meer 

fuikcontroles uitvoert dan Oost-Nederland, het aantal geregistreerde drugszaken in 

laatstgenoemde eenheid hoger ligt dan in Den Haag. Volgens de politie heeft dit alles te maken 

met de samenwerking die tot voor kort in deze eenheid plaatsvond met drugsdeskundigen die 

politiefunctionarissen trainden in het observeren van druggerelateerd gedrag. 
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Tabel 4.2  Aantal fuikcontroles (2013-2015) 

Eenheid 2013 2014 2015 

Eenheid Den Haag 2.042 1.947 1.254 

Eenheid Noord-Holland 666 494 364 

Eenheid Oost-Nederland 626 476 395 

Eenheid Rotterdam 679 547 265 

Eenheid Midden-Nederland 386 421 325 

Eenheid Noord-Nederland 336 257 326 

Eenheid Limburg 195 156 132 

Eenheid Oost-Brabant 212 143 113 

Eenheid Amsterdam 119 89 84 

Eenheid Zeeland-West-Brabant 96 62 75 

Bron: BVI Nationale Politie 

 

 

Wordt het aantal drugszaken uitgedrukt als percentage van het totaal aantal zaken van rijden 

onder invloed van alcohol en drugs samen, dan blijkt dat in Noord-Nederland naar verhouding het 

meest sprake is van drugs. Terwijl in Rotterdam en Limburg relatief het minst drugs wordt 

geconstateerd. (Zie figuur 4.3) 

 

 

Figuur 4.3 Aandeel drugs op het totaal van alcohol- en drugszaken samen over de periode 2013-2015 

 

Bron: BVI Nationale Politie 
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Kanttekening bij de cijfers 

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op geregistreerde zaken in het BHV van de politie. Daarbij 

moeten twee kanttekeningen worden geplaatst. In de eerste plaats worden niet alle zaken waarin 

drugsgebruik wordt vermoed ook daadwerkelijk geregistreerd. Sterker nog: het lijkt aannemelijk 

dat in zaken waarin een vermoeden bestond maar waarop de politie geen vervolgacties heeft 

ondernomen vaak geen registratie plaatsvindt. In de tweede plaats werd er binnen dit onderzoek 

op gewezen dat verkeerszaken waarin naast drugs ook alcohol in het spel was vermoedelijk vaak 

onder de categorie ‘alcohol’ werden weggeschreven. Dit zorgt ervoor dat de gepresenteerde 

cijfers waarschijnlijk een zekere mate van vervuiling kennen. Hoe groot deze vervuiling is, en in 

welke mate de cijfers gecorrigeerd zouden moeten worden kan worden bepaald aan de hand van 

dossieronderzoek op alcohol en drugszaken in het BVH. Dergelijk onderzoek heeft niet 

plaatsgevonden in deze nulmeting maar wordt mogelijk uitgevoerd in de eenmeting, direct na 

implementatie van de wetswijziging van artikel 8 WVW1994. (zie bijlage B1 voor de 

aandachtspunten bij de eenmeting). 

 

 Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 4.1.2

Wanneer de politie vermoedt dat een bestuurder onder invloed is van drugs, kan de politie– 

afhankelijk van de feiten – het rijbewijs bestuursrechtelijk innemen of strafrechtelijk invorderen 

en de bestuurder bij het CBR melden via een zogenaamde ‘mededeling’. Het CBR kan dan op 

grond van de criteria opgesomd in artikel 23 in de Regeling maatregelen rijvaardigheid besluiten 

dat de bestuurder moet meewerken aan een geschiktheidsonderzoek naar de afhankelijkheid 

van drugs. In tabel 4.3 wordt duidelijk dat het aantal verwijzingen van de politie fluctueert. In 2013 

vonden ruim 750 mededelingen (meldingen) plaats. In 2015 was dat bijna de helft, terwijl het 

aantal geregistreerde zaken bij de politie nagenoeg hetzelfde is gebleven (zie tabel 4.1). Binnen 

het onderzoek kon bij de politie niet worden achterhaald wat hiervoor de redenen waren. 

 

Worden tabel 4.3 en figuur 4.1 met elkaar vergeleken dan valt op dat er een duidelijk verband is 

tussen het aantal geregistreerde drugsverkeerszaken per eenheid en het aantal meldingen vanuit 

de betreffende eenheid aan het CBR (merk overigens op dat het aantal mededelingen voor drugs 

een fractie is van het aantal mededelingen voor alcohol. Alleen al in 2015 kregen 11.615 

automobilisten een educatieve maatregel opgelegd vanwege rijden onder invloed van alcohol, zo 

blijkt uit het jaarverslag van het CBR).
3
 

  

  

                                                                        
3 CBR Jaarverslag 2015 



 

DSP-groep EINDRAPPORT | Rijden onder invloed van drugs  34  

Tabel 4.3 Aantal mededelingen ‘drugs’ bij CBR uitgesplitst naar verwijzende instantie en jaar  

(periode 2013-2015) 

Rijlabels 2013 2014 2015 

Politie Eenheid Rotterdam 131 52 34 

Politie Eenheid Den Haag 70 54 69 

Politie Eenheid Noord-Nederland 86 49 56 

Politie Eenheid Oost-Nederland 86 46 54 

Politie Eenheid Midden-Nederland 67 40 38 

Politie Eenheid Oost-Brabant 68 35 33 

Politie Eenheid Noord-Holland 63 45 19 

Politie Eenheid Zeeland-West-Brabant 53 30 36 

Politie Eenheid Limburg 55 14 11 

Politie Eenheid Amsterdam 27 25 18 

Arrondissementsparket Arnhem 2 5 2 

Arrondissementsparket Haarlem 1   

Arrondissementsparket 's Gravenhage 1   

Arrondissementsparket Utrecht   2 

Arrondissementsparket Zutphen 1   

CVOM 4 2  

CBR  1 2 

KLPD 26 11 6 

KMAR 11 10 11 

Eindtotaal 752 419 395 

Bron: registratie CBR, 2016 

 

 

In tabel 4.4. wordt duidelijk dat het aantal vorderingenonderzoeken (keuringen) naar 

drugsafhankelijkheid op jaarbasis hoger ligt dan het aantal mededelingen ‘drugs’. Dit verschil 

wordt verklaard door het feit dat een aantal bestuurders een tweede onderzoek aanvraagt en 

keuringen worden gedaan die voortvloeien uit opgelegde besluiten uit een eerder jaar. Merk op 

dat vrijwel alle mededelingen leiden tot een onderzoek naar de geschiktheid. Slechts in 

uitzonderlijke gevallen wordt de mededeling onvoldoende bevonden, bijvoorbeeld omdat deze te 

lang na het constateren van het feit is gedaan.  

 

 

Tabel 4.4 Aantal vorderingenonderzoeken naar aanleiding van mededeling ‘drugs’ bij CBR uitgesplitst jaar 

(periode 2013-2015) 

Jaar 2013 2014 2015 Totaal 

Aantal mededelingen 752 419 395 1.566 

Aantal keuringen 830 466 424 1.720 
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Uit tabel 4.5 blijkt dat ongeveer de helft van de onderzoeken uitwijst dat de bestuurder 

‘ongeschikt’ is en daardoor zijn rijbewijs kwijt raakt. In een kwart van de gevallen blijkt de 

bestuurder wel geschikt. De categorie ‘overig’ bestaat voornamelijk uit zaken waarbij het rijbewijs 

ongeldig is verklaard vanwege het feit dat de bestuurder de kosten niet wilde betalen of dat het 

onderzoek geannuleerd werd. Onduidelijk is in hoeverre deze groep bestuurders geschikt zou zijn 

bevonden wanneer het onderzoek wel plaats zou hebben gehad. Van deze laatste groep wordt 

het rijbewijs echter wel ongeldig verklaard. 

 

 

 

Tabel 4.5 Uitkomst keuringen naar aanleiding van mededeling ‘drugs’ bij CBR uitgesplitst jaar (periode 

2013-2015)
4
 

Jaar 2013 2014 2015 Totaal 

 n % n % n % n % 

Uitkomst onderzoek: geschikt 229 26% 134 27% 103 24% 466 26% 

Uitkomst onderzoek: beperkt 

geschikt 

15 2% 6 1% 21 5% 42 2% 

Uitkomst onderzoek: ongeschikt 418 47% 251 50% 204 47% 873 48% 

Uitkomst onderzoek: overig 224 25% 108 22% 108 25% 440 24% 

Totaal 886 100% 499 100% 436 100% 1.821 100% 

 

 

 Cijfers in perspectief 4.1.3

Uit de cijfers van de politie en het CBR, en de inschattingen door de geïnterviewden moet worden 

geconcludeerd dat de kans dat een bestuurder voor het gebruik van alcohol wordt aangehouden 

en gesanctioneerd (pakkans) vele malen groter is dan voor het gebruik van drugs. Uit het 

langlopende (2006-2011) Europese Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines 

(DRUID) onderzoek onder ongeveer vijfduizend automobilisten blijkt namelijk dat tussen 2007 en 

2009 ongeveer 2,8% van de automobilisten in Nederland aan het verkeer deel te nemen terwijl er 

in hun lichaam sporen van drugsaanwezig zijn.
5 6

 Voor alcohol lag dat percentage op 2,2% 

(alcohol>0,1 g/l). Het aantal alcoholzaken dat bij de politie geregistreerd staat ten opzichte van 

het aantal zaken van rijden onder invloed van drugs is echter een factor 25 groter (zie tabel 4.1). 

                                                                        
4
 De aantallen geschikt, beperkt geschikt, ongeschikt en overig komen uit het besluit wat dat het CBR uiteindelijk 

genomen heeft. Het aantal besluiten wijkt iets af van het aantal keuringen in tabel 4.4. 
5
 Prevalence of alcohol and other psychoactive substances in drivers in general traffic. Part I: General results. Driving under 

the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines DRUID, Deliverable 2.2.3, Part 1. 20111621 ST [electronic version only] 

Houwing, S. Hagenzieker, M. Mathijssen, R. Bernhoft, I.M. Hels, T. Linden, T. van der Legrand, S.-A. & Verstraete. A. Brussels, 

European Commission, Directorate-General for Energy and Transport (TREN), 2011, 173 p., 15 ref.; Project No. TREN-05-

FP6TR-S07.61320-518404-DRUID. 
6
 Bij de genoemde 2,3% automobilisten met drugs en/of geneesmiddelen in het lichaam is echter nog niet het gebruik 

gerekend van de partydrug GHB en van SSRI’s (geneesmiddelen die vooral als antidepressivum worden gebruikt). Van 

beide middelen is ten tijde van het DRUID-project niet gemeten hoe vaak zij in het verkeer worden aangetroffen. Naar 

schatting rijdt in totaal ongeveer 1,2% van alle automobilisten met rijgevaarlijke geneesmiddelen in het Nederlandse 

verkeer. 
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 Uitvoeringspraktijk 4.2

In deze paragraaf brengen we aan de hand van de verschillende spelers in de keten voor de 

opsporing- en vervolging van het rijden onder invloed van drugs de huidige uitvoeringspraktijk in 

kaart. 

 Politie 4.2.1

Verdenking 

De politie stelt de verdenking op het gebruik van drugs in het verkeer vast. Uit de enquête en 

interviews onder taakaccenthouders van de politie blijkt dat de verdenking in vrijwel alle gevallen 

in een van de volgende situaties plaatsvindt: 

1 Tijdens reguliere statische alcoholcontroles. 

2 Selectief na een staande houding op de weg naar aanleiding van opvallend rijgedrag. 

3 Na een ongeluk met lichamelijk letsel en/of dodelijke slachtoffers. 

 

De verdenking wordt gebaseerd op een combinatie van uiterlijke kenmerken van de bestuurder 

en diens gedragingen in het verkeer, zo blijkt uit de enquête (zie tabel 4.6). Ruim de helft van de 

respondenten die antwoord gaf op de vraag waarop zij hun vermoeden baseren, gaf aan dat het 

om zaken ging als de manier van spreken. Ook de wijze waarop deelgenomen wordt aan het 

verkeer blijkt in een kwart van gevallen de reden voor het vermoeden. In de categorie ‘anders’ 

wordt vooral wietlucht / hennepgeur vaak genoemd.  

 

 

Tabel 4.6 Kunt u aangeven waarop dit vermoeden gebaseerd was? (Meerdere antwoorden mogelijk, tabel 

telt daarom niet op tot 100%) 

Vermoeden gebaseerd op n % 

Gedragskenmerken zoals manier van spreken  39 54% 

type auto 1 1% 

Geslacht 2 3% 

Leeftijd 3 4% 

Op basis van gedragingen in het verkeer 16 22% 

Uiterlijke kenmerken van bestuurder, zoals kleding 11 15% 

Anders, namelijk 36 50% 

Bron: enquête taakaccenthouders verkeer politie (n=72) 

 

In interviews met acht taakaccenthouders verkeer is nader ingegaan op de uiterlijke kenmerken 

en gedrag in het verkeer. Alle geïnterviewden bevestigen dat een trage manier van spreken, 

verwijde pupillen, apathisch of juist onrustig gedrag reden kunnen zijn om drugsgebruik te 

vermoeden. Vooral in die gevallen dat de blaastest bij dergelijke kenmerken een negatieve uitslag 

alcohol oplevert. Andere redenen die genoemd worden zijn een overduidelijke wietlucht of de 
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aanwezigheid van wiet en/of (aanwijzingen voor) andere verdovende middelen in het voertuig. 

Noch uit de enquête noch uit de interviews blijkt dat het type auto, geslacht of leeftijd een 

belangrijke factor is bij het vaststellen van de verdenking. Wel wordt door drie van de acht 

geïnterviewde taakaccenthouders een onverzorgd uiterlijk (als uiting van 

‘verslaafdenproblematiek’) genoemd als mogelijke indicatie voor drugsgebruik. Van profiling is 

echter duidelijk geen sprake. 

Gedragingen in het verkeer die in de interviews genoemd worden zijn opvallend traag of netjes 

rijden. Ook onnodig lang stil staan voor een groen stoplicht kan aanleiding zijn om een 

bestuurder staande te houden. Tegelijkertijd blijkt agressief of roekeloos verkeersgedrag 

eveneens een reden voor een verdenking van drugsgebruik.  

 

In onderstaande tabel (4.7) worden enkele cijfers weergegeven die betrekking hebben op de 

laatste statische verkeerscontrole waar de respondenten bij betrokken waren. Deze tabel is 

gebaseerd op de antwoorden van 88 respondenten waardoor de uitkomsten voorzichtig 

geïnterpreteerd moeten worden. Uit de antwoorden van deze respondenten blijkt dat 1,3% van 

het totale aantal bestuurders dat zij controleerden positief testte op alcohol. Op 0,35% van de 

bestuurders rustte het vermoeden van het gebruik van drugs. In 14% van de gevallen dat een 

bestuurder van drugs verdacht werd, werd deze daadwerkelijk overgebracht naar het bureau om 

een bloedonderzoek te ondergaan. Afgezet tegen het totaal aantal gecontroleerde bestuurders is 

dat 0,05% van de bestuurders. Dat is een fractie van het aantal bestuurders dat positief testte op 

alcohol. 

 

 

Tabel 4.7 Uitkomsten test statistische verkeerscontrole 
7
 

Percentages % 

Percentage gecontroleerde bestuurder dat positief testte op blaastest alcohol 1,3% 

Percentage gecontroleerde bestuurders op wie vermoeden rustte gebruik drugs 0,35% 

Percentage bestuurders op wie het vermoeden rustte van gebruik drugs dat is overgebracht 

naar het bureau voor bloedonderzoek 

14,1% 

Percentage gecontroleerde bestuurders dat is overgebracht naar het bureau 0,05% 

Bron: berekening op basis van de enquête taakaccenthouders verkeer politie (n=88) 

  

                                                                        
7 Voor deze tabel zijn de antwoorden op vier vragen uit de enquête taakaccenthouders verkeer politie (zie bijlage B4) 

gecombineerd. In de berekening zijn alleen respondenten meegenomen die alle vier de vragen beantwoord hadden. In 

het totaal waren dat 88 respondenten. In totaal controleerden deze 88 respondenten tijdens hun laatste controle 26.078 

bestuurders (“Kunt u aangeven hoeveel voertuigen er tijdens de laatste controle gecontroleerd zijn?). Bij 341 van deze 

bestuurders werd de verdenking op alcohol vastgesteld (“Kunt u aangeven bij hoeveel personen - op basis van de 

uitkomsten van de blaastesten - tijdens de laatste alcoholcontrole een verdenking van het overschrijden van de wettelijke 

alcohollimiet werd geconstateerd?”), dat is 1,3%. Bij 92 bestuurders werd (ook) het gebruik van drugs vermoed (“Kunt u 

aangeven bij hoeveel personen tijdens deze laatste controle het vermoeden bestond dat zij zich schuldig maakten aan 

een overtreding van het verbod op het rijden onder invloed van drugs (ex artikel 8 eerste lid WvW 1994). Dat is 0,35% van 

de bestuurders. 13 van deze bestuurders werden uiteindelijk overgebracht naar het bureau. (“Kunt u aangeven hoeveel 

personen tijdens deze laatste controle vanwege een verdenking van een overtreding van het verbod op het rijden onder 

invloed van drugs werden overgebracht naar het politiebureau voor een bloedproef?”) Dat is 0,05% van het totaal aantal 

gecontroleerde bestuurders. Merk op dat een deel van de antwoorden gebaseerd is geweest op schattingen (zie bijlage 

B5) 
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Testen 

Welke drugs in het spel is kan vrijwel nooit door politiemedewerkers worden bepaald. Over de 

volle breedte van de geïnterviewde taakaccenthouders wordt hiervoor als reden genoemd dat 

niet iedere bestuurder op dezelfde manier reageert op drugs en dat voor het bepalen van 

specifieke drugs op basis van gedragskenmerken specialistische kennis vereist is. Die kennis 

ontbreekt in de basispolitiezorg. Bovendien krijgt niet iedere taakaccenthouder in voorkomende 

gevallen de testuitslag van het NFI terug waardoor ze dus niet kunnen leren van de ervaringen. 

 

In het eerder aangehaalde DRUID-onderzoek is wel specifiek gekeken naar de kenmerken van 

automobilisten die onder invloed van drugs deelnemen aan het verkeer. Uit onderstaande tabel 

wordt duidelijk dat het vooral om jonge mannen gaat.  

 

 

Tabel 4.8  Aandeel automobilisten bij wie sporen van drugsgebruik zijn aangetroffen onderverdeeld naar 

geslacht en leeftijd op het totaal aantal automobilisten 

Leeftijd 18-24 25-34 35-49 50+ 

Mannen 8,1% 5,7% 3,3% 0,9% 

Vrouwen 2,2% 2,6% 0,7% 0,0% 

Totaal 6,3% 4,9% 2,4% 0,6% 

Bron: Infosheet Drugs in het verkeer 2013 (SWOV analyses Nederlandse DRUID data) 

 

 

In een gemeenschappelijk infosheet van SWOV, TEAM Alert, en Trimbos instituut valt verder te 

lezen dat het:  

“aandeel drugsgebruikers in het verkeer vooral hoog is de weekendnachten en 

weekendavonden, gevolgd door weeknachten en weekendochtenden (04-10 uur). Uitgaanders 

rijden relatief vaak onder invloed. Jongeren die geregeld party’s en festivals bezoeken, hebben 

opvallend vaak ervaring met rijden onder invloed. Een kwart van deze groep heeft het afgelopen 

jaar na een uitgaansavond wel eens onder invloed van alcohol en/of drugs autogereden. Van 

deze jongeren was 45% onder invloed van alcohol en 55% onder invloed van drugs, al dan niet in 

combinatie met alcohol. Vooral de mannen van 25-35 jaar die vaak naar party’s en festivals gaan, 

stappen vaker onder invloed (veelal van XTC) achter het stuur. Dat vooral deze drug het meeste 

voorkomt is op zich niet verrassend, gezien het hoge gebruik van XTC onder uitgaanders die vaak 

naar party’s en festivals gaan. Zo ligt de jaarprevalentie van XTC-gebruik onder uitgaanders die in 

het afgelopen jaar nooit een party/festival hebben bezocht op bijna 10% en onder uitgaanders 

die in het afgelopen jaar een paar keer per maand een party/festival hebben bezocht op ruim 

78%. Dat juist partybezoekers vaak onder invloed rijden, vaker dan disco- en kroegbezoekers, 

heeft er ook mee te maken dat party’s en festivals vaak op buitenlocaties plaatsvinden en publiek 
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trekken vanuit een groot gebied. De mogelijkheid om per openbaar vervoer, per fiets of lopend 

naar huis te gaan is dan minder vaak aanwezig dan bij clubs die zich in de stad bevinden.”
8
  

 

Wordt naar het totaal aantal kilometers gekeken dat onder invloed van drugs wordt afgelegd dan 

zijn cannabis en cocaïne de meest in het verkeer gebruikte drugs.
9
 

Standaard wordt bij staandehouding eerst gecontroleerd op alcohol. Alleen als het voorlopig 

ademonderzoek geen aanwijzing oplevert voor alcoholgebruik maar de uiterlijke kenmerken 

en/of het gedrag in het verkeer wel aanleiding geven tot het vermoeden van middelengebruik 

wordt daarop soms doorgezocht.
10

 Daarvoor wordt zelden het PMO ingezet. Zo blijkt uit de 

enquête dat slechts in 6% van de gevallen dat er een vermoeden bestond van het gebruik van 

drugs ook gebruik gemaakt werd van dergelijk onderzoek (zie tabel 4.7) Dit beeld wordt in de 

interviews bevestigd.  

 

Tussen de eenheden bestaan overigens wel flinke verschillen. Zo blijkt dat respondenten in de 

eenheid Oost Brabant in ongeveer een derde van de gevallen waarin drugsgebruik vermoed werd 

een dergelijk onderzoek uitvoerden. Met uitzondering van de eenheid Den Haag geven 

daarentegen de respondenten uit alle overige eenheden aan bij hun laatste controle in het 

geheel niet het PMO ingezet te hebben. Zowel een geïnterviewde officier van Justitie als een 

geïnterviewde rechter wijzen erop dat bij drugs het probleem speelt dat er geen equivalent 

bestaat voor wat vaak de ‘Trias Alcoholica’ wordt genoemd wordt (rooddoorlopen ogen, dubbele 

tong, waggelende gang). In geen van de processen - verbaal die deze officier bij het CVOM onder 

ogen kreeg werd het psychomotorisch onderzoek genoemd als aanleiding voor het vermoeden.  

 

Al met al moet op basis van de enquête en de interviews worden geconcludeerd dat er geen 

eenduidige en objectieve methode wordt gehanteerd op grond waarvan het vermoeden van het 

gebruik van drugs wordt vastgesteld. Het komt zodoende in veel gevallen aan op de kennis en 

alertheid van de betreffende politiefunctionaris of bij hem/haar het vermoeden van drugsgebruik 

ontstaat. 

                                                                        
8 Infosheet Drugs in het verkeer (infosheetinfosheet van SWOV, TEAM Alert, en Trimbos instituutinstituut): 

http://informatiecentrumcannabis.nl/wp-content/uploads/2014/06/Infosheet-Drugs-in-het-verkeer1.pdf  
9 Prevalence of alcohol and other psychoactive substances in drivers in general traffic. Part I: General results. Driving under 

the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines DRUID, Deliverable 2.2.3, Part 1. 20111621 ST [electronic version only] 

Houwing, S. Hagenzieker, M. Mathijssen, R. Bernhoft, I.M. Hels, T. Linden, T. van der Legrand, S.-A. & Verstraete. A. Brussels, 

European Commission, Directorate-General for Energy and Transport (TREN), 2011, 173 p., 15 ref.; Project No. TREN-05-

FP6TR-S07.61320-518404-DRUID 
10 Voor deze werkwijze wordt van de zijde van de politie aangevoerd dat medio jaren negentig vanuit de 

Verkeerscommissie Openbaar Ministerie de richtlijn uitging geen aanvullend onderzoek meer te doen als op basis van 

ademtest het gebruik van alcohol aangetoond kon worden. In de brief waarin deze instructie staat, valt te lezen: “De 

VCOM heeft besloten u te verzoeken aan de politie de instructie te geven om in beginsel in zaken waarin een 

ademalcoholgehalte van hoger dan 350 /2g/1 (bloedalcoholgehalte van hoger dan 0,8) wordt geconstateerd niet om een 

nader onderzoek naar geneesmiddelen en/of drugs te vragen.” (brief van 28 februari 1995 van de voorzitter van het 

VCOM met kenmerk SB 95.192). Deze werkinstructie is volgens de politie recentelijk formeel ingetrokken, maar op basis 

van de beschikbare documentatie valt niet na te gaan wanneer. Merk overigens op dat de incentive om door de zoeken 

naar drugs als op basis van de ademtest een bloedalcoholgehalte van hoger dan 0,8 promille wordt geconstateerd thans 

ontbreekt. Het aantonen van drugs – naast alcohol – heeft namelijk juridisch gezien geen toegevoegde waarde, zo werd 

tijdens het onderzoek van de zijde van het NFI verteld. 

http://informatiecentrumcannabis.nl/wp-content/uploads/2014/06/Infosheet-Drugs-in-het-verkeer1.pdf
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Tabel 4.9  Kunt u aangeven bij hoeveel van deze personen bij wie [bij de laatste controle] het vermoeden 

bestond dat zij onder invloed waren van drugs gevraagd is mee te werken aan een onderzoek van 

de psychomotorische functies (zoals lopen over een lijn) en de oog- en spraakfuncties?  

Als u het exacte aantal niet weet mag u ook schatten 
Politie eenheden Aantal vermoedens Aantal keer PMO percentage 

Noord-Nederland 2 0 0 

Oost-Nederland 22 0 0 

Midden-Nederland 1 0 0 

Noord-Holland 1 0 0 

Amsterdam 0 0 0 

Den Haag 36 2 6 

Rotterdam 0 0 0 

Zeeland - West-Brabant 5 0 0 

Oost-Brabant 8 3 38 

Limburg 8 0 0 

Totaal gemiddelden 83 5 6 

Bron: enquête taakaccenthouders verkeer politie (n=72) 

 

 

Overbrengen naar bureau  

Ook het overbrengen van de bestuurders naar het bureau voor het doen van bloedonderzoek 

vindt niet standaard plaats. Op basis van de enquête blijkt dat slechts in 13 % van de gevallen 

waarbij sprake is van een vermoeden de verdachte wordt overgebracht (zie tabel 4.5 eerder in dit 

hoofdstuk). Hierbij kunnen hele pragmatische redenen een rol spelen. Een geïnterviewde 

politiemedewerker in een buitengebied vertelt: “Het kan zijn dat je als enige auto in een gebied 

rijdt. Je collega zit op 35 kilometer afstand. Dan moet je goed nadenken voordat je besluit iemand 

over te brengen naar het bureau. Je bent daarmee zo 2,5 uur van de straat.”  

 

Uit de interviews en de open antwoorden in de enquête blijkt dat veel politiemedewerkers opzien 

tegen de hoeveelheid werk die gemoeid is met het verzamelen van de bewijslast (overbrengen 

naar het bureau, laten afnemen bloedmonsters door een (GGD)arts, insturen van bloedblok naar 

het NFI). Ook leven er duidelijk (maar aantoonbaar onjuiste ) beelden over de doorlooptijd die het 

kost voordat het NFI de resultaten van het onderzoek beschikbaar heeft, en de moeite die de 

officier van justitie (CVOM) zou hebben een verdachte veroordeeld te krijgen. Ook wordt door 

verschillende politiemedewerkers erop gewezen dat het voor een veroordeling noodzakelijk is 

dat zowel wordt aangetoond dat sprake was van gevaarlijk rijgedrag en dat dat gedrag direct 

veroorzaakt wordt door het gebruik van drugs. Voor verschillende respondenten in de enquête is 

die vermeende vereiste voor een veroordeling zo ingewikkeld dat bij een vermoeden van drugs 

afgezien wordt van vervolgonderzoek op basis van een bloedtest. Anderen geven aan de 

administratieve last een ernstige belemmering te vinden, of de invordering van het rijbewijs een 

te ver voerend middel vinden gelet op het feit dat niet snel kan worden bepaald of daadwerkelijk 

drugs is gebruikt. Zowel in de enquête als in de interviews wordt gesteld dat het ontbreekt aan 
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een betrouwbaar voorselectiemiddel dat al direct op straat kan worden gebruikt. Een respondent 

uit de enquête vertelt: “Gevoelsmatig wordt er veel gereden onder invloed van drugs. De controle 

daarop is bijzonder moeilijk en subjectief. Er is duidelijk behoefte aan een objectieve 

(voor)selectie.” 

 

Op grond van de enquête bleek dat in amper 14% van de gevallen dat drugsgebruik wordt 

vermoed de verdachte wordt overgebracht naar het bureau (zie tabel 4.4 eerder in dit hoofdstuk). 

Ook in de interviews wordt bevestigd dat dit in de regel relatief weinig gebeurt (mede) omdat men 

hiermee weinig in aanraking komt. Wel wordt verteld dat het overbrengen naar het bureau soms 

op vrijwillige basis geschiedt en in andere gevallen op basis van een formele aanhouding. Uit de 

interviews met taakaccenthouders blijkt dat ook wisselende beelden bestaan over de noodzaak 

tot aanhouden. Volgens sommigen is het niet nodig, anderen menen dat het voorgeschreven is 

en/of dat een aanhouding ook voordelen biedt zoals de bevoegdheid tot de eventuele inzet van 

geweldsmiddelen en de mogelijkheid tot fouilleren (op drugs).  

 

Bloedonderzoek 

De afname van het bloed vindt vervolgens in beginsel na één uur na de vordering plaats, in de 

meeste gevallen is dat ongeveer 1,5 uur na de staande houding van de verdachte zo wordt van de 

zijde van het NFI gemeld. De afname levert in de praktijk geen problemen op. Door de 

geïnterviewde taakaccenthouders wordt gemeld dat de beschikbaarheid van (GGD)artsen 

toereikend is. Via piketdiensten bij de GGD of andere medische instellingen waarmee het 

betreffende politiebureau afspraken heeft lukt het altijd – ook ‘s nachts – om bloed af te nemen.  

 

Het bloed wordt in zogenaamde bloedblokken aan het NFI verstuurd. Een bloedblok bestaat uit 

een set van twee buisjes met bloed, stickers voor op de buisjes, een instructie voor de politie en 

de arts, een Sporen identificatie nummer (SINnummer) met tag, een formulier en een 

schokbestendige cassette waarin de bestickerde buisjes, de zender en het formulier worden 

opgeborgen. De cassette wordt meestal verstuurd door het secretariaat van het basisteam.  

 

Tevredenheid  

Hoewel het proces op onderdelen goed verloopt, zijn de betrokken politiemedewerkers niet 

tevreden over de opsporing van drugs in het verkeer. Gevraagd een rapportcijfer te geven voor 

hoe goed de politie op dit moment met de huidige middelen en bevoegdheden in staat is vast te 

stellen of een bestuurder zich schuldig maakt aan een overtreding van het verbod op het rijden 

onder invloed van drugs wordt in de enquête een 3.3 op een schaal van 10 gescoord. Tussen de 

politie-eenheden zijn nauwelijks verschillen qua beoordeling. Gevraagd naar de belangrijkste 

knelpunten wordt door vrijwel alle respondenten in de enquête gezegd dat het ontbreekt aan een 

geschikt voorselectiemiddel (zie tabel 4.8). Ook de onnauwkeurigheid van het PMO en het 

ontbreken van genormeerde grenswaarden wordt als een belemmering genoemd. In de 
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interviews met de taakaccenthouders verkeer wordt dit beeld bevestigd en aangevuld. Zo wordt 

verteld dat de neiging groot is om alleen de zaken op te pakken waarbij het zonneklaar is dat een 

bestuurder veel drugs in zijn bloed heeft. In de antwoordcategorie ‘anders, namelijk’ wordt vooral 

(ook) vaak genoemd het ontbreken van een betrouwbaar voorselectiemiddel en wordt uiting 

gegeven aan ongenoegen over het feit dat bestuurders zo makkelijk wegkomen met drugs op 

achter het stuur. 

 

 

Tabel 4.10 Voor zover u knelpunten ervaart bij het vaststellen of bestuurders zich schuldig maken aan een 

overtreding van het verbod op het rijden onder invloed van drugs, wat zijn daarbij dan de 

belangrijkste? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Bron: enquête taakaccenthouders verkeer politie (n=141) 

*telt niet op tot 100% omdat respondenten meerdere antwoorden konden geven 

 

 

 Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 4.2.2

Het CBR speelt een centrale rol bij de bestuursrechtelijke afdoening van het rijden onder invloed 

van drugs. In de eerste plaats is dat wanneer de politie op grond van artikel 130 WVW1994 direct 

op straat het rijbewijs invordert en een mededeling moet doen aan het CBR. Dit is de 

zogenaamde vorderingenprocedure. De politie is bevoegd een mededeling aan het CBR te sturen 

indien de betrokken bestuurder de veiligheid op de weg zodanig in gevaar kan brengen dat “hem 

met onmiddellijk ingang de bevoegdheid dient te worden ontnomen om langer als bestuurder op 

te treden.” In de Regeling Maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 is vervolgens verder 

bepaald in welke gevallen deze onmiddelijke invordering kan plaatsvinden. Het gaat vaak om 

ernstige verkeersfouten zoals het rijden onder invloed van een behoorlijke hoeveelheid alcohol, 

poging tot zelfdoding in het verkeer, spookrijden, het inrijden op een andere weggebruiker. Om 

het ingevorderde of in een later stadium door het CBR geschorste rijbewijs eventueel terug te 

kunnen te krijgen moet de bestuurder zich melden bij het CBR en een onderzoek naar de 

geschiktheid ondergaan.  

 

 Belangrijkste belemmeringen n  % 

Geen voorselectiemiddelen waarmee het gebruik van drugs kan worden 

vastgesteld 

139 99% 

Geen artsen aanwezig die ‘s nachts bloed kunnen afnemen 3 2% 

Onnauwkeurigheid van het onderzoek naar psychomotorische functies  40 28% 

Vervolging van overtreders is lastig omdat het ontbreekt aan genormeerde 

grenswaarden in het bloed 

38 27% 

Anders, namelijk  23 16% 

 141 -* 
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In enkele interviews en in de enquête onder de taakaccenthouders wordt verteld dat soms, in 

geval de verdenking bestaat dat een bestuurder stevig onder invloed is van drugs, de zaak wordt 

afgedaan door het rijbewijs bestuursrechtelijk in te vorderen. Als voordeel van deze procedure 

wordt genoemd dat via het CBR de bestuurder meestal wel de consequenties van zijn handelen 

voelt zonder dat daarvoor bloed geprikt hoeft te worden. Een respondent uit de enquête vat het 

als volgt samen: “Artikel 130 WVW1994 geeft al meer mogelijkheden. Voor dit artikel is het bij je 

hebben in het voertuig als bestuurder van gebruiksartikelen (joint/weed/basepijp o.i.d.) al 

voldoende om een procedure op te starten. De uitslagen [van het NFI] laten soms lang op zich 

wachten. In de tussentijd kan er (meestal) gewoon worden doorgereden.”
11

 Uit tabel 4.3 blijkt dat 

in de periode 2013-2015 tussen de 750 en 400 zaken met drugs via de aan het CBR worden 

aangereikt. 

 

Meewerken vorderingenonderzoek naar afhankelijkheid van drugs 

Het vervolg van de procedure is afhankelijk van de feiten die de politie heeft geconstateerd. Op 

grond van deze feiten besluit het CBR of de bestuurder moet meewerken aan een 

vorderingenonderzoek naar de afhankelijkheid van drugs of – wanneer onvoldoende 

mededelingsgrond is - dat de zaak administratief wordt gesloten en de bestuurder zijn rijbewijs 

terugkrijgt. Wordt besloten tot een onderzoek dan wordt voor de bestuurder door een door het 

CBR aangewezen psychiater vastgesteld of het drugsgebruik de rijgeschiktheid in de weg staat. Bij 

ongeschiktheid wordt het rijbewijs voor onbepaalde tijd ongeldig verklaard. De verdachte moet 

zelf betalen voor dit onderzoek.
12

  

 

In de enquête en de interviews met de taakaccenthouders van politie wordt positief geoordeeld 

over de CBR procedure. Het biedt de mogelijkheid om aan bestuurders die onder invloed zijn van 

drugs, maar waarbij de tijd ontbreekt om het door middel van bloedonderzoek via de strafrechter 

te bewijzen, toch een duidelijk signaal af te geven. Van de zijde van het CBR en het ministerie van 

VenJ wordt bij de CBR procedure voor drugs wel aangetekend dat er thans geen Educatieve 

Maatregelen worden aangeboden voor drugsgebruikers. Het is daardoor óf een onderzoek of 

niets. Er zijn nog geen concrete plannen voor het aanbieden van een EM voor drugsgebruikers in 

het verkeer. Feitelijk worden daardoor verkeersdeelnemers die drugs gebruiken soms anders 

(milder) behandeld dan verkeersdeelnemers die alcohol hebben genuttigd. (bij lagere 

alcoholpromillages of bij geen afhankelijkheid van alcohol in het vorderingenonderzoek volgt een 

educatieve maatregel terwijl bij drugs altijd alleen een afhankelijkheidsonderzoek volgt). 

 

                                                                        
11 Merk overigens op dat deze zienswijze niet geheel strookt met de werkafspraken. Vanaf 1 oktober 2014 geldt dat de 

bestuurder aangehouden moet zijn voor de verdenking onder invloed van drugs aan het verkeer deel genomen te 

hebben. Het alleen voor handen hebben van drugs is thans onvoldoende reden voor een mededeling aan het CBR. De 

verdenking hoeft niet per se op basis van bloedonderzoek door het NFI vastgesteld te zijn, hoewel dat in veel gevallen wel 

het geval is. 
12 Onderzoek naar drugsgebruik is: € 744,00 vermeerderd met € 342,00 opleggingskosten 
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Van de zijde van het ministerie van I&M wordt opgemerkt dat voor drugs een getrapte benadering 

zoals bij alcohol niet evident is (geen directe dosis-effect relatie zoals bij alcohol).  Tevens kan een 

grotere instroom van met name partydrugs de effectiviteit van het onderzoek onder druk zetten. 

In veel van deze gevallen – is de inschatting - betreft het namelijk recreatief gebruik van drugs 

waardoor onderzoek naar de geschiktheid in veel gevallen geen afhankelijkheid zal aantonen en 

het rijbewijs dus teruggegeven moet worden. Mede om dergelijke oneigenlijke 

vorderingsonderzoeken uit het bestuursrecht te houden wordt in de beoogde wijziging van de 

bestuursrechtelijke regelgeving verzwarende omstandigheden genoemd voor de first offender.  

 

Invorderen rijbewijs 

De politie kan ook in geval van drugs het rijbewijs op strafrechtelijke gronden invorderen. Die 

invordering vindt dan plaats op grond van artikel 164 WVW. In dat geval wordt het rijbewijs 

doorgestuurd naar het CVOM te Utrecht. De officier van justitie bij het CVOM moet dan binnen 10 

dagen, te rekenen vanaf het tijdstip van invordering, beslissen wat er met het rijbewijs gebeurt. 

Het CVOM kan het rijbewijs teruggegeven, het als sanctie maximaal 6 maanden inhouden of 

doorsturen naar het CBR. In dat geval wordt opnieuw de bovengenoemde vorderingenprocedure 

van kracht en verloopt het traject op dezelfde wijze als waarop het verloopt wanneer de politie 

rechtstreeks zou hebben gemeld. Met dat verschil dat het denkbaar is dat naast de 

vorderingenprocedure het CVOM ook inzet op een strafrechtelijke vervolging voor het rijden 

onder invloed van drugs (of het overtreden van artikel 5 WVW1994). In dat geval is sprake van 

twee parallelle trajecten. Dat kan voor de bestuurder wellicht tot verwarring leiden, zeker wanneer 

het OM bijvoorbeeld besluit tot het seponeren van de zaak terwijl het CBR gewoon een 

vorderingenonderzoek doet ten behoeve van het rijbewijsbehoud. Dit is echter de huidige 

gangbare systematiek, mede gezien het verschil in oogmerk van straf- en bestuursrecht.. 

 Nederlands Forensisch Instituut 4.2.3

Wanneer de politie voldoende aanwijzingen heeft voor het gebruik van drugs voor een 

strafrechtelijke vervolging moet het bewijs geleverd worden door middel van bloedonderzoek. 

Dat onderzoek wordt  gedaan door het NFI die daarvoor een van de twee bloedbuisjes uit het 

bloedblok gebruikt. Van de zijde van het NFI wordt verteld dat de bestaande procedures  beproefd 

zijn en in het kwaliteitssysteem weinig fout gaat. Naar schatting wordt tussen de 5% en 10% van 

de bloedblokken niet helemaal correct aangeleverd maar het gaat dan vrijwel altijd om 

incomplete informatie of een verkeerd geplakte sticker wat niet van invloed is op de analyse. In 

een minderheid van de gevallen is het bloedblok te lang bewaard bij de politie of blootgesteld aan 

onwenselijke temperaturen waardoor analyse niet meer mogelijk is. Vertraging in de aanlevering 

kan ook optreden als de politie in eerste instantie aan de bestuurder een schikking aanbiedt en 

deze niet direct reageert. Dan blijft het bloedblok in afwachting op dat besluit liggen. 
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En omdat op de politiebureaus niet altijd geschikte koelvoorzieningen zijn kan het bloedblok 

onbruikbaar worden.  

 

Tegenonderzoek  

Tegenonderzoek inzake drugs vindt heel weinig plaats. Geen van de geïnterviewde rechters of 

medewerkers van het openbaar ministerie had in zijn werk ooit te maken gehad met dergelijk 

onderzoek. Een geïnterviewde officier geeft aan dat verdachten vaak wel hun kansen wegen en 

die kansen zijn – gelet op het feit dat alleen evidente gevallen worden doorgestuurd naar het OM 

– erg klein. Op dit moment kan alleen bij het UMCG  een tegenonderzoek drugs en alcohol 

uitgevoerd worden. Reden voor het geringe aanbod van contra-labs voor drugs is volgens het NFI 

dat het veel investeringen vergt in termen van apparatuur en accreditatie, terwijl het aantal 

opdrachten op jaarbasis vermoedelijk zeer gering is. Het laatste rijmt overigens ook goed met 

hetgeen de taakaccenthouders van de politie in interviews aangaven: dat verdachten doorgaans 

zelf bekennen drugs te hebben gebruikt en dus de uitslag van het onderzoek niet aanvechten. 

 

In die paar gevallen die binnen het NFI bekend zijn dat tegenonderzoek werd uitgevoerd waren 

de uitkomsten gelijk, of waren de afwijkingen goed te verklaren. Zoals bij THC en andere 

instabiele stoffen. Voor dergelijke stoffen is namelijk na verloop van tijd steeds lastiger te bepalen 

wat de bloedwaarde moet zijn geweest ten tijde van de bloedafname. Veel factoren beïnvloeden 

de ontledingssnelheid (temperatuur, ontleding van het bloed zelf door schudden tijdens vervoer) 

zodat niet gewerkt kan worden met een gestandaardiseerde ontledingstabel. Hoe langer het 

bloed gelegen heeft voordat onderzoek plaatsvindt hoe lastiger het wordt om vast te stellen of de 

verdachte daadwerkelijk in overtreding was ten tijde van het vermeende delict. 

 

Gecombineerd onderzoek naar alcohol en drugs 

De politie bepaalt welk onderzoek het NFI uitvoert. Als de politie een gecombineerd onderzoek 

van alcohol en drugs aanvraagt wordt eerst gekeken naar alcohol. Bij een waarde van 0,8 g/L of 

meer wordt standaard niet verder gezocht naar drugs, tenzij uitdrukkelijk gevraagd is om dat wel 

te doen. Wanneer de (hulp)officier van justitie een ‘aanvullend onderzoek’ verlangt wordt wel 

gezocht naar de aanwezigheid van de gevraagde stoffen.  

 

Rapportage en terugkoppeling uitkomsten  

De uitkomsten van het onderzoek legt het NFI vast in een standaard rapport. In het rapport wordt 

aangegeven welke stoffen zijn onderzocht, inclusief de toegepaste onderzoeksmethoden. In een 

aparte tabel worden de stoffen opgenomen die aangetoond zijn in het bloed. Vervolgens wordt 

op basis van referentiewaardes van een gemiddeld persoon per stof de volgende conclusieschaal 

gebruikt: 
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1 Op grond van de resultaten van het uitgevoerde toxicologisch onderzoek wordt 

geconcludeerd dat de rijvaardigheid ten tijde van de bloedafname niet nadelig was beïnvloed 

door de onderzochte stoffen. 

2 Op grond van de resultaten van het uitgevoerde toxicologisch onderzoek kan er sprake zijn 

van een nadelige beïnvloeding van de rijvaardigheid door “STOFNAAM”, maar een nadelige 

beïnvloeding is echter niet waarschijnlijk. 

3 Op grond van de resultaten van het uitgevoerde toxicologisch onderzoek wordt 

geconcludeerd dat de rijvaardigheid ten tijde van de bloedafname waarschijnlijk nadelig 

beïnvloed ten tijde van de bloedafname was door de volgende aangetoonde stof(fen): 

“STOFNAAM”. 

4 De gemeten concentratie van “STOFNAAM” ligt rond de ondergrens van het werkzame 

gebied. Door het ontbreken van geschikte referentiewaarden kan geen uitspraak worden 

gedaan of er sprake is van een lage of werkzame concentratie. Daarom kan geen uitspraak 

worden gedaan over de waarschijnlijkheid van beïnvloeding van de rijvaardigheid ten tijde 

van de bloedafname door “STOFNAAM”. 

 Openbaar Ministerie 4.2.4

Indien het van de verdachte afgenomen bloed door het NFI positief getest is op drugsgebruik al 

dan niet in combinatie met andere drugs of alcohol, dan wel geneesmiddelen, worden de 

uitkomsten van het toxicologisch onderzoek samen met het proces-verbaal, inclusief de 

resultaten van de voorselectie, zoals de ademtest doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. In 

casu is dat het parket CVOM(Centrale verwerking Openbaar Ministerie) dat belast is met de 

afhandeling van verkeerszaken. Wanneer dat gebruik van middelen de bestuurder betreft die een 

ernstig verkeerongeval met doden of zwaar gewonden veroorzaakte, wordt het proces-verbaal 

echter aan het regio-parket en niet aan het parket CVOM gestuurd. 

 

Voor zo ver de officier van justitie van het parket CVOM tot vervolging besluit, hanteert deze de 

eerder aangehaalde ‘Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en 

rijden tijdens een rijverbod’. De voorgenomen eis daarin varieert, afhankelijk van de situatie en 

recidive, bij alcohol van enkele honderden euro’s boete tot 110 uur taakstraf en 27 maanden 

ontzegging van de rijbevoegdheid (OBM) en bij drugs van 1000 Euro boete en 9 mnd OBM, tot 70 

uur taakstraf en 15 maanden  OBM. De meeste zware strafzaken worden niet door middel van een 

Strafbeschikking  afgedaan, maar gedagvaard en bij de rechter aangebracht.  

 

Wanneer uit  het bloedonderzoek volgt dat strafbare hoeveelheden drugs en/of alcohol door de 

bestuurder zijn gebruikt, volgt daarvoor een proces-verbaal, dat door het OM  conform deze 

richtlijn wordt vervolgd. Het parket CVOM krijgt in beginsel alleen die strafzaken door de politie 

ingezonden, waarin het NFI, het bloedonderzoek positief op middelengebruik door de bestuurder 
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testte, tenzij het een ernstig verkeersongeval betreft. In dat geval wordt die zaak door het 

Regioparket beoordeeld op mogelijkheden tot vervolging.   

 

Wanneer in deze strafzaken voordat het NFI de uitslag van het bloedonderzoek beschikbaar 

heeft, door de politie een rijbewijs is ingevorderd, stuurt de politie dat rijbewijs binnen 10 dagen 

door aan het parket CVOM, teneinde daarover te beslissen tot inhouding dan wel teruggave. De 

politie doet dan per omgaande aan het NFI een “bloedblok” toekomen met verzoek om 

onderzoek van het bloed en geeft daarbij tevens aan dat het rijbewijs van de verdachte is 

ingevorderd. Dit laatste gegeven is voor het NFI aanleiding tot inzet van een spoedprocedure van 

analyse van het bloed. De uitslag van het onderzoek van het bloed wordt dan naar het parket 

CVOM gestuurd, met als doel om binnen de termijn van 10 dagen over het rijbewijs te beslissen.  

  

Het OM gaat tot vervolging over wanneer het NFI concludeert a) “dat er sprake kan zijn van een 

nadelige beïnvloeding van de rijvaardigheid door de stof, maar nadelige beïnvloeding is echter 

niet waarschijnlijk” of b) “dat de rijvaardigheid ten tijde van de bloedafname waarschijnlijk 

negatief beïnvloed was ten tijde van de bloedafname door de stof […]”. 

 

Wanneer sprake is van uitslag a) hangt het sterk af van de bewijsmiddelen of het OM kan 

vervolgen. Indien de politie bijvoorbeeld uitgebreid in het proces-verbaal heeft gerelateerd hoe 

tot verdenking is gekomen en tevens een ongeval is veroorzaakt, kan aan de hand van weging 

van de bewijsmiddelen worden besloten toch te vervolgen. Problemen doen zich met name voor 

in de situatie waarbij slechts in het NFI-rapport is vermeld dat ‘waarschijnlijk’ sprake is van 

nadelige beïnvloeding, zonder dat door de politie aanvullende uiterlijke kenmerken zijn 

waargenomen die duiden op gebruik van het middel en de verklaring van verdachte dat 

bijvoorbeeld slechts een halve pil XTC was ingenomen en daarvan door de verdachte niets was te 

merken. De rechter kan dan de overtuiging missen om tot bewezenverklaring en strafoplegging 

te komen.
 13

 Uit de jurisprudentie volgt dat het dus niet noodzakelijk is dat er sprake geweest 

moet zijn van feitelijk gevaarlijk of niet aan de verkeerssituatie aangepast rijgedrag door de 

bestuurder. Ook is denkbaar dat sprake is van een significante verhoging van het risico op het 

maken van ongelukken.
 14

 

 
  

                                                                        
13 Zie LJN BL 8116, Gerechtshof Arnhem, 21-003956-09 en HR 27 maart 2012, LJN BT 2669. Overigens is de bestendige 

lijn in de jurisprudentie anders, zie: ECLI: NL:HR:2004:AR5013 LJN AR 5013, Hoge Raad, 00892, datum uitspraak 

21.12.2004, datum publicatie: 4-4-2013. Rijden onder invloed van cannabinoiden o.g.v. rapport NFI) “Voor veroordeling 

t.z.v. 8.1 WVW1994 is beslissend of uit de bewijsmiddelen kan volgen dat verdachte onder zodanige invloed van de 

desbetreffende stof verkeerde dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moest worden geacht( HR NJ 2004, 438)”. De 

opvatting dat sprake moet zijn van “afwijkend rijgedrag en/of uiterlijke kenmerken, waaruit de conclusie mag worden 

getrokken dat er onvermogen tot besturen was ”is onjuist”; Vergelijkbaar ook: ECLI:NL:HR 2004:AO4048, LJN AO4048, 

Hoge Raad, 01741/03 en ECLI:NL:HR:2012:BT2669. 
14 vgl. HR 21 december 2010, LJN BO 1637. 
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Afdoening 

Een belangrijk deel van de zaken met alleen alcoholgebruik als verwijt, gaat  direct door naar het 

CJIB en wordt afgedaan met een strafbeschikking, doorgaans een kale geldboete. De schuld moet 

dan wel vast staan. Ook de verdachte is dan gehoord. Dit zijn zaken waar – gelet op de 

aangetroffen bloedwaardes – niet de onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid zal 

worden opgelegd, maar uitsluitend geldboete. In het geval sprake is van een hoger 

alcoholpromillage, alsmede een obm met een duur van maximaal 6 maanden onvoorwaardelijk, 

zal het parket het CVOM de bestuurder oproepen voor een hoorzitting met als doel oplegging van 

een strafbeschikking. Deze hoorzitting ten behoeve van de strafbeschikking  heeft ook tot doel 

om na te gaan welke impact de ontzegging heeft op de verdachte. Een verdachte die voor zijn 

inkomen afhankelijk is van zijn rijbewijs zal naar verwachting immers meer worden geraakt door 

een maanden durende OBM dan iemand die voor zijn werk niet afhankelijk is van het besturen 

van een voertuig. Het derde soort zaken betreft de te dagvaarden strafzaken. Dit zijn de 

strafzaken waarin hoge gebruiksconcentraties van stoffen (drugs en geneesmiddelen)dan wel 

alcohol zijn aangetroffen in het bloed en/of sprake is van recidive. Het parket CVOM vordert 

daarin doorgaans een OBM voor een duur die meer bedraagt dan 6 maanden, alsmede een hoge 

geldboete. Tot slot heeft het OM ook de mogelijkheid om een dergelijke zaak door middel van 

een uitgebrachte mededeling ex artikel 130 WVW1994 bij het CBR ter kennis te brengen. Het CBR 

kan dan besluiten tot een onderzoek naar de geschiktheid of de rijvaardigheid van de rijbewijs 

houdende bestuurder. Zoals uit tabel 4.5 eerder in het hoofdstuk blijkt, gebeurt dat slechts 

enkele keren per jaar omdat e.e.a. in beginsel direct door de politie en niet door het OM dient te 

gebeuren. Wanneer de politie e.e.a. heeft verzuimd kan het OM dit alsnog rechtzetten . 

 

 Rechter 4.2.5

Conform de ‘Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden 

tijdens een rijverbod’ dagvaart het openbaar ministerie in de zwaardere gevallen. Zaken waarin 

alleen sprake is van drugsgebruik komen in de praktijk echter nauwelijks voor. Van de zijde van 

het CVOM en de rechters wordt verteld dat het meestal gaat het om zaken waarin bijvoorbeeld 

sprake is van een ernstig verkeersongeluk waarbij de verantwoordelijke ten tijde van het ongeluk 

verkeerde onder invloed van drugs verkeerde. De uitdaging bij dergelijke drugszaken is niet zo 

zeer aan te tonen dat drugs gebruikt is – dat blijkt uit het rapport van het NFI - maar dat het 

(gevaarlijke) rijgedrag ook in relatie gebracht kan worden tot dit gebruik. De overtreding van 

artikel 8 WVW1994 vormt dan een secundair ten laste gelegd feit dat wordt ingezet als 

strafverzwarend element. 
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5 De nieuwe aanpak 

 Inleiding 5.1

In dit hoofdstuk gaan we in op de voorgenomen nieuwe aanpak die de wetswijziging biedt. Dat 

doen we eerst door de beleidslogica achter de wetswijziging te reconstrueren. Daarna geven we 

een voorlopig antwoord op de vraag of de nieuwe werkwijze kansrijk is voor het oplossen van de 

geconstateerde problemen. Vervolgens beschrijven we hoe de (actoren in de) justitieketen zich 

momenteel voorbereiden op de wetswijziging. Hierbij gaat het om een momentopname in de 

eerste helft van 2016.  

 

 De beleidslogica 5.2

In deze paragraaf wordt beschreven wat zou moeten gebeuren volgens de wetswijziging. 

Daarmee wordt antwoord gegeven op de achtste onderzoeksvraag die luidt: “Hoe moeten de 

processen na inwerkingtreding van de wetswijziging verlopen: welke actoren zijn betrokken, wie 

wordt geacht wat te doen, in welke stap van het proces, binnen welke termijn? Wat zijn de 

beoogde uitkomsten? Met andere woorden: wat is de beleidslogica van de wetswijziging?” 

Vervolgens wordt verkend in hoeverre deze nieuwe aanpak blijkens de voorhanden kennis in de 

praktijk opvolging kan krijgen. Hierbij gaat het om een eerste inschatting.  

 

Eerst gaan we in op het doel van de wetswijziging, de daaraan ten grondslag liggende problemen, 

de oplossingen (de nieuwe aanpak) en de condities waaronder de wetswijziging kan werken. 

Vervolgens wordt aan de hand van de onderzoeksbevindingen een eerste inschatting gemaakt 

van de mogelijke werking de nieuwe wet en het bijbehorende nieuwe beleid. Voor die inschatting 

wordt gebruik gemaakt van de interviews met stakeholders, die gevraagd zijn een inschatting te 

geven van de mate waarin na de implementatie van de wetswijziging gebruik gemaakt zal gaan 

worden van de nieuwe middelen en bevoegdheden. Daarnaast is ook – in beperkte mate – 

gebruik gemaakt van literatuur om bepaalde veronderstelde verbanden nader te duiden.  

 Doel 5.2.1

De wetswijziging heeft blijkens de memorie van toelichting tot doel de aanpak van het rijden 

onder invloed van drugs te verbeteren.
15

 Wat onder 'aanpak' moet worden verstaan, wordt in het 

                                                                        
15 Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 859, nr. 3. P. 7. “De wetswijziging zet niet in op het bewerkstelligen van 

een gedragsverandering in termen van lagere prevalentie van rijden onder invloed van drugs (althans niet direct). Dit 

wordt daarom buiten beschouwing gelaten. Veranderingen in termen van een verbetering van de veiligheid op de weg 

worden door een veelheid van maatregelen beïnvloed en kunnen moeilijk causaal gelinkt worden aan deze ene 
wetswijziging. Ook deze worden daarom buiten beschouwing gelaten”.(WODC 2586-startnotitie Rijden onder invloed van 

drug, 17 augustus 2015. 
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wetsvoorstel niet geëxpliciteerd. Wel valt uit de context van de aanleiding voor het wetsvoorstel 

en de instrumenten die met de wetswijziging toepasbaar worden af te leiden dat onder de 

'aanpak' zowel het opsporen en vaststellen van een strafbaar feit worden begrepen als de 

feitelijke vervolging. De wetswijziging heeft dus tot doel om op een haalbare en betrouwbare 

wijze meer aanhoudingen, vervolgingen en sanctionering voor het overtreden van het verbod van 

(gecombineerd) drugsgebruik in het verkeer te laten plaatsvinden.  

 Probleem 5.2.2

De noodzaak voor het verbeteren van de aanpak van (gecombineerd) drugsgebruik in het verkeer 

wordt geschetst in de memorie van toelichting: het percentage van gewonde autobestuurders 

dat positief bevonden wordt op het gebruik van drugs ligt te hoog. Thans ontbreekt het – volgens 

de wetgever –aan een toereikend instrumentarium om het gebruik van drugs in het verkeer aan 

te pakken. Hiervoor worden verschillende redenen genoemd in de memorie van toelichting. Voor 

wat betreft de opsporingsfase gaat het om de volgende redenen (overgenomen uit Tweede 

Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 859, nr. 3): 

1 De politie kan niet, zoals wel het geval is bij het vermoeden van alcoholgebruik, tijdens een 

voorlopig onderzoek systematisch bepalen of op de bestuurder een redelijk vermoeden van 

schuld rust aan een overtreding van het verbod op het rijden onder invloed van drugs. Voor 

haar besluit een betrokken bestuurder aan te merken als verdachte, moet zij zich 

noodgedwongen baseren op een waarneming dat de bestuurder zich zodanig gedraagt of 

dusdanige uiterlijke kenmerken vertoont dat het vermoeden bestaat dat mogelijk andere 

stoffen dan alcohol zijn gebruikt. Ook wordt soms gebruik gemaakt van niet 

gestandaardiseerde onderzoeksmethoden zoals het lopen over een lijn of spraaktest. 

Formeel mag echter geen medewerking worden gevorderd aan dergelijke onderzoek. 

2 Voor zo ver een bestuurder door de politie wordt overgebracht naar het politiebureau op 

grond van een redelijk vermoeden van schuld aan een overtreding van het verbod op het 

rijden onder invloed van drugs kan – ex artikel 163 lid 5 – de opsporingsambtenaar de 

verdachte bevelen medewerking te verlenen aan een bloedproef. De gevorderde bloedproef 

mag echter alleen worden afgenomen door een arts (163 lid 6). De beschikbaarheid van 

artsen is – met name 's nachts – niet gewaarborgd. Dat kan er toe leiden dat geen 

bloedafname plaatsvindt, wat de vervolging praktisch onmogelijk maakt. 

 

In de vervolgingsfase van het strafproces wordt de aanpak van drugs in het verkeer beperkt door 

de volgende omstandigheden: 

 Weliswaar is volgens jurisprudentie van de Hoge Raad het voor een veroordeling op grond 

van artikel 8, eerste lid, van de huidige WVW1994 niet noodzakelijk dat er concreet 

vastgesteld is dat betrokkene niet tot behoorlijk besturen in staat bleek. Maar moet wel uit 

de bewijsmiddelen kunnen worden afgeleid dat de verdachte onder een zodanige invloed 
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van de desbetreffende stof verkeerde dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet 

worden geacht. Die eis levert problemen op omdat de wet geen grenswaarden kent.  

 Bovendien moet onder de huidige wet de officier van justitie bewijzen dat betrokkene 

bekend kon of moest zijn met het effect van de gebruikte drug op zijn rijvaardigheid. Dat 

betekent dat een veroordeling van artikel 8, eerste lid, op grond van drugsgebruik veel 

moeilijker is dan bij alcohol waarvoor heldere grenswaarden voor alcoholconcentraties 

benoemd zijn en het voornoemde bewijs niet geleverd hoeft te worden.  

 Het gelijktijdig gebruik van een drug en alcohol of een geneesmiddel of van een 

combinatie van drugs leidt tot een sterkere negatieve beïnvloeding van de rijvaardigheid 

dan het enkelvoudig gebruik van een drug, alcohol of een geneesmiddel. Voor het 

gecombineerd gebruik van deze psychoactieve stoffen zijn echter nog geen 

strafvorderingsrichtlijnen van het openbaar ministerie die tot een zwaardere strafeis 

leiden.  

 Wanneer het Nederlands Forensisch Instituut bloed van bestuurders onderzoekt, die 

blijkens de ademanalyseapparatuur een ademalcoholgehalte hebben dat hoger ligt dan 

350 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht of een bloedalcoholgehalte dat hoger 

ligt dan 0,8 g/L, stellen ze niet vast of ook drugs of andere psychotrope stoffen aanwezig 

zijn. Dit resulteert in de kans dat personen die in strijd met artikel 8 lid 1 WVW1994 ook 

drugs of andere psychotrope stoffen hebben gebruikt, daarvoor niet vervolgd worden.  

 Van probleem naar oplossing: de nieuwe aanpak 5.2.3

Om ervoor te zorgen dat voornoemde problemen worden opgelost en daardoor het beoogde 

doel wordt gerealiseerd, wordt een aantal samenhangende maatregelen getroffen. Het gaat om 

de volgende maatregelen:  

 Ten eerste wordt de WVW1994 zodanig gewijzigd dat aan de opsporingsambtenaren, die 

met de handhaving van die wet zijn belast, de bevoegdheid wordt toegekend om 

bestuurders die onder invloed van drugs zijn, te bevelen speeksel af te staan voor het doen 

van een test met van een zogenaamde speekseltester. De speekseltester zal alleen 

worden ingezet als voorselectiemiddel. 

 Omdat de huidige speekseltesters niet alle drugs (bijvoorbeeld GHB) – en ook niet het 

gebruik van geneesmiddelen met uitzondering van sommige benzodiazepinen – kunnen 

meten, worden de opsporingsambtenaren in de nieuwe wet bevoegd de bestuurders die 

rijden onder invloed van de drugs of van andere stoffen waarvan het gebruik niet met 

behulp van de speekseltester kan worden vastgesteld, bevel te geven mee te werken aan 

een onderzoek van de psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties.  

 In de derde plaats voorziet het wetsvoorstel erin dat in de WVW1994, naar analogie van de 

strafbaarstelling van het rijden onder invloed van alcohol, een afzonderlijke 

strafbaarstelling voor het rijden onder invloed van drugs wordt opgenomen. Op dit 

moment is het rijden onder invloed van drugs op basis van de vangnetbepaling van artikel 
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8, eerste lid, van de WVW1994 strafbaar. Met de wetswijziging wordt in artikel 8 van de 

WVW1994 een afzonderlijke strafbaarstelling geïntroduceerd voor het rijden onder invloed 

van drugs. In een nieuw vijfde lid van artikel 8 – dat op soortgelijke wijze is opgezet als 

artikel 8, tweede lid, dat ziet op het rijden onder invloed van alcohol – wordt voorgesteld 

dat het voor een ieder verboden is een voertuig te besturen of als bestuurder te doen 

besturen, als hij onder invloed is van een of meer van de bij algemene maatregel van 

bestuur (AMvB) aangewezen drugs en uit onderzoek is gebleken dat de waarden 

waarboven het gebruik van die drugs gevaar voor het verkeer oplevert, zijn overschreden. 

 Met het nieuwe vijfde lid van artikel 8 is het niet langer nodig te bewijzen dat betrokkene 

bekend kon of moest zijn met het effect van de gebruikte drug op zijn rijvaardigheid. 

Indien bij een bloedonderzoek wordt vastgesteld dat een bestuurder een hogere 

concentratie van de meetbare stof in zijn bloed heeft dan de in de AMvB vermelde 

grenswaarde, is het bewijs geleverd voor overtreding van artikel 8, vijfde lid. De 

grenswaarde is zodanig vastgesteld dat wanneer in het bloed een hogere concentratie van 

de meetbare stof wordt aangetroffen dan die grenswaarde, er sprake is van recent gebruik 

en een reële beïnvloeding van de betrokken bestuurder als gevolg waarvan zijn 

rijvaardigheid kan verminderen. 

 In onderliggende regelgeving wordt het mogelijk gemaakt dat ook verpleegkundigen 

bloed van een verdachte kunnen afnemen ten behoeve van een onderzoek als bedoeld in 

artikel 8. Dit is een uitbreiding van de groep van personen waarop opsporingsambtenaren 

een beroep kunnen doen voor de bloedafname. 

 Condities voor succes 5.2.4

Uit de memorie van toelichting op de wijziging van de WVW1994 valt op te maken dat 

verondersteld wordt dat de nieuwe aanpak alleen zal leiden tot het oplossen van de problemen 

wanneer aan een aantal condities is voldaan. In de memorie worden genoemd:  

1 De nieuwe bevoegdheden van opsporingsambtenaren en de inzet van de speekseltest leiden 

alleen tot meer aanhoudingen op verdenking van het gebruik van drugs als deze ambtenaren 

ook getraind worden. Opsporingsambtenaren moeten daarom door middel van een 

passende opleiding leren hoe zij bij een bestuurder met behulp van een speekseltester 

speeksel dienen af te nemen. Politieambtenaren moeten worden geschoold in het afnemen 

van speeksel. Voor zittend personeel moet dit gebeuren in de vorm van een initiële opleiding 

en voor nieuw politiepersoneel zal dit in de basisopleiding worden meegenomen. Thans 

wordt uitgegaan van het opleiden en inzetten van 374 trainers uit de basisteams die collega 

politiefunctionarissen via het train de trainer principe gaan voorzien van de juiste kennis en 

vaardigheden voor de PMT en het afnemen van speeksel.  

2 De nieuwe bevoegdheden van opsporingsambtenaren en de inzet van de speekseltest leiden 

alleen tot meer aanhoudingen op verdenking van het gebruik van drugs als de getrainde 

ambtenaren ook gericht gaan controleren. 
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3 Het bewijs voor een overtreding van het verbod op het (gecombineerde) gebruik van drugs 

boven de wettelijke gestelde limieten moet geleverd worden door analyse van afgenomen 

bloed bij de verdachte. Dit brengt de noodzaak met zich mee dat de analysecapaciteit voor 

bloedonderzoek bij NFI of bij andere instituten die daarvoor geaccrediteerd zijn, voldoende 

groot is.  

4 Als de politie meer gaat controleren op drugsgebruik in het verkeer en het NFI meer 

bloedanalyses zal verrichten, leidt dat tot meer zaken. Afhankelijk van de aard en ernst van de 

verdenking betekent dat meer werk voor het OM, het CJIB en het CBR. Deze organisaties 

moeten hiervoor extra capaciteit inzetten dan wel minder capaciteit toebedelen aan andere 

activiteiten. De verwachting is dat het aantal door het Openbaar Ministerie af te handelen 

zaken zal toenemen. In de memorie van toelichting valt te lezen dat rekening gehouden 

werd met een scenario van een mogelijke toename van 3.000. Van de zijde van het 

ministerie van V&J wordt echter verteld dat het om minder grote aantallen zal gaan dan 

destijds geprognotiseerd.  

5 Betrouwbaarheid test: Om te voorkomen dat onnodig een dwangmiddel wordt ingezet tegen 

bestuurders en om te voorkomen dat bestuurders ten onrechte de strafrechtelijke dans 

ontspringen, zal aan de speekseltester die voor de handhaving van deze wet zal worden 

ingezet, de eis worden gesteld dat het aantal vals-positieven en vals-negatieven zo gering 

mogelijk is. Dit aantal zal in de praktijk verder kunnen worden geneutraliseerd doordat de 

opsporingsambtenaar bij de beoordeling van de uitslag van de speekseltester tevens zal 

afgaan op de waarnemingen die hij doet bij de bestuurder. 
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Het voorgaande laat zich visueel samenvatten in het volgende model: 

 

 

 

 Eerste inschatting van de effecten 5.3

In de interviews met betrokkenen is nagegaan in hoeverre zij verwachten dat de beoogde nieuwe 

aanpak van het verbod op het rijden onder invloed van drugs gerealiseerd wordt en bijdraagt aan 

de verbetering van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs. Daarmee wordt een 

voorlopige toetsing gegeven van de beleidslogica achter de wetswijziging zoals die in het  

voorgaande figuur werd samengevat. 

 

Aanname: door het beschikbaar stellen van speekseltesters en de politie wettelijk de 

bevoegdheid te geven medewerking aan een speekseltest te vorderen worden vaker 

verdenkingen van het gebruik van drugs concreet vastgesteld.  

Deze aanname lijkt aannemelijk. De speekseltesters maken het mogelijk – voor zo ver ze voldoen 

aan de eisen in het aanbestedingsbestek - om betrouwbaar en objectief een verdenking vast te 

stellen van een overtreding op het verbod van het gebruik van drugs in het verkeer. En zoals in 

hoofdstuk 4 bleek wordt juist het ontbreken van een betrouwbaar voorselectiemiddel als een  
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groot gemis gezien. Uit de enquête onder taakaccenthouders blijkt dan ook dat op de werkvloer 

van de politie een meerderheid verwacht dat de speekseltesters vaak gebruikt zullen worden. (Zie 

tabel 5.1) 

 

 

Tabel 5.1  Hoe vaak, denkt u, zal de politie de speekseltest gaan afnemen?  

  Totaal % 

Vaak 75 53% 

Soms 46 32% 

(bijna) Nooit 9 6% 

Weet niet/geen mening 11 8% 

Totaal 141 100% 

Bron: enquête taakaccenthouders verkeer politie (n=141) 

 

 

Hoeveel vaker valt echter te bezien. Uit de interviews blijkt dat het waarschijnlijk is dat het 

instrument alleen wordt aangewend in specifieke gevallen. Een geïnterviewde taakaccenthouder 

vertelt: “Bij festivals bijvoorbeeld wordt stevig gebruikt, dat weten we omdat daar flink gehandeld 

wordt. Met speekseltesters kun je dat nu aantonen.” Ook van de zijde van de landelijke 

projectleiding van de Nationale politie wordt gesteld dat het niet waarschijnlijk is dat het 

instrument breed wordt ingezet: “De verwachting was dat het een beetje zou gaan zoals met 

alcohol. Maar dit werkt anders. Er zit veel wachttijd tussen de afname en de uitslag van de 

speekseltest. Nu zo’n 13 minuten. Dat is voor individuele verdenkingen geen probleem maar voor 

frequente aselecte controles is het middel ongeschikt. En let op: als je iemand als verdachte hebt 

aangemerkt met de test dan moet je ook weer van straat. Vooral ‘s avonds is dat lang niet altijd 

wenselijk. Vanuit een normale bedrijfsvoering zal dit gaan tegenvallen.” 

Aanname: doordat er een betrouwbaar voorselectiemiddel beschikbaar komt wordt vaker bloed 

afgenomen.  

Het lijkt aannemelijk dat de introductie van de bevoegdheid tot het afnemen van een 

speekseltest (en de beschikbaarheid van de tests) ook daadwerkelijk tot meer bloedonderzoeken 

zal leiden. De overgrote meerderheid van de taakaccenthouders is die mening toegedaan (zie 

tabel 5.2). Wel concluderen de onderzoekers dat veel zal afhangen van het feit of aan een aantal 

randvoorwaarden is voldaan die in paragraaf 5.2.4 opgesomd staan. Zo zullen 

politiefunctionarissen getraind moeten worden op het afnemen van de test, moet bloedafname 

buiten kantooruren mogelijk zijn, moet bij het NFI de capaciteit voor het verrichten voor 

bloedonderzoek groot genoeg zijn en moet de speekseltester zelf niet alleen laagdrempelig in 

gebruik zijn, maar vooral betrouwbare resultaten opleveren.  

 

 



 

DSP-groep EINDRAPPORT | Rijden onder invloed van drugs  56  

Tabel 5.2  Verwacht u dat vaker, even vaak of minder vaak dan nu een bloedafname zal plaatsvinden 

vanwege een vermoeden van drugsgebruik? 

  N % 

Vaker dan nu 112 79% 

Even vaak als nu 18 13% 

Minder vaak dan nu 4 3% 

Weet niet/geen mening 7 5% 

Totaal  141 100% 

Bron: enquête taakaccenthouders verkeer politie (n=141) 

 

Aanname: er vindt meer bloedonderzoek plaats omdat de politie de bevoegdheid krijgt om 

bestuurders medewerking te gelasten aan een psychomotorisch test (PMT). 

Afgaand op de uitkomsten van de enquête onder de taakaccenthouders lijkt deze aanname 

aannemelijk. Uit tabel 5.3 blijkt dat twee derde verwacht vaker dan nu een onderzoek van de 

psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties te zullen inzetten om het vermoeden 

op drugs te bevestigen. (Thans kan een dergelijk onderzoek alleen op basis van vrijwilligheid 

worden ingezet en is een dergelijk onderzoek niet genormeerd. De PMT mag met de nieuwe wet 

worden gevorderd en is wel genormeerd.) 

 

 

Tabel 5.3  Verwacht u dat de politie vaker, even vaak of minder vaak dan nu een onderzoek van de 

psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties gaat toepassen bij een vermoeden van 

drugsgebruik? 

   Totaal % 

Vaker dan nu 95 67% 

Even vaak als nu 19 14% 

Minder vaak dan nu 3 2% 

Weet niet/geen mening 24 17% 

Totaal 141 100% 

Bron: enquête taakaccenthouders verkeer politie (n=141) 

 

Aanname: doordat het ook verpleegkundigen wordt toegestaan bloed af te nemen, zal een 

eventuele toename in het aantal verzoeken tot bloedafname binnen de gestelde tijdslimieten 

kunnen worden gerealiseerd. 

Deze aanname lijkt aannemelijk. Door het toevoegen van deze nieuwe groep medische 

functionarissen wordt het potentiele aanbod van personen dat bloed kan afnemen enorm 

vergroot. Uiteraard zal de politie wel nadere werkafspraken moeten maken met 

gezondheidszorgpartijen in de nabijheid van het politiebureau die er voor moeten zorgen dat  
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– in ieder geval ten tijde van reguliere alcohol- en drugscontroles – medici binnen een gestelde 

tijdslimiet oproepbaar zijn. De beperkte periode waarin drugs in het bloed aangetoond kunnen 

worden, brengt de noodzaak van hele strikte werkafspraken met zich mee. Ongeveer de helft van 

de geënquêteerde taakaccenthouders denkt dat in de praktijk de bloedafname ook door 

verpleegkundigen zal worden gedaan (zie tabel 5.4). 

 

 

Tabel 5.4  Verwacht u dat dit inderdaad ook door verpleegkundigen zal gebeuren? 

  
Totaal % 

Ja 
64 45% 

Nee 
26 18% 

Geen mening 
51 36% 

Totaal 
141 100% 

Bron: enquête taakaccenthouders verkeer politie (n=141) 

 

Aanname: met het vaststellen van grenswaarden vereenvoudigt de bewijsvoering aanzienlijk.  

Deze aanname lijkt aannemelijk. Daar waar thans nog moet worden aangetoond dat een 

bestuurder vanwege druggebruik niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht, zal na 

de introductie van de grenswaarden het bewijs direct geleverd worden wanneer op basis van 

bloedonderzoek wordt aangetoond dat de wettelijk vastgelegde limieten overschreden zijn. Dit 

levert in theorie een forse vereenvoudiging op van het rondkrijgen van de bewijsvoering. Of deze 

vereenvoudiging ook leidt tot meer strafzaken hangt echter primair af van het aantal zaken dat 

de politie aanlevert en de prioriteit die het OM geeft aan de vervolging in deze zaken. Wat betreft 

het aanleveren van zaken lijkt op grond van de toetsing van de voorgaande aannames dat een 

toename in de rede ligt. Ook de geënquêteerde taakaccenthouders verwachten dat (zie tabel 

5.5). Of het OM prioriteit gaat toekennen aan deze categorie zaken is niet duidelijk.
16

 Verder lijkt 

het niet aannemelijk dat door het vereenvoudigen van de bewijsvoering relatief vaker straf wordt 

opgelegd en minder vaak vrijspraak volgt. Hoewel thans vermoedelijk het rondkrijgen van de 

bewijsvoering omslachtiger is dan na de implementatie van de wetswijziging werden tijdens het 

onderzoek geen signalen afgegeven dat vanwege de huidige bewijsvoering zaken onnodig tot 

vrijspraak zouden leiden. 

 

 

                                                                        
16

 Uit het tweede deel van dit hoofdstuk zal blijken dat deze procespartij daarover vooralsnog geen mededelingen wilde 

doen. 
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Tabel 5.5  Verwacht u dat, doordat er straks grenswaarden voor drugs zijn vastgesteld vaker, even vaak of 

minder vaak dan nu geverbaliseerd zal worden wegens rijden onder invloed van drugs? 

  n %  

Vaker dan nu 130 92% 

Even vaak als nu 6 5% 

Minder vaak dan nu 2 2% 

Weet niet/geen mening 3 2% 

 Totaal 141 100% 

Bron: enquête taakaccenthouders verkeer politie (n=141) 

 

Aanname: Indien een bestuurder meerdere drugs of een of meer drugs in combinatie met alcohol 

heeft gebruikt, ligt de grens waarboven een bestuurder strafbaar is, lager dan bij enkelvoudig 

gebruik. Hierdoor vindt vaker vervolging plaats van personen die drugs gebruiken in het verkeer. 

Deze aanname lijkt aannemelijk, maar de mate waarin dat zal gebeuren is vermoedelijk beperkt. 

Uit de interviews blijkt dat respondenten verwachten dat de aanscherping van de grenswaarde bij 

gecombineerd gebruik eerder leidt tot een strafbaar feit. De vraag is echter of deze aanscherping 

in de praktijk tot veel meer zaken leidt. In feite zou alleen een toename te verwachten zijn in de 

categorie zaken waarbij in het verleden wel drugs gevonden werden maar waarbij de 

bloedwaardes zo laag waren dat een vervolging niet werd ingezet. Uit het onderzoek blijkt echter 

dat de politie doorgaans alleen bloedonderzoek deed bij evidente zaken waarbij vermoedelijk 

veel drugs in het spel waren. Voor zo ver de politie die werkwijze niet aanpast leidt deze nieuwe 

strafbepaling niet tot een significante verandering in de caseload omdat ook dan de lichtere 

gebruikers niet worden opgespoord. Omdat de politie vooralsnog niet voornemens is 

drugsonderzoek aselect in grootschalige verkeerscontroles in te zetten mag weinig effect 

worden verwacht van deze nieuwe strafbepaling op het aantal vervolgingen. 

 

 

Tabel 5.6  Verwacht u dat doordat het gecombineerd gebruik van alcohol en drugs zwaarder te straffen dan 

het enkele gebruik van alcohol en drugs er vaker, even vaak of minder vaak dan nu geverbaliseerd 

zal worden wegen rijden onder invloed van drugs? 

  Totaal  % 

Vaker dan nu 89 63% 

Even vaak als nu 37 26% 

Minder vaak dan nu 1 1% 

Weet niet/geen mening 14 10% 

Totaal 141 100% 

Bron: enquête taakaccenthouders verkeer politie (n=141) 
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Aanname: doordat de gepercipieerde kans op sanctie toeneemt worden minder drugs gebruikt in 

het verkeer 

Deze aanname is aannemelijk maar de sterkte van het verband valt moeilijk te becijferen. Om 

toch een inschatting te maken is het zinvol kort stil te staan bij de factoren die mede bepalend 

zijn geweest voor het succes van de aanpak van alcohol in het verkeer.
17

 De alcoholaanpak is – 

naast publieksvoorlichting - gebaseerd op de afschrikkingstheorie van ‘random breath testing’. 

Meer concreet gaat het daarbij om de inzet van twee middelen: 

1 Frequente aselecte alcoholcontroles die worden uitgevoerd op alle dagen en tijdstippen van 

de week, waarbij zoveel mogelijk willekeurige automobilisten worden getest, ongeacht of zij 

worden verdacht van rijden onder invloed. 

2 Uitgebreide publiciteit rond die aselecte alcoholcontroles, bedoeld om te benadrukken dat 

bestuurders altijd en overal op alcoholgebruik kunnen worden gecontroleerd, en dat een te 

hoog bloed alcohol gehalte bij controle met zekerheid zal worden gedetecteerd, wat tot 

bestraffing zal leiden. 

 

Deze aanpak kan niet één-op-één voor drugs worden overgenomen. In de eerste plaats leent het 

huidige instrumentarium zich er – vanwege de tijdsinvestering en daarmee gemoeide kosten - 

niet voor om frequente aselecte drugscontroles uit te voeren. Daardoor zal het vermoedelijk 

onmogelijk zijn om, zoals bij alcohol wel het geval is, bestuurders aan den lijve te laten 

ondervinden dat zij een reëel risico lopen om gecontroleerd te worden op het rijden onder 

invloed van drugs.
18

 

Bovendien – maar dat speelt ook bij alcohol – staat de effectiviteit van aselecte grootschalige 

verkeerscontroles ter discussie. Tijdens het onderzoek werd er door verschillende respondenten 

bij het OM en de politie op gewezen dat als gevolg van social media (Twitter) statische 

verkeerscontroles steeds minder gemakkelijk onverwachts kunnen plaatsvinden omdat 

verkeersdeelnemers elkaar kunnen waarschuwen zodat drugsgebruikers eenvoudig kunnen 

voorkomen dat ze in een ‘politiefuik’ rijden. Voorts zal de politie het instrument vermoedelijk 

alleen selectief gaat inzetten. Als gevolg daarvan lijkt het niet waarschijnlijk dat automobilisten 

het gevoel krijgen dat ze te allen tijde gecontroleerd kunnen worden op drugs, laat staan dat ze 

voor het overtreden van het verbod op het rijden onder invloed ervan een gerede kans lopen 

gesanctioneerd te worden. De gepercipieerde pakkans blijft daardoor laag. Dat leidt ertoe dat 

bestuurders vermoedelijk niet veel vaker dan nu geneigd zullen zijn - vanuit het oogpunt straf te 

ontlopen – de auto te laten staan wanneer zij onder invloed van drugs verkeren.  

 

                                                                        
17 Matthijssen, R (2005). Rijden onder invloed van drugs. Den Haag: WODC (www.wodc.nl/images/Aanpak_Rijden_tcm44-

52343.pdf) 
18  Deze situatie kan overigens na verloop van tijd veranderen wanneer bijvoorbeeld nieuwe technologische 

ontwikkelingen tot een vereenvoudiging van het vaststellen van het drugsgebruik leiden. Bij de opsporing van alcohol 

duurde het vaststellen van het vermoeden in de begin periode ook aanzienlijk langer dan thans het geval is.  

http://www.wodc.nl/images/Aanpak_Rijden_tcm44-52343.pdf
http://www.wodc.nl/images/Aanpak_Rijden_tcm44-52343.pdf
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Dat neemt niet weg dat bestuurders wel om andere redenen drugsgebruik tijdens 

verkeersdeelname zouden kunnen matigen. Binnen het beleid dat zich richt op het vergroten van 

de verkeersveiligheid wordt namelijk naast afschrikking (door middel van handhaving) in de regel 

ook ingezet op voorlichting.
19

 Een goed voorbeeld daarvan is de campagne “100% BOB 0% op” 

dat zowel bijgedragen heeft aan meer bewustwording als aan een vermindering van 

alcoholgebruik in het verkeer.
20

 Op dit moment is echter niet bekend welke publieksvoorlichting 

onderdeel zal uitmaken van de aanpak van rijden onder invloed van drugs. Bovendien maakt de 

voorlichting geen onderdeel uit van de wijziging van de wet in enge zin. Zodoende moet worden 

geconcludeerd dat van de wetswijziging zelf – dus los van de flankerende publieksvoorlichting - 

geen grote invloed op de verkeersveiligheid mag worden verwacht, maar dat dat in samenhang 

met de juiste publieksvoorlichting wellicht wel tot een significante verbetering leidt.  

 

 Conclusies eerste inschatting effecten wetswijziging  5.4

Als de beoogde nieuwe aanpak wordt belicht vanuit de bevindingen van dit onderzoek, kan 

geconcludeerd worden dat het aannemelijk is dat de wetswijziging de beoogde processen in 

gang zet en dat de outputdoelen worden gehaald, voor zover gelijktijdig voldaan wordt aan de 

randvoorwaarden van succes.  

 

De beschikbaarheid en de bevoegdheid tot het gebruik van speekseltesters voorziet in een grote 

behoefte van de politie die de wens koestert systematisch en betrouwbaar de verdenking van het 

gebruik van drugs vast te stellen. De test zal vooral worden ingezet in specifieke gevallen waarbij 

de politie vanwege eerdere signalen (verkeersgedrag, uiterlijke kenmerken) het gebruik van drugs 

vermoedt. Vanwege de gemoeide tijdsinvestering is het middel voor aselecte grootschalige 

controles (nog) niet geschikt. In het verlengde van de aanname dat door de speekseltest vaker 

het vermoeden op het drugsgebruik wordt vastgesteld ligt de aanname dat ook meer bloed zal 

worden afgenomen en onderzocht door het NFI. Op basis van de beoordeling van de 

beleidslogica lijkt die tweede aanname ook plausibel. Met een betrouwbaar gemakkelijk inzetbaar 

voorselectiemiddel wordt tenslotte vaker de verdenking vastgesteld zodat bloedonderzoek aan 

de orde is. De vraag naar meer bloedonderzoek vereist ook dat aan enkele randvoorwaarden 

wordt voldaan. Uit het onderzoek blijkt dat daarin wordt voorzien. Zo heeft het NFI qua 

apparatuur capaciteit voor een verruiming van het aantal onderzoeken en is landelijk 24/7 een 

netwerk van medisch personeel aanwezig dat bloed kan afnemen binnen 1 uur na staande 

                                                                        
19 Zie bijvoorbeeld: Doumen, M.J.A., Schoon C.C. & Aarts, L.T. (2010). Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat 

eigenlijk in? Een studie naar integraal sectorbeleid en integraal facetbeleid. Leidschendam: SWOV. Merk op dat volgens de 

systematiek het integrale verkeersveiligheidsbeleid naast handhaving (afschrikking, enforcement) en voorlichting 

(education) in beginsel ook gekeken wordt naar infrastructuur (engineering). De 3E’s. In geval van de aanpak van drugs is 

engineering niet aan de orde omdat de aanpak geen fysieke component kent. 
20 Langetermijn effecten van publiekscampagnes op houding en gedrag (kenmerk: 3700285) Dienst Publiek en 

Communicatie Ministerie van Algemene Zaken. 2013 
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houding.
21

 Ook wordt voorzien in training en voorlichting van relevante politiefunctionarissen in 

de basispolitiezorg. 

 

Het feit dat de politie na implementatie van de wetswijziging de medewerking aan de PMT kan 

gelasten is daarentegen niet van grote invloed op het aantal bloedonderzoeken of – in meer 

algemene zin – het verbeteren van de opsporing en vervolging. Wel kan het nuttig zijn in 

specifieke gevallen. 

 

Wat betreft de vervolging is het aannemelijk dat de bewijsvoering sterk vereenvoudigt door het 

vastleggen van wettelijke limieten waarboven sprake is van een strafbaar feit. Het 

vereenvoudigen van de bewijsvoering zal vermoedelijk niet bijdragen aan meer zaken omdat de 

caseload primair bepaald wordt door het aantal zaken dat de politie inzendt naar het OM. Ook lijkt 

het niet aannemelijk dat er relatief minder vaak sprake zal zijn van vrijspraak. In het onderzoek 

werden namelijk geen signalen opgevangen dat vaak van vrijspraak sprake zou zijn vanwege het 

niet rondkrijgen van bewijs. Het verlagen van de grenswaarden bij gecombineerd gebruik zal 

vermoedelijk evenmin bijdragen aan meer vervolgingen omdat de politie vermoedelijk selectief 

blijft controleren en net als voor implementatie van de wetswijziging alleen de evidente gevallen 

zal onderwerpen aan nader onderzoek. Wel zullen zwaardere en mogelijk gerichtere straffen 

worden opgelegd.  

 

 Voorbereiding 5.5

De verwachting is dat medio 2017 de wijziging van artikel 8 WVW1994 in werking treedt. Zoals uit 

de beoordeling van de beleidslogica blijkt, voorziet de wetswijziging in het gebruik van nieuwe 

middelen en bevoegdheden. Binnen het onderzoek is vastgesteld in hoeverre en op welke wijze 

de betrokken partijen zich voorbereiden op de nieuwe situatie. In deze paragraaf gaan we per 

organisatie in op de voorbereidingen. Het betreft de situatie 2016, een jaar voor de 

implementatie. We merken op dat dit een momentopname is en dat de ontwikkelingen op dit 

punt uiteraard nog voortgang vinden. 

 Politie 5.5.1

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe aanpak betreft de inzet van de speekseltest als 

voorselectiemiddel. Op dit moment is niet bekend wie de speekseltesters gaat leveren omdat de 

aanbesteding nog moet plaatsvinden. Deze aanbesteding vindt later plaats dan beoogd omdat uit 

een marktconsultatie bleek dat er in Europa geen testers op de markt waren die konden voldoen 

aan de Nederlandse wettelijke eisen en gebruikerswensen. In andere landen waar wel al met 

                                                                        
21 Voor implementatie van de wetswijziging wordt bloed in beginsel na één uur van het vaststellen van het vermoedelijke 

gebruik van drugs afgenomen. Na implementatie wordt bloed in beginsel binnen één uur van het vaststellen afgenomen. 
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speekseltesters wordt gewerkt geldt de nul-limiet. Testers voor de Nederlandse markt zullen 

echter een indicatie moeten geven voor het overschrijden van de wettelijk genormeerde gedrag 

gerelateerde grenswaarden.  

 

Nadat de politie de specificaties had ontvangen van zes producenten trad zij in overleg met het 

ministerie van V&J om de technische eisen en gebruikerswensen aan te passen zodat 

marktpartijen ook in staat zijn op de aanbesteding in te schrijven. In verband met de doorlooptijd 

van de aanbestedingsronde waren per 1 januari 2017 nog geen speekseltesters beschikbaar. In 

de meeste recente planning wordt gestreefd naar de datum van 1 juli 2017. Tenzij door een van 

de partijen in de aanbesteding een bezwaarprocedure wordt gestart. In dat geval komen de 

testers later beschikbaar.  

  

Vanaf de inwerkingtreding van de wetswijziging zullen zowel artsen als verpleegkundigen bloed 

mogen afnemen bij bestuurders die worden verdacht van het rijden onder invloed van drugs. Op 

dit moment wordt in de eenheden nog gewerkt met bestaande zorgcontracten waarin nog niet 

voorzien is in de inzet van verpleegkundigen. In afwachting van een nieuwe aanbesteding voor 

Medische Arrestantenzorg en Forensisch Medisch Onderzoek is het mogelijk dat eenheden de 

bestaande contracten zullen aanpassen zodat zij ook gebruik kunnen maken van de diensten van 

verpleegkundigen.  

 

De wetswijziging maakt het mogelijk de medewerking aan de PMT te vorderen. De PMT is voor 

wat betreft drugs nader omschreven maar voor het onderdeel alcohol nog niet. De inzet van de 

PMT zal worden opgenomen in het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer 

waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd. 

 

Op de werkvloer van de basisteams worden nog weinig voorbereidingen getroffen zo blijkt uit de 

enquête (zie tabel 5.7) en in de interviews. In ruim 80% van de gevallen gebeurt er nog niets. 

Vanuit de projectleiding bij de Nationale Politie wordt gewezen op het feit dat ook op dit moment 

ook nog weinig voor te bereiden valt. De bedoeling is dat per basisteam twee trainers worden 

aangewezen die worden opgeleid door de Politieacademie. Hiervoor volgen ze 2 praktijkdagen. 

Vervolgens is het de bedoeling dat via het train de trainer principe de kennis op de werkvloer 

wordt verspreid. Dat gebeurt tijdens een praktijkdag. Echter niet eerder dan dat de medewerkers 

geslaagd zijn voor een e-learning module middelengebruik. Die e-learning module wordt 

definitief gemaakt als de wetteksten van het eerder genoemde Besluit aan de politie beschikbaar 

worden gesteld. Overigens is in de aanbesteding van de speekseltesters wel voorzien dat van de 

inschrijvers speekseltesters worden aangekocht zodat al geoefend kan worden met het 

instrument nog voordat sprake is van landelijke beschikbaarheid. 
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Tabel 5.7 Worden of zijn er binnen uw basisteam voorbereidingen getroffen voor deze wetswijziging?  
 n % 

Nee 118 81% 

Ja, training/cursus 6 4% 

Ja vastleggen in protocollen 3 2% 

Anders 19 13% 

Totaal 146 100% 

Bron: enquête taakaccenthouders verkeer politie (n=146) 

 

 Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 5.5.2

Het CBR is thans in overleg met het ministerie van IenM over de mogelijke impact op de eigen 

procedure mede in het kader van de beoogde wijzigingen in de Regeling maatregelen 

rijvaardigheid en geschiktheid. Het CBR wil het onderzoek op drugs onder de loep nemen en 

wellicht bijstellen nu in een aantal gevallen de gemeten waardes ook bekend zijn. De verwachting 

is dat de aantallen zullen toenemen - maar beheersbaar - omdat een bovengrens wordt verwacht 

vanwege het feit dat het NFI een capaciteitslimiet voor de korte termijn heeft gesteld. In 

afwachting van de ontwikkelingen van de nieuwe wetgeving aan de strafrechtkant en gezien de 

effectiviteit van het huidig afhankelijkheid onderzoek zijn geen concrete plannen voor het 

ontwikkelen van een educatieve maatregel drugs . 

 Nederlands Forensisch Instituut 5.5.3

Het NFI heeft voorbereidingen getroffen op de implementatie van de wetswijziging. Niet alleen 

gaat zij vanaf 1 januari 2017 een nieuw rapportageformat gebruiken maar ook de 

analysestrategie zal dan anders zijn. Als vanaf die datum een combitest wordt aangevraagd dan 

wordt ook daadwerkelijk gezocht naar de aanwezigheid van alcohol en drugs boven de 

analytische en gedragsgerelateerde grenswaarde(n). Een drugsonderzoek kan in theorie echter 

betrekking hebben op een groot aantal stoffen. Maar niet iedere stof kan op dezelfde wijze 

worden vastgesteld. Totdat wetswijziging van kracht is werkt het NFI bij drugsonderzoek nog met 

twee tests: de GHB test en de multimethode die betrekking heeft op 47 stoffen. Als nu nog op het 

formulier dat de politie invult expliciet een stof genoemd wordt die niet op de lijst van de 

multimethode genoemd wordt dan wordt een specifieke analyse ingezet.  

Na invoering van de wetswijziging verandert de analysestrategie. Dan kan de politie kiezen tussen 

een 10 stoffenmethode die betrekking heeft op de 10 door de wet genormeerde drugs, of een 

uitgebreid stoffenonderzoek. Wordt voor de laatste gekozen dan wordt toch eerst de 10 stoffen 

methode toegepast omdat wanneer uit dat onderzoek blijkt dat twee van deze veelvoorkomende 

drugs uit verschillende stofgroepen boven de gedragsgerelateerde grenswaarde aanwezig is, 

doorzoeken juridisch gezien geen meerwaarde oplevert. De huidige en de nieuwe 

meetsystematiek is gevalideerd en het laboratorium van het NFI wordt periodiek ge-audit.  
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Met de huidige apparatuur kunnen meer onderzoeken worden gedaan dan thans gebeurt. Maar 

meer bloedonderzoek voor drugs vereist wel de inzet van meer personele capaciteit of interne 

verschuiving van personele capaciteit. Enkele jaren geleden zijn ramingen gemaakt voor de 

verwachte toename in caseload. Die ramingen zijn volgens het NFI gebaseerd op aannames die 

thans ten dele weer achterhaald zijn. Het een en ander moet nog worden uitgewerkt in nieuwe 

Service Level Agreements met het ministerie van VenJ. Voorts wordt verteld dat UMCG, de partij 

die contraonderzoek kan doen, is meegenomen in het proces voor het vaststellen van de 

grenswaarden en soorten drugs. Zij zijn zodoende straks in staat tegenonderzoek uit te voeren. 

Bovendien is afgesproken dat een externe commissie na verloop van tijd de grenswaarden 

(hoogte en soorten stoffen) gaat evalueren. Nog niet voorzien is in een geautomatiseerde 

aanvraagprocedure die bijvoorbeeld rechtstreeks vanuit de BVH een verzoek bij het NFI kan 

worden ingediend. Dat zou veel handmatig overschrijfwerk schelen en de kans op administratieve 

foutjes aanzienlijk verkleinen. 

 Openbaar ministerie 5.5.4

Het Openbaar Ministerie achtte het niet opportuun uitspraken te doen over de eventuele 

voorbereidingen die zij treffen ten aanzien van de implementatie van de wijziging van de 

WVW1994.  

 Rechter 5.5.5

Van de zijde van de zittende magistratuur wordt verteld dat geen specifieke voorbereidingen zijn 

getroffen voor de implementatie van wetswijzigingen. Een van de geïnterviewde rechters tekent 

daarbij aan dat dat nog kan veranderen. “De implementatie is nog niet in een vergevorderd 

stadium. Als het echt zo ver is krijgen de rechtbanken vanuit het ministerie een waarschuwing dat 

de wetgeving binnen een aantal maanden van kracht gaat worden. Dit verloopt via 

wetgevingsberichten. Vervolgens wordt het ook op het vakinhoudelijk overleg besproken.” 
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6 Conclusies 

In dit hoofdstuk worden aan de hand van de onderzoeksvragen de belangrijkste conclusies 

getrokken. Daarbij is het van belang rekening te houden met het feit dat de onderzoeksvragen 

destijds werden opgesteld in de veronderstelling dat het onderzoek zou plaatsvinden in de 

periode direct vóór en vlak na implementatie van de wijziging van artikel 8 van de WVW1994. 

Zoals uiteengezet in de inleiding van dit rapport is de implementatie gedurende de looptijd van 

het onderzoek meerdere keren uitgesteld (en wordt nu medio 2017 verwacht). Als gevolg 

daarvan waren de voorbereidingen ten tijde van het veldwerk (april tot en met juni 2016) van dit 

onderzoek nog niet in een vergevorderd stadium. 

 

Het onderhavige onderzoek betreft een nulmeting. Het ligt in de rede de ingezette methoden 

van onderzoek na implementatie van de wetswijziging te herhalen. Door vervolgens de 

uitkomsten van de nulmeting met de eenmeting te vergelijken, kan worden vastgesteld welke 

veranderingen nadien zijn opgetreden.  

 

Binnen het onderzoek zijn verschillende methoden van onderzoek toegepast. Het gaat om 

analyse van zaakregistraties bij de politie, het CBR en het NFI. Daarnaast is een grootschalige 

enquête gehouden onder taakaccenthouders verkeer in de basisteams bij de Nationale Politie en 

zijn met de relevante stakeholders semigestructureerde interviews gehouden.  

 

Hoe lopen de processen in 2014/2015? 

a Hoe wordt drugsgebruik opgespoord, vervolgd en gesanctioneerd? 

b Welke actoren zijn betrokken? Wie doet wat, in welke stap van het proces? 

c Als cijfers of valide schattingen voorhanden zijn: wat zeggen deze over de resultaten in 

termen van opsporing, vervolging en sanctionering? 

In de hoofdstukken 3 en 4 van deze rapportage wordt in detail beschreven hoe thans de 

opsporing, vervolging en sanctionering plaatsvindt. Het aantal door de politie geregistreerde 

zaken ligt in de periode 2013-2015 tussen de 1.100 en 1.200 op jaarbasis. Het aantal 

geregistreerde alcohol zaken fluctueert in dezelfde periode tussen de 27.000 en 37.000. Drugs 

maken dus een fractie uit van het totaal aantal geregistreerde zaken waarbij bestuurders onder 

invloed deelnamen aan het verkeer. 

 

Binnen het onderzoek werd niet vastgesteld welk percentage van de geregistreerde drugszaken 

uiteindelijk vervolgd is. Op basis van de interviews kan echter worden geconcludeerd dat het in 

het strafrecht weinig voorkomt en bovendien vaak alleen tot vervolging leidt in combinatie met 
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een ander feit zoals het veroorzaken van (dodelijk) ongeluk. Cijfers voor de bestuursrechtelijke 

afdoening van de CBR procedure laten over de afgelopen jaren een sterk dalende trend in 

instroom vanuit de politie zien. Net als bij de politie maken drugszaken bij het CBR dan ook 

slechts een fractie uit van het totaal aantal door het CBR afgedane zaken.  

 

Omdat uit ander onderzoek blijkt dat het aantal autobestuurders met psychoactieve stoffen in 

het lichaam bij wie alcohol aanwezig is niet of nauwelijks hoger is dan autobestuurders bij wie 

alleen (een combinatie van) drugs aanwezig is, concluderen de onderzoekers dat de kans dat de 

politie een bestuurder aanhoudt en dat deze bestuurder uiteindelijk gesanctioneerd wordt voor 

drugs relatief klein is.  

 

Welke knelpunten doen zich voor in de aanpak? Wat loopt goed? 

Wat is het oordeel van opsporingsambtenaren over het gemak en de betrouwbaarheid van 

het opsporen van het gebruik van drugs en de beschikbaarheid van artsen voor het 

afnemen van bloed? 

Uit de enquête en de interviews blijkt dat de opsporing en vervolging van drugs- in het verkeer 

een aantal knelpunten kent waarvan het ontbreken van een betrouwbaar preselectie instrument 

de grootste is. Politiefunctionarissen op straat hebben op dit moment geen mogelijkheid 

objectief en betrouwbaar een vermoeden op het gebruik van drugs vast te stellen. Feitelijk zijn 

alleen het psychomotorisch onderzoek – niet te verwarren met de binnenkort van kracht 

wordende wettelijk genormeerde psychomotorische test - of de waarneming van verdachte 

gedragskenmerken of omstandigheden op dit moment reden om een gegrond vermoeden op te 

baseren. Deze zaken zijn echter niet genormeerd en kunnen zodoende tot een niet eenduidige 

manier van werken op straat leiden.  Over de volle breedte van de politieorganisatie wordt de 

huidige uitvoeringspraktijk dan ook als ‘slecht’ beoordeeld. Bovendien bestaat er bij de politie een 

neiging om het traject van bloedonderzoek te vermijden en de aangehouden bestuurder 

bestuursrechtelijk af te doen via een CBR vorderingenprocedure. De onderzoekers concluderen 

dat dit een oneigenlijke gang van zaken is omdat het vorderingenonderzoek drugs zich richt op 

de afhankelijkheidsvraag, en niet bedoeld is als sanctie. Vanuit het ministerie van I&M worden 

thans maatregelen getroffen om te voorkomen dat het vorderingenonderzoek via het CBR wordt 

opgelegd in niet geëigende gevallen. Welk effect dat op de mededelingenstroom vanuit de politie 

heeft is nu nog onbekend. 

 

Als eenmaal op straat het gegronde vermoeden is vastgesteld en de bestuurder is overgebracht 

naar het bureau voor de afname van bloed dan verloopt het proces zonder noemenswaardige 

belemmeringen zo blijkt uit de enquête en de interviews. De afname van het bloed kan praktisch 

altijd door een arts binnen de gestelde tijd worden afgenomen en de analyse door het NFI 

verloopt ook naar behoren.  
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Vervolging en (veroordeling) van bestuurders louter op grond van artikel 8 WVW1994 gebeurt 

weinig, zo blijkt uit de interviews. Voor zo ver het aan de orde is, is het meestal in combinatie met 

een ander strafbaar feit zoals het veroorzaken van een ongeval. In dat geval is de grootste 

belemmering dat aangetoond moet worden dat sprake is van een relatie tussen het drugsgebruik 

en het veroorzaken van het ongeval. Wordt sec vervolgd voor artikel 8 WVW1994 dan doen zich 

weinig problemen voor omdat op basis van de conclusies van het NFI eenduidig de strafbaarheid 

kan worden vastgesteld. 

 

Hoe vaak is op verzoek van de politie afgenomen bloed voor onderzoek op drugsgebruik 

aan het NFI gestuurd? In hoeverre worden de aanvraagformulieren systematisch en 

volledig ingevuld? 

Op basis van de registratiesystemen van de politie en het NFI kon niet worden vastgesteld hoe 

vaak bloed werd onderzocht naar aanleiding van het vermoeden van het rijden onder invloed van 

drugs. De aanvraagformulieren kennen naar schatting tussen de 5% en 10% administratieve 

onvolkomenheden zo blijkt uit de interviews. Deze belemmeren het bloedonderzoek echter niet 

en kunnen door het NFI eenvoudig worden hersteld. Bij hoge uitzondering zijn de bloedsamples 

onbruikbaar geworden. Dit kan gebeuren doordat het bloed te lang is blijven liggen en/of omdat 

het bloed bij te hoge temperatuur is bewaard of vervoerd.  

 

Wat zijn kenmerken van verdachten van rijden onder invloed van drugs (gespecificeerd 

naar drug)? 

Uit eerder onderzoek is bekend dat met name jonge mannen, tijdens weekendavonden en -

nachten onder invloed van drugs voertuigen besturen in het verkeer. Voor partybezoekers 

vormen een hoog risico groep. Deze groep gebruikt vooral veel XTC. Wordt gekeken naar het 

totaal aantal kilometers dat onder invloed van drugs wordt gereden dan zijn echter cannabis en 

cocaïne de meest gebruikte drugs. 

 

Uit de enquête en de interviews met politiefunctionarissen komt duidelijk naar voren dat de 

politie niet doet aan profiling en onvoldoende geëquipeerd is om op basis van uiterlijke 

kenmerken en (verkeers)gedragingen in te schatten welke drugs in het spel zijn. Of dat überhaupt 

drugs in het spel zijn.  

 

Hoe vaak is tegenonderzoek op drugsgebruik uitgevoerd? 

Tegenonderzoek vindt thans nagenoeg niet plaats, zo blijkt uit de interviews met de stakeholders. 

In de enkele gevallen dat tegenonderzoek werd uitgevoerd waren de uitkomsten vergelijkbaar 

met die van het NFI. Of waren de afwijkingen duidelijk te verklaren vanwege de ontleding van de 

stoffen. Op dit moment is alleen het UMCG aangewezen én geaccrediteerd voor het doen van 

dergelijk onderzoek. 
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Hoe moeten de processen na inwerkingtreding van de wetswijziging gaan verlopen: welke 

actoren zijn betrokken, wie wordt geacht wat te doen, in welke stap van het proces, binnen 

welke termijn? Wat zijn de beoogde uitkomsten? Met andere woorden: wat is de 

beleidslogica van de wetswijziging? 

Uit de memorie van toelichting op de wetswijziging blijkt dat met de implementatie van het 

gewijzigde artikel 8 van de WVW1994 de politie bevoegd wordt de medewerking te vorderen aan 

een speekseltest en de psychomotorische test. Ook worden er naast artsen verpleegkundigen 

bevoegd bloed af te nemen en wordt voorzien in wettelijke genormeerde grenswaarden voor 

drugs in het bloed waarboven sprake is van strafbaarheid. Tot slot worden, bij het gecombineerd 

gebruik van drugs of het gecombineerd gebruik van drugs en alcohol, lagere grenswaarden 

gehanteerd waarboven sprake is van een strafbaar feit. Met deze maatregelen wordt – kort 

samengevat – beoogd dat vaker een gegrond vermoeden van het gebruik van drugs wordt 

vastgesteld en als gevolg daarvan vaker bloed wordt afgenomen en onderzocht. Dat alles moet 

leiden tot meer sancties voor overtreders van het verbod zoals neergelegd in het nieuwe vijfde lid 

van artikel 8 van de WVW1994. Deze sanctie ten slotte dient als generieke en specifieke 

preventie.  

 

De bevindingen uit dit onderzoek laten zien dat van de nieuwe aanpak positieve veranderingen 

mogen worden verwacht. Daarbij is het echter van belang een onderscheid te maken tussen de 

theoretische mogelijkheden van de nieuwe wet en de uitwerking van de nieuwe aanpak in de 

praktijk. De wetswijziging levert in theorie een duidelijke vereenvoudiging op van de aanpak van 

het rijden onder invloed van drugs. Daarmee is echter nog niet zeker dat het aantal vervolgingen 

van bestuurders die onder invloed van drugs deelnamen aan het verkeer aanzienlijk toeneemt. 

Uit de interviews blijkt namelijk dat de politie weliswaar voornemens is de speekseltesters in te 

zetten, maar minder in het kader van aselecte grootschalige verkeerscontroles. Veeleer zal het 

gaan om selectieve gevallen waar op grond van voorliggende concrete aanwijzingen (zoals 

opvallend verkeersgedrag, uiterlijke kenmerken bestuurder, wietlucht of de aanwezigheid van 

drugs in het voertuig) het vermoeden rijst dat drugs gebruikt kunnen zijn, of om gerichte 

controles bij party’s en festivals. De gemiddelde pakkans voor het rijden onder invloed van drugs 

zal door deze selectieve en beperkte inzet van de speekseltest vermoedelijk niet sterk toenemen, 

al wordt blijkens onderzoek bij party’s en festivals relatief vaak gereden onder invloed van met 

name XTC. Of door deze controles bestuurders na implementatie van de wetswijziging geneigd 

zijn minder drugs te gebruiken, hangt echter van meer factoren af dan alleen de pakkans. Het 

gaat bijvoorbeeld ook om de bekendheid bij burgers van de risico’s van drugsgebruik in het 

verkeer en het draagvlak voor de nieuwe wet. Voor de mate waarin de nieuwe wet bijdraagt aan 

het vergroten van de verkeersveiligheid zal dus het nodige afhangen van de voorlichting die de 

implementatie van de wetswijziging flankeert. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Voorbereiding eenmeting 

 

In het voorliggende rapport is de situatie van vóór de implementatie van de wetswijziging in kaart 

gebracht. De beschrijving van deze zogenaamde ‘nulsituatie’ is van belang om uiteindelijk te 

kunnen beoordelen welke veranderingen de wijziging van de wet tot gevolg heeft. Op grond van 

de voorlopige beoordeling van de beleidslogica is inzichtelijk gemaakt op welke punten door 

implementatie van de wetswijziging een verandering verwacht kan worden. Op deze punten is de 

nulsituatie beschreven. In onderstaand schema worden deze punten samengevat. Ten behoeve 

van de eenmeting wordt aangegeven op welke wijze de verandering wordt aangetoond, welke 

onderzoekmethode daarvoor ingezet kunnen worden en wanneer de metingen plaats moeten 

hebben. Na het schema, in het tweede deel van deze paragraaf B1 worden per 

onderzoeksmethode de aandachtspunten benoemd waarmee ten tijde van de eenmeting 

rekening gehouden moet worden.  

 

 

Schema B1.1  Overzicht van te verwachten veranderingen als gevolg van de implementatie van wetwijziging 

van de WVW1994 

Verwachte verandering 

na wetswijziging 

Hoe wordt de verandering 

aangetoond 

Op basis van welke 

methode 

Wanneer wordt gemeten? 

1 Vaker proces-verbaal 

vanwege verdenking 

gebruik drugs in het 

verkeer 

Deze verandering wordt 

aangetoond als het absolute en 

relatieve aantal PV’s dat wordt 

opgemaakt voor de verdenking 

van rijden onder invloed van 

drugs toeneemt na invoering 

van de wetswijziging 

 Analyse totaal aantal 

zaken in BVH op D20 en 

D21 

 dossieronderzoek MK D20 

en D21 

Het betreft geregistreerde 

items die 5 jaar bewaard 

worden. Als in de éénmeting 

vergeleken gaat worden met 

2016 dan moet uiterlijk in 

2021 worden gemeten 

2 (Vaker) 

psychomotorisch 

onderzoek i.v.m. 

verdenking 

overtreden verbod 

gebruik drugs in 

verkeer 

Deze verandering wordt 

aangetoond als het absolute en 

relatieve aantal van dergelijke 

onderzoeken na invoering van 

de wetswijziging toeneemt  

Hiervoor wordt een enquête 

gehouden onder alle 

taakaccenthouders drugs bij 

alle basisteams van de politie. 

In de enquête wordt een 

aantal vragen gesteld op 

basis waarvan betrouwbaar 

kan worden geschat hoe vaak 

het instrument wordt ingezet 

Omdat de vragen betrekking 

hebben op de alcohol en 

drugscontroles zoals die op 

dat moment gehouden 

worden moet dit onderwerp 

zowel tijdens de eerste meting 

(nulmeting) als de tweede 

meting (éénmeting) worden 

vastgesteld  
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Verwachte verandering 

na wetswijziging 

Hoe wordt de verandering 

aangetoond 

Op basis van welke methode Wanneer wordt gemeten? 

3 Inzet speekseltest 

i.v.m. verdenking 

overtreden verbod 

gebruik drugs in 

verkeer 

Deze verandering wordt 

aangetoond als tijdens 

verkeerscontroles er sprake is 

van inzet speekseltesten  

Hiervoor wordt een enquête 

gehouden onder alle 

taakaccenthouders drugs bij 

alle basisteams van de politie. 

In de enquête wordt een aantal 

vragen gesteld op basis 

waarvan betrouwbaar kan 

worden geschat hoe vaak het 

instrument wordt ingezet 

Omdat de vragen betrekking 

hebben op de alcohol en 

drugscontroles zoals die op 

dat moment gehouden 

worden moet dit onderwerp 

zowel tijdens de eerste 

meting (nulmeting) als de 

tweede meting (éénmeting) 

worden vastgesteld  

4 Vaker een 

bloedafname i.v.m. 

verdenking 

overtreden verbod 

gebruik drugs in 

verkeer 

Deze verandering wordt 

aangetoond als het absolute en 

relatieve aantal 

bloedonderzoeken in verband 

met de verdenking van 

drugsgebruik na invoering van 

de wetswijziging toeneemt 

Dit wordt twee manieren 

gemeten:  

 

Enquête 

Analyse NFI 

De enquête moet zowel in 

de nulmeting als de 

eenmeting worden 

afgenomen.  

5 Vaker invordering 

rijbewijs en 

onderzoek naar de 

geschiktheid als 

gevolg rijden onder 

invloed van drugs 

Deze verandering wordt 

aangetoond als het aantal 

invorderingen en onderzoeken 

in het kader van drugsgebruik 

in het verkeer na invoering van 

de wetswijziging toeneemt 

Dit wordt gemeten door bij het 

CBR overzichten van het aantal 

invorderingen van 

onderzoeken rijbekwaamheid 

op te vragen 

Afhankelijk van 

bewaartermijn registraties 

CBR 

6 Vaker boete als 

gevolg van rijden 

onder invloed van 

drug,  

Deze verandering wordt 

aangetoond als het aantal 

boetes na invoering van de 

wetswijziging toeneemt 

Dit wordt gemeten door bij het 

CJIB overzichten op te vragen 

van het aantal boetes voor het 

rijden onder invloed van 

gebruik drugs. 

Afhankelijk van 

bewaartermijn registraties 

CJIB 

7 Vaker vervolging als 

gevolg van het rijden 

onder invloed van 

drugs 

Deze verandering wordt 

aangetoond als het aantal 

strafzaken voor overtreden 

verbod gebruik drugs in verkeer 

na invoering van de 

wetswijziging toeneemt 

Dit wordt gemeten door na te 

gaan op basis van BVH of het 

relatieve en absolute aantal 

inzendingen van zaken met 

drugs naar het OM door de 

politie toeneemt en hoe deze 

zaken worden afgedaan.  

éénmeting 

8 Vaker strafoplegging 

door rechter 

vanwege overtreden 

verbod drugsgebruik 

in verkeer 

Deze verandering wordt 

aangetoond als het aantal 

strafzaken voor overtreden 

verbod gebruik drugs in verkeer 

na invoering van de 

wetswijziging toeneemt 

Dit wordt gemeten door na te 

gaan op basis van Compas/GPS 

wat het relatieve en absolute 

aantal strafopleggingen door 

de rechter is 

Afhankelijk van 

bewaartermijn registraties 

OM 
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Verwachte verandering 

na wetswijziging 

Hoe wordt de verandering 

aangetoond 

Op basis van welke methode Wanneer wordt gemeten? 

9 Betere beoordeling 

opsporingsambtenaa

r over gemak en 

betrouwbaarheid 

opsporing 

Deze verandering wordt 

aangetoond als de perceptie 

van de opsporingsambtenaren 

na invoering van de 

wetswijziging verbetert. 

Hiervoor wordt een enquête 

gehouden onder alle 

taakaccenthouders drugs bij 

alle basisteams van de politie.  

Nulmeting en éénmeting 

 

Analyse overzichten registraties Maatschappelijke Klasses (MK’s) D20 en 

D21 

Om de verandering van het aantal aanhoudingen en vervolgingen inzake het (gecombineerd) 

gebruik van drugs te meten, is het zaak na te gaan hoe vaak het feit voor en na de implementatie 

van de wetswijziging wordt geregistreerd. De meest waarschijnlijke MK's waaronder het bedoelde 

strafbare feit wordt geregistreerd zijn D21 en D22. Omdat op voorhand niet duidelijk is hoe veel 

van de geregistreerde zaken gerekend moeten worden tot het bedoelde strafbare feit moet ook 

een steekproef handmatig worden beoordeeld. (Zie volgende subparagraaf). De uitkomsten van 

deze handmatige beoordeling worden vervolgens gebruikt om de ruwe overzichten van D21 eb 

D22 te corrigeren en te extrapoleren.  

 

BVH dossieronderzoek 

De overzichten van de MK’s D20 en D21 geven vermoedelijk een vertekend beeld. Het is namelijk 

bekend dat zaken waarin sprake is van gecombineerd gebruik van alcohol en drugs zowel onder 

D20 of onder D21 (RIJDEN ONDER INVLOED VAN ALCOHOL) worden geregistreerd, maar dat 

daarbij geen vaste systematiek wordt gevolgd. Tegelijkertijd kan D20 worden gebruikt voor het 

registreren van zaken waarbij een bestuurder medicijnen heeft gebruikt in plaats van drugs.  

 

Een uitdraai van het aantal zaken met MK D20 en D21 dient daarom als een voorlopige indicatie 

die vermoedelijk niet overeenkomt met het daadwerkelijk aantal zaken waarin druggebruik in het 

verkeer wordt vermoedt. Om te bepalen welk percentage van de D20 en D21 zaken feitelijk 

betrekking heeft op (gecombineerd) gebruik van drugs, dient dossieronderzoek te worden 

verricht op een representatieve steekproef van deze zaken in BVH. Per zaak dient te worden 

bepaald of er sprake is van drugsgebruik/ medicijngebruik; gecombineerd 

drugsgebruik/alcoholgebruik; alcoholgebruik. 

 

Op basis van dit dossieronderzoek kan vervolgens per MK worden berekend in hoeveel procent 

van de zaken sprake is van (gecombineerd) gebruik van drugs. Dit percentage moet vervolgens 

gebruikt worden om de landelijke overzichten van de geregistreerde D20 en D21 zaken te 

corrigeren.  
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Dit dossieronderzoek onder BVH-gegevens dient zowel uitgevoerd te worden voor de nulsituatie 

als voor de periode na implementatie van de wetswijziging. Dat betekent dat twee 

onderzoeksperioden moeten worden gebruikt aansluitend op de situatie voor en na het van 

kracht zijn van de wet.  

 

Bij de politie is al een steekproef getrokken van 1.000 zaken (500 D20 en 500 D21) voor het jaar 

2015. Deze steekproef is nog niet geanalyseerd, maar kan wel worden opgevraagd via het BICC in 

Amsterdam. Nagegaan moet worden of de steekproef voor 2015 – gegeven de bijzondere 

situatie bij de politie (zie inleiding van dit rapport) – geschikt is voor het doel van de analyse.  

 

Analyse registratiesysteem Openbaar Ministerie 

Om vast te stellen of vaker vervolging plaatsvindt en vaker strafoplegging volgt na implementatie 

van de wetswijziging dient zowel voor de nulsituatie als de éénsituatie te worden beoordeeld hoe 

vaak een zaak ingestuurd wordt naar het OM, hoe vaak het OM tot vervolging of strafoplegging 

besluit en hoe vaak de rechter straf oplegt. Binnen de nulmeting is nog geen onderzoek gedaan 

naar de vervolging en strafoplegging. Tijdens de eenmeting zal daarom ook retrospectief 

teruggekeken moeten worden. Het meest geëigende systeem hiervoor is het COMPAS/GPS- 

systeem van het OM.  

 

Analyse registratiesysteem CJIB 

Om vast te stellen of het aantal strafbeschikkingen (boetes) na implementatie van de 

wetswijziging verandert, moet gekeken worden naar het aantal bij het CJIB geregistreerde 

strafbeschikkingen. Zowel voor de periode voor als na implementatie van de wet. 

 

Enquête 

Om na te gaan in hoeverre het oordeel van de politiefunctionarissen over het gemak van de 

opsporing en vervolging na implementatie van de wetswijziging verandert, en om na te gaan hoe 

vaak bestuurders worden overgebracht naar het bureau voor een bloedonderzoek als gevolg van 

een verdenking van het gebruik van drugs, is het zaak een enquête af te nemen. Tijdens de 

nulmeting heeft deze enquête plaatsgevonden onder politiefunctionarissen die binnen de eigen 

organisatie bekend stonden als taakaccenthouder verkeer. De namen werden verstrekt door de 

landelijke projectleider infrastructuur bij de Nationale Politie  

 

Van de 215 deelnemers die de enquête invulden, bleken 34 (16%) uit hoofde van hun functie niet 

(meer) betrokken bij verkeerscontroles. De bruto-respons was als volgt verdeeld over de politie-

eenheden.  
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Politie-eenheid N % 

Noord-Nederland 10 4,7 

Oost-Nederland 21 9,8 

Midden-Nederland 6 2,8 

Noord-Holland 12 5,6 

Amsterdam 7 3,3 

Den Haag 47 21,9 

Rotterdam 5 2,3 

Zeeland - West-Brabant 10 4,7 

Oost-Brabant 13 6,0 

Limburg 10 4,7 

Subtotaal 141 65,6 

Missing 74 34,4 

Totaal 215 100,0 

 

In bijlage B4 is de integrale tekst van de enquête opgenomen, inclusief routering van de vragen.  

 

Analyse NFI register 

Om vast te stellen of het aantal keer dat onderzoek wordt gedaan naar drugs na implementatie 

van de wetswijziging verandert, moet analyse worden verricht op een registratiesysteem waarin 

het aantal bloedonderzoeken wordt geregistreerd. Net als de landelijke database van de politie 

(BVI) bleek de database van het NFI niet geschikt was om het aantal aangevraagde 

bloedonderzoeken voor implementatie van de wetswijziging te bepalen. De database van het NFI 

was geaggregeerd op het niveau van onderzochte stoffen. Uit het register viel niet op te maken 

welk type aangevraagd onderzoek ten grondslag lag aan de uitgevoerde analyse.  
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Bijlage 2  Aandachtspunten  

 

Tijdens de loop van het onderzoek is een aantal zaken naar voren gekomen die nauw verband 

houden met het onderwerp van deze studie en waarvoor de begeleidingcommissie van dit 

onderzoek in deze bijlage B2 aandacht vraagt. Mogelijk dat een deel van deze onderwerpen een 

plaats kan krijgen in de eenmeting naar het rijden onder invloed van drugs. Het gaat om de 

volgende punten: 

 

 Belangrijke randvoorwaarde voor een doelmatige en effectieve inzet van de 

speekseltesters is de tijdsinvestering per test en de betrouwbaarheid van de uitkomsten. 

Mogelijk dat deze aspecten kunnen worden meegenomen in de eenmeting. 

 De monitoring van de implementatie zou in principe snel na de start moeten beginnen, 

zodat specifieke data over rijden onder invloed van drugs verzameld kunnen worden die in 

deze nulmeting niet verzameld konden worden. Bij een snel begin kan de situatie in het 

begin tevens dienen als extra ‘baseline’ voor de latere nameting. 

 Binnen de eenmeting is het zinvol een onderscheid te maken naar de situaties waarin het 

drugsgebruik geconstateerd wordt. Bij alcohol wordt 10% van de zaken via de fuikcontrole 

geconstateerd, 45% via opvallend (verkeers)gedrag en 45% bij ongevallen.  

 Hoe is het gesteld met de recidive? 

 De nieuwe wet kan invloed hebben op de caseload van het CBR. Te overwegen valt in de 

eenmeting naar het werk en de positie van deze stakeholder te kijken. 

 In het verlengde van het voorgaande punt is het relevant de vraag te beantwoorden hoe 

de wet door gaat werken in het bestuursrecht.  

 Thans zijn geen betrouwbare cijfers voor handen voor het aandeel bestuurders dat onder 

invloed van drugs deelneemt aan het verkeer. Voor alcohol wordt wel gemonitord middels 

het ‘Rijden onder invloed in Nederland’ onderzoek. De commissie ziet toegevoegde 

waarde in een vergelijkbare monitoring voor drugs.  

 

 

  



 

DSP-groep EINDRAPPORT | Rijden onder invloed van drugs  78  

  



 

DSP-groep EINDRAPPORT | Rijden onder invloed van drugs  79  

Bijlage 3  Geraadpleegde literatuur 

1 Becker, G. (1968). Crime and punishment: an economic approach. Journal of Political Economy, 76(2) 

2 CBR Jaarverslag 2015 

3 Concept Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer 

4 Dienst Publiek en Communicatie Ministerie van Algemene Zaken. (2013) Langetermijn effecten van 

publiekscampagnes op houding en gedrag (kenmerk: 3700285)  

5 Doumen, M.J.A., Schoon C.C. & Aarts, L.T. (2010). Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat 

eigenlijk in? Een studie naar integraal sectorbeleid en integraal facetbeleid. Leidschendam: SWOV 

6 DVS (2008). Rijden onder invloed in Nederland in 1999-2007; Ontwikkeling van het alcoholgebruik van 

automobilisten in weekendnachten. Delft: Dienst Verkeer en Scheepvaart DVS 

7 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2012). Driving Under the Influence of Drugs, 

Alcohol and Medicines in Europe — findings from the DRUID project. Luxembourg: Publications Office 

of the European Union 

8 Goldenbeld, Ch. (1994). De invloed van pakkans en straf op verkeersovertredingen. Een inventarisatie 

van onderzoek en modellen over de mogelijke relaties tussen bestraffing, pakkans, beslissen en 

verkeersovertredingen. Leidschendam: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 

SWOV 

9 Houwing, S. & Hagenzieker, M.P (2013). Geneesmiddelen en drugs in het Nederlandse verkeer. 

Leidschendam: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV 

10 Infosheet Drugs in het verkeer (infosheet van SWOV, TEAM Alert, en Trimbos instituut): 

http://informatiecentrumcannabis.nl/wp-content/uploads/2014/06/Infosheet-Drugs-in-het-

verkeer1.pdf  

11 Matthijssen, R (2005). Rijden onder invloed van drugs. Den Haag: WODC 

12 Memorie van Toelichting op de wijziging van artikel 8 WVW1994 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–

2011, 32 859) 

13 Prevalence of alcohol and other psychoactive substances in drivers in general traffic. Part I: General 

results. Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines DRUID, Deliverable 2.2.3, Part 1. 

20111621 ST [electronic version only] Houwing, S. Hagenzieker, M. Mathijssen, R. Bernhoft, I.M. Hels, T. 

Linden, T. van der Legrand, S.-A. & Verstraete. A. Brussels, European Commission, Directorate-General 

for Energy and Transport (TREN), 2011, 173 p., 15 ref.; Project No. TREN-05-FP6TR-S07.61320-518404-

DRUID 

14 Regeling bloed- en urineonderzoek 

15 Regeling eisen geschiktheid 2000 

16 Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 

17 Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod 

(2015R055) 

18 Wegenverkeerswet 1994 

  

http://informatiecentrumcannabis.nl/wp-content/uploads/2014/06/Infosheet-Drugs-in-het-verkeer1.pdf
http://informatiecentrumcannabis.nl/wp-content/uploads/2014/06/Infosheet-Drugs-in-het-verkeer1.pdf


 

DSP-groep EINDRAPPORT | Rijden onder invloed van drugs  80  

  



 

DSP-groep EINDRAPPORT | Rijden onder invloed van drugs  81  

Bijlage 4 Enquête 

 

In deze bijlage is de integrale tekst van de afgenomen enquête opgenomen. Het betreft de 

vragen, de antwoorden/antwoord-categorieën en de programmeerinstructie voor de routering 

van de digitale vragenlijst. Voor de nulmeting is gebruik gemaakt van het web-based 

enquêteprogramma SurveyMonkey. Via SurveyMonkey is eveneens de aankondigingsbrief 

verstuurd alsmede de drie rappels die over een periode van drie weken zijn uitgegaan naar 

respondenten die op het moment van versturen de vragenlijst nog niet of slechts ten dele 

hadden ingevuld.  

 

***********Hierna volgt integrale tekst van de enquête*********************************** 

 

Introductie 

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het 

ministerie van Veiligheid & Justitie doen we onderzoek naar de aanpak van rijden onder invloed 

van drugs. Met deze enquête willen we te weten komen hoe de aanpak van personen die rijden 

onder invloed van drugs op dit moment verloopt. De enquête wordt uitgezet in alle basisteams. 

Deze enquête wordt nog twee keer herhaald, in 2017 en vijf jaar na invoering van de wet. Tegen 

die tijd wordt de wetswijziging namelijk ook geïmplementeerd in de praktijk. Door dan de enquête 

te herhalen kan worden vastgesteld hoe het dan verloopt en wat de wijzigingen voor gevolgen 

hebben gehad.  

 

De enquête duurt gemiddeld 7 minuten. Omdat controle op drugs vaak plaatsvindt binnen 

reguliere alcoholcontroles worden ook enkele vragen gesteld over alcoholcontroles. Mochten er 

onduidelijkheden zijn over de vragen of de enquête neem dan contact op met Danielle 

Roosenstein op het volgende emailadres: danielle@dsp-groep.nl 

 of het nummer 020 6257537 

 

1 Hoeveel statische alcoholcontroles vonden er binnen uw team in de afgelopen drie 

maanden plaats? Als u het exacte aantal niet weet mag u ook schatten. 

 Aantal  

 Ik ben uit hoofde van mijn functie niet betrokken bij verkeerscontroles (//routing door 

naar laatste vraag//) 

 

// Programmeerinstructie: Maak een oplichtende toelichting boven het woord 'statische 

alcoholcontrole’ die luidt: 'Bedoeld worden reguliere en van te voren geplande verkeerscontroles 

die (mede) tot doel hebben bestuurders te contoleren op het gebruik van alcohol (en drugs). 

mailto:danielle@dsp-groep.nl
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Incidentele staandehoudingen als gevolg van bijvoorbeeld verdacht (verkeers)gedrag worden in 

deze enquête niet beschouwd als statische alcoholcontroles.// 

 

2 Is dit aantal een schatting of een exact aantal? 

 Grove schatting 

 Nauwkeurige schatting 

 Exact aantal 

 

3 De volgende vragen gaan over de laatste statische alcoholcontrole waaraan u zelf 

meedeed. Kunt u aangeven wanneer deze laatste controle plaatsvond? 

 Datum tabel invoeren zodat ze kunnen aanklikken 

 Er vond geen statische alcoholcontrole plaats in de afgelopen 3 maanden (ga door naar 

vraag //) 

 

4 Kunt u aangeven hoeveel voertuigen er tijdens de laatste controle gecontroleerd zijn? 

Als u het exacte aantal niet weet mag u ook schatten. 

 Aantal 

 

5 Is dit aantal een schatting of een exact aantal? 

 Grove schatting 

 Nauwkeurige schatting 

 Exact aantal 

 

6 Kunt u aangeven bij hoeveel personen - op basis van de uitkomsten van de 

blaastesten - tijdens de laatste alcoholcontrole een verdenking van het overschrijden 

van de wettelijke alcohollimiet werd geconstateerd? U kunt hiervoor ook het logboek 

van de ademanalyse raadplegen. Als u het exacte aantal niet weet mag u ook schatten. 

 Aantal 

 

7 Is dit aantal een schatting of een exact aantal? 

 Grove schatting 

 Nauwkeurige schatting 

 Exact aantal 

 

8 Kunt u aangeven bij hoeveel personen tijdens deze laatste controle het vermoeden 

bestond dat zij zich schuldig maakten aan een overtreding van het verbod op het 

RIJDEN ONDER INVLOED VAN DRUGS (ex artikel 8 eerste lid WvW 1994). U kunt 

hiervoor ook het logboek van de ademanalyse raadplegen. Als u het exacte aantal niet 

weet mag u ook schatten. 

 Aantal 
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9 Is dit aantal een schatting of een exact aantal? 

 Grove schatting 

 Nauwkeurige schatting 

 Exact aantal 

 

10 Kunt u aangeven waarop dit vermoeden gebaseerd was? Meerdere antwoorden 

mogelijk 

 Op basis van uiterlijke kenmerken van de bestuurder, zoals kleding of haardracht 

 Op basis van gedragskenmerken zoals manier van spreken of verwijde pupillen 

 Op basis van het type auto 

 Op basis van geslacht  

 Op basis van leeftijd 

 Op basis van samenstelling gezelschap in de auto  

 Op basis van gedragingen in het verkeer 

 Anders, namelijk… (open antwoord) 

 

11 Kunt u aangeven bij hoeveel van deze personen bij wie het vermoeden bestond dat zij 

onder invloed waren van drugs gevraagd is mee te werken aan een onderzoek van de 

psychomotorische functies (zoals lopen over een lijn) en de oog- en spraakfuncties? 

Als u het exacte aantal niet weet mag u ook schatten.  

 Aantal 

 

12 Is dit aantal een schatting of een exact aantal? 

 Grove schatting 

 Nauwkeurige schatting 

 Exact aantal 

 

13 Kunt u aangeven hoeveel personen tijdens deze laatste controle vanwege een 

verdenking van een overtreding van het verbod op het rijden onder invloed van drugs 

werden overgebracht naar het politiebureau voor een bloedproef?  

 Geen 

 Aantal 

//let op als antwoord ‘geen’ is dan doorgaan naar vraag 17// 

  

14 Is dit aantal een schatting of een exact aantal? 

 Grove schatting 

 Nauwkeurige schatting 

 Exact aantal 

 

15 Kunt u aangeven bij hoeveel personen uiteindelijk bloed is afgenomen  

 Geen 

 Aantal 

 

//routing: vraag 16 alleen stellen als antwoord op vraag 15 ‘geen’ is:  
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16 Waarom is uiteindelijk geen bloed afgenomen?  

 Open antwoord 

 

//Routing: Indien antwoord op vraag 15 ‘0’ is door naar vraag 20 

//Routing: Indien antwoord op vraag 15 ‘1’ is dan door naar vraag 17 

//Routing: Indien antwoord op vraag 15 groter is dan 1 is dan door naar vraag 18 

 

17 Wat was het resultaat van de analyse van het bloedmonster door het NFI (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

 Positief: er is één drugs gevonden in het bloed 

 Positief: er zijn meerdere drugs gevonden in het bloed 

 Positief: er is alcohol gevonden in het bloed 

 Positief: er zijn medicijnen gevonden in het bloed die de rijvaardigheid kunnen 

beïnvloeden 

 Negatief (er zijn geen drugs, alcohol of medicijnen gevonden in het bloed) 

 Uitslag is (nog) niet bekend 

 Er is geen bloedmonster naar het NFI verstuurd (bijvoorbeeld omdat de verdachte niet 

meewerkte aan een bloedonderzoek of omdat de bloedbuisjes beschadigden). 

 Anders, namelijk (open antwoord) 

 

18 Wat waren de resultaten van de analyse van de bloedmonsters door het NFI (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

 Positief: er is één drugs gevonden in het bloed 

 Positief: er zijn meerdere drugs gevonden in het bloed 

 Positief: er is alcohol gevonden in het bloed 

 Positief: er zijn medicijnen gevonden in het bloed die de rijvaardigheid kunnen 

beïnvloeden 

 Negatief (er zijn geen drugs, alcohol of medicijnen gevonden in het bloed) 

 Uitslag is (nog) niet bekend 

 Er is geen bloedmonster naar het NFI verstuurd (bijvoorbeeld omdat de verdachte niet 

meewerkte aan een bloedonderzoek of omdat de bloedbuisjes beschadigden). 

 Anders, namelijk (open antwoord) 

 

//Routing: alleen indien geen bloedmonster is verstuurd: 

19 Wat is de reden dat geen bloedmonster naar het NFI is verstuurd: 

 Er was geen arts beschikbaar voor afname van het bloed 

 Verdachte weigerde medewerking bloedafname 

 Het bloedmonster raakte beschadigd  

 Het bloedmonster raakte kwijt 

 Anders, namelijk (open antwoord) 
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20 Kunt u aangeven of er tijdens de laatste statische alcoholcontrole door uw team 

gericht gecontroleerd is op het gebruik van drugs? 

 Ja, er werd gericht gecontroleerd op het gebruik van drugs 

 Nee, er werd niet gericht gecontroleerd op het gebruik van drugs //ga door naar x// 

 

//Routing: Indien Nee: door naar vraag 22 

//Routing: Indien Ja: door naar vraag 21 

 

21 Naar aanleiding van welke signalen voerde u gerichte controle uit op het gebruik van 

drugs (meerdere antwoorden mogelijk): 

 Op basis van uiterlijke kenmerken van de bestuurder, zoals kleding of haardracht 

 Op basis van gedragskenmerken zoals manier van spreken of verwijde pupillen 

 Op basis van het type auto 

 Op basis van geslacht  

 Op basis van leeftijd 

 Op basis van samenstelling gezelschap in de auto  

 Op basis van gedragingen in het verkeer 

 Anders, namelijk… (open antwoord) 

 

22 Kunt u aangeven of bij het laatste verkeersongeluk met lichamelijk letsel en/of 

dodelijke afloop waar u bij de afhandeling betrokken was, u vermoedde dat de 

bestuurder (een combinatie van) drugs gebruikt had? (het gebruik hoeft niet 

aangetoond te zijn. Het gaat alleen om het vermoeden). 

 Ja, er was sprake van een vermoeden  

 Nee, er was geen sprake van een vermoeden 

 Niet van toepassing: ik was niet recent betrokken bij de afhandeling van 

verkeersongelukken 

 

23 Kunt u met een rapportcijfer (tussen de 1 en de 10) aangeven hoe goed de politie op 

dit moment met de huidige middelen en bevoegdheden in staat is vast te stellen of 

een bestuurder zich schuldig maakt aan een overtreding van het verbod op het rijden 

onder invloed van drugs (ex artikel 8 eerste lid WvW 1994). Een 10 betekent uitstekend 

in staat. Een 0 betekent volledig niet in staat of een bestuurder zich schuldig maakt. 

 Cijfer 

 

24 Voor zover u knelpunten ervaart bij het vaststellen of bestuurders zich schuldig 

maken aan een overtreding van het verbod op het rijden onder invloed van drugs, wat 

zijn daarbij dan de belangrijkste? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Geen voorselectiemiddelen waarmee het gebruik van drugs kan worden vastgesteld 

 Geen artsen aanwezig die ‘s nachts bloed kunnen afnemen 

 Onnauwkeurigheid van het onderzoek naar psychomotorische functies en de oog- en 

spraakfuncties 

 Vervolging van overtreders is lastig omdat het ontbreekt aan wettelijk vastgestelde 

grenswaarden? Oftewel: het heeft geen nut 

 Anders, namelijk…(open antwoord) 
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25 Kunt u met een rapportcijfer (tussen de 1 en de 10) aangeven hoe belangrijk u het 

vindt dat de aanpak van het rijden onder invloed van drugs verbetert? Een 1 betekent 

helemaal niet belangrijk. Een 10 betekent topprioriteit. 

 Cijfer 

 

26 Kunt u een toelichting geven op uw antwoord? 

 open antwoord 

 

27 Binnenkort wordt begonnen met het toepassen van een wetswijziging van de 

Wegenverkeerswet 1994 die het mogelijk moet maken het rijden onder invloed van 

drugs beter aan te pakken. De wetswijziging voorziet in een aantal maatregelen 

waarmee politie en justitie het gebruik van drugs in het verkeer beter kunnen 

aanpakken. Het gaat om het volgende: 

 de bevoegdheid om bestuurders te bevelen speeksel af te staan door middel van een 

speekseltester inclusief de beschikbaarstelling van speekseltesters; 

 de bevoegdheid om bestuurders te bevelen mee te werken aan een onderzoek van 

psychomotorische functies en oog- en spraakfuncties; 

 de mogelijkheid om naast artsen ook verpleegkundigen bloed bij verdachten af te laten 

nemen 

 het gecombineerd gebruik van alcohol en drugs als strafverzwarende omstandigheid 

aanmerken; 

 aparte strafbaarstelling voor het rijden onder invloed van drugs inclusief wettelijk 

genormeerde grenswaarden voor drugs in het bloed. 

 

28 Was u van deze wetswijziging op de hoogte? 

 Ja 

 Nee 

 

29 Hoe vaak denkt u, zal de politie de speekseltest gaan afnemen?  

 vaak 

 weinig 

 (bijna) nooit 

 Weet niet/geen mening 

 

30 Kunt u aangeven waarom u denkt dat de politie //hier antwoord invoegen van vorige 

vraag//  

 

31 Verwacht u dat de politie vaker, even vaak of minder vaak dan nu een onderzoek van 

de psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties vaker gaat toepassen bij 

een vermoeden van drugsgebruik?  

 vaker dan nu 

 even vaak als nu 

 minder vaak dan nu 

 Weet niet/geen mening 



 

DSP-groep EINDRAPPORT | Rijden onder invloed van drugs  87  

32  Verwacht u dat vaker, even vaak of minder vaak dan nu een bloedafname zal 

plaatsvinden vanwege een vermoeden van drugsgebruik? 

 vaker dan nu 

 even vaak als nu 

 minder vaak dan nu 

 Weet niet/geen mening 

 

33  Verwacht u dat dit inderdaad ook door verpleegkundigen zal gebeuren?  

 Ja 

 Nee 

 Weet niet/geen mening 

 

34 Verwacht u dat, doordat er straks grenswaarden voor drugs zijn vastgesteld vaker, 

even vaak of minder vaak dan nu geverbaliseerd zal worden wegens rijden onder 

invloed van drugs?  

 vaker dan nu 

 even vaak als nu 

 minder vaak dan nu  

 Weet niet/geen mening 

 

35  Verwacht u dat doordat het gecombineerd gebruik van alcohol en drugs zwaarder te 

straffen dan het enkele gebruik van alcohol en drugs er vaker, even vaak of minder 

vaak dan nu geverbaliseerd zal worden wegen rijden onder invloed van drugs? 

 vaker dan nu 

 even vaak als nu 

 minder vaak dan nu 

 Weet niet/geen mening 

 

36 Verwacht u dat met het vaststellen van grenswaarden dat vaker, even vaak of minder 

vaak dan nu een vervolging door het openbaar ministerie zal plaatsvinden?  

 vaker dan nu 

 even vaak als nu 

 minder vaak dan nu 

 Weet niet/geen mening 

 

37 Alles overziend in hoeverre denkt u dat de - in de voorgaande besproken maatregelen 

- de opsporing en vervolging van het gebruik van drugs in het verkeer zullen 

verbeteren?  

 Open antwoord 
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38 Worden of zijn er binnen uw basisteam voorbereidingen getroffen voor deze 

wetswijziging? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Nee 

 Ja, trainingen/cursus 

 Ja, vastleggen protocollen voor gebruik speekseltesters 

 Anders, namelijk … (open antwoord) 

 

39 In welk politie-eenheid bent u (voornamelijk) werkzaam? (een antwoord) 

 Noord-Nederland 

 Oost-Nederland 

 Midden-Nederland 

 Noord-Holland 

 Amsterdam 

 Den Haag 

 Rotterdam 

 Zeeland - West-Brabant 

 Oost-Brabant 

 Limburg 

 

//maak vervolgens een routing waarbij afhankelijk van het antwoord op vraag 37 de juiste 

basisteams worden getoond. Door op het linkje te klikken bij vraag 37 zie je welke teams je moet 

gebruiken. Als voorbeeld: als je bij 37 had geantwoord Oost Nederland dan moet je bij 38 de 

volgende antwoordcategorieën hebben: 

 

40 In welk basisteam bent u (voornamelijk) werkzaam (een antwoord) 

 A1 IJsselland Noord  

 A2 Zwolle  

 A3 Vechtdal  

 A4 IJsselland-Zuid  

 B1 Twente-West  

 B2 Twente Noord  

 B3 Twente Midden  

 B4 Twente Oost  

 B5 Enschede  

 C1 Achterhoek Oost  

 C2 Achterhoek West  

 C3 IJsselstreek  

 C4 Apeldoorn  

 C5 Veluwe Noord  

 C6 Veluwe West  

 D1 Veluwe Vallei Noord  

 D2 Ede  

 D3 Veluwe Vallei Zuid  

 D4 Arnhem Noord  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Regionale_Eenheid_Oost-Nederland_(politie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regionale_Eenheid_Midden-Nederland_(politie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regionale_Eenheid_Noord-Holland_(politie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regionale_Eenheid_Amsterdam_(politie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regionale_Eenheid_Den_Haag_(politie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regionale_Eenheid_Rotterdam_(politie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regionale_Eenheid_Zeeland_-_West-Brabant_(politie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regionale_Eenheid_Oost-Brabant_(politie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regionale_Eenheid_Limburg_(politie)
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 D5 Arnhem Zuid  

 D6 Rivierenland West  

 D7 IJsselwaarden  

 D8 Rivierenland Oost  

 E1 Nijmegen Noord  

 E2 Nijmegen Zuid  

 E3 Tweestromenland  

 E4 De Waarden 

 

41 Als u nog opmerkingen of aanvullingen heeft wilt u ze dan hieronder geven? 

 Open antwoord 

 

Wij danken u hartelijk voor uw deelname! 

 
************************einde integrale tekst enquête*********************************** 
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Bijlage 5 Betrouwbaarheid genoemde 

aantallen 
In de enquête wordt op een aantal plaatsen aan de respondent gevraagd aan te geven hoe vaak  

iets voorkomt. Voor zo ver de respondent niet het exacte aantal weet wordt hij gevraagd te 

schatten. Vervolgens wordt na iedere vraag - waarin naar een aantal wordt gevraagd – gevraagd 

aan te geven of het genoemde aantal een grove schatting is, een nauwkeurige schatting of een 

exact aantal. In deze bijlage wordt steeds per relevante vraag aangegeven hoe nauwkeurig de 

gevonden aantallen zijn.  

 

Vraag 1. Hoeveel statische alcoholcontroles vonden er binnen uw team in de afgelopen 

drie maanden plaats? Als u het exacte aantal niet weet mag u ook schatten. 

 

Vraag 2. Is dit aantal een schatting of een exact aantal? 

Betrouwbaarheid cijfers N % 

Grove schatting 71 50% 

Nauwkeurige schatting 45 32% 

Exact aantal 25 18% 

Totaal 141 100% 

 

Vraag 4. Kunt u aangeven hoeveel voertuigen er tijdens de laatste controle gecontroleerd zijn? 

Als u het exacte aantal niet weet mag u ook schatten 

 

Vraag 5. Is dit aantal een schatting of een exact aantal? 

Betrouwbaarheid cijfers N % 

Grove schatting 40 28% 

Nauwkeurige schatting 51 36% 

Exact aantal 50 35% 

Totaal 141 100% 

 

Vraag 6. Kunt u aangeven bij hoeveel personen - op basis van de uitkomsten van de 

blaastesten - tijdens de laatste alcoholcontrole een verdenking van het overschrijden van 

de wettelijke alcohollimiet werd geconstateerd? U kunt hiervoor ook het logboek van de 

ademanalyse raadplegen. Als u het exacte aantal niet weet mag u ook schatten. 

 

Vraag 7. Is dit aantal een schatting of een exact aantal? 

Betrouwbaarheid cijfers NN % 

Grove schatting 27 19% 

Nauwkeurige schatting 34 24% 

Exact aantal 78 56% 
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Vraag 8. Kunt u aangeven bij hoeveel personen tijdens deze laatste controle het 

vermoeden bestond dat zij zich schuldig maakten aan een overtreding van het verbod op 

het RIJDEN ONDER INVLOED VAN DRUGS (ex artikel 8 eerste lid WvW 1994). U kunt 

hiervoor ook het logboek van de ademanalyse raadplegen. Als u het exacte aantal niet 

weet mag u ook schatten. 

 

Vraag 9. Is dit aantal een schatting of een exact aantal? 

Betrouwbaarheid cijfers NN % 

Grove schatting 23 28% 

Nauwkeurige schatting 11 13% 

Exact aantal 49 59% 

 

Vraag 11. Kunt u aangeven bij hoeveel van deze personen bij wie het vermoeden bestond 

dat zij onder invloed waren van drugs gevraagd is mee te werken aan een onderzoek van 

de psychomotorische functies (zoals lopen over een lijn) en de oog- en spraakfuncties? Als 

u het exacte aantal niet weet mag u ook schatten.  

 

Vraag 12. Is dit aantal een schatting of een exact aantal? 

Betrouwbaarheid cijfers NN % 

Grove schatting 23 28% 

Nauwkeurige schatting 11 13% 

Exact aantal 49 59% 

Totaal 83 100% 
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Bijlage 6 Interviewitems 

In de volgende tabel worden de items genoemd die in de semigestructureerde interviews aan 

bod zijn gekomen. Omdat veel items in meer dan één interview werden besproken, is er ten 

behoeve van de leesbaarheid voor gekozen alle items in één tabel op te nemen en per item aan 

te geven welke respondenten het voorgelegd hebben gekregen (in al dan niet ligt aangepaste 

vorm).  

 

Omdat het hier om kwalitatieve semigestructureerde interviews gaat en de kennispositie van de 

respondenten onderling verschilde, is bij de afname van de interviews niet altijd de letterlijke 

formulering van de vraag uit de tabel gevolgd. Ook de volgorde van de gespreksonderwerpen is 

niet altijd identiek geweest aan onderstaande volgorde.  

 

De volgende respondentgroepen worden onderscheiden: 

 Taakaccenthouder politie basisteams (BT) 

 Landelijke portefeuillehouders bij V&J, NP en OM (LP) 

 Portefeuillehouders bij NFI (NFI) 

 Zaaksofficieren (OvJ) 

 Rechters (R) 
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Interviewitem BTBT LP NFI OvJ R 

Hoe wordt een verdenking van het overtreden van het verbod op rijden onder invloed van drugs 

thans door de politie vastgesteld? 

x   x  

In hoeverre gebeurt dat op basis van profiling? Gebeurt dat:  

1. Op basis van uiterlijke kenmerken van de bestuurder, zoals kleding of haardracht 

2. Op basis van gedragskenmerken zoals manier van spreken of verwijde pupillen 

3. Op basis van het type auto 

4. Op basis van geslacht  

5. Op basis van leeftijd 

6. Op basis van samenstelling gezelschap in de auto  

7. Op basis van gedragingen in het verkeer 

x x    

Verschilt het type profile nog per type drugs? x     

Hoe vaak verricht de politie – bij vermoeden van overtreden van het verbod op rijden onder invloed 

van drugs - onderzoek naar de psychomotorische en spraakfunctie? Wat zijn de ervaringen met 

deze manier van onderzoek? 

x     

Indien sprake is van een verdenking: hoe vaak en op welke wijze worden de verdachten 

overgebracht naar het politiebureau? Wat zijn de ervaringen met het verloop van dit proces? 

Instructie interviewer: vraag door op tijdstip, medewerking verlenen van verdachte versus 

weigeringen. 

 

x 

    

Indien een verdachte is overgebracht naar het bureau hoe vaak en door wie wordt het bloed 

afgenomen? Wat zijn de ervaringen met het verloop van dit proces? 

x     

Wat is het oordeel over de beschikbaarheid van artsen voor het afnemen van bloed? x     

Indien bloed is afgenomen: hoe vaak en op welke wijze wordt het bloed verstuurd aan het NFI? Wat 

zijn de ervaringen met dit proces? 

x  x   

Hoe vaak wordt het testresultaat ontvangen? In hoeverre zijn de resultaten in lijn met de 

verwachtingen van de politie? Welke bijzonderheden doen zich voor? 

x  x x  

Hoe vaak wordt tegenonderzoek op drugs gebruik uitgevoerd? Wat zijn de ervaringen hiermee? x x x x x 

Onderzoekt het NFI bloed eerst op de aanwezigheid van alcohol alvorens over te gaan op controle 

op drugs en/of medicijnen? En zo ja, wat doet zij wanneer wordt vastgesteld dat het 

bloedalcoholgehalte hoger ligt dan 1,3 promille?  

  x   

Op welke wijze en bij welk testresultaat en/of omstandigheden ten tijde van de overtreding worden 

de volgende partijen bij de sanctionering, opsporing en vervolging betrokken: 

 CBR 

 CJIB 

 Openbaar Ministerie  

x x  x x 

Wat gaat daarbij goed en wat gaat niet goed? x x x x x 

OpOp basis van welke overwegingen wordt besloten tot vervolgen, dan wel seponeren van een zaak 

waarin een persoon wordt verdacht van het overtreden van het verbod op het rijden onder van 

invloed van drugs of van het al dan niet gecombineerde gebruik van alcohol en drugs? Welke 

problemen doen zich daarbij voor? 

 x  x  

Wat is het oordeel over het gemak en de betrouwbaarheid van het opsporen van het gebruik van 

drugs? 

x x x   

Voor zo ver nog niet besproken: welke (overige) problemen ervaart u bij de opsporing en vervolging 

van personen die het verbod op het rijden onder invloed van (gecombineerd) drugs overtreden? 

x x x x x 
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Interviewitem BTBT LP NFI OvJ R 

Binnenkort wordt begonnen met het toepassen van een wetswijziging van de Wegenverkeerswet 

1994 die beogen de aanpak van het rijden onder invloed van drugs te verbeteren. Het gaat om het 

volgende: 

 de bevoegdheid om bestuurders te bevelen speeksel af te staan door middel van een 

speekseltester; 

 de bevoegdheid om bestuurders te bevelen mee te werken aan een onderzoek van 

psychomotorische functies en oog- en spraakfuncties; 

 het gecombineerd gebruik van alcohol en drugs als strafverzwarende omstandigheid 

aanmerken; 

 de mogelijkheid dat naast artsen ook verpleegkundig personeel bloed mag afnemen bij 

verdachten; 

 Aparte strafbaarstelling voor het rijden onder invloed van drugs inclusief wettelijk 

genormeerde grenswaarden voor drugs in het bloed; 

Bent u van de wetswijziging op de hoogte? 

x x x x x 

Verwacht u dat de politie vaker, even vaak of minder vaak dan nu een onderzoek van de 

psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties vaker gaat toepassen bij een vermoeden 

van drugsgebruik? Waarom verwacht u dit? Leidt dit tot betere opsporing en vervolging? Waarom? 

xx x  x  

Verwacht u dat vaker, even vaak of minder vaak dan nu een bloedafname zal plaatsvinden vanwege 

een vermoeden van drugsgebruik? Waarom verwacht u dit? Leidt dit tot betere opsporing en 

vervolging? Waarom? 

xx x x x  

Verwacht u dat de bloedafname inderdaad ook door verpleegkundigen zal gebeuren? Waarom 

verwacht u dit? Leidt dit tot betere opsporing en vervolging? Waarom? 

xx  x   

Verwacht u dat, doordat er straks grenswaarden voor drugs zijn vastgesteld vaker, even vaak of 

minder vaak dan nu geverbaliseerd zal worden wegens rijden onder invloed van drugs? Waarom 

verwacht u dit? Leidt dit tot betere opsporing en vervolging? Waarom?  

xx x  x  

Verwacht u dat doordat het gecombineerd gebruik van alcohol en drugs zwaarder te 

straffen dan het enkele gebruik van alcohol en drugs er vaker, even vaak of minder vaak 

dan nu geverbaliseerd zal worden wegen rijden onder invloed van drugs? Waarom 

verwacht u dit? Leidt dit tot betere opsporing en vervolging? Waarom? 

xx   x  

Verwacht u dat met het vaststellen van grenswaarden vaker, even vaak of minder vaak 

dan nu vervolging door het openbaar ministerie zal plaatsvinden? Waarom verwacht u dit? 

Leidt dit tot betere opsporing en vervolging? Waarom? 

xx x  x  

Wat is de beschikbare/beschikbaar te maken analysecapaciteit voor bloedtesten is en 

hoe gemakkelijk is de uitbreidbaarheid?  

  x   

Worden er door //noem betreffende organisatie: politie, NFI, de rechtbank of het 

openbaar ministerie// voorbereidingen getroffen met betrekking tot de wetswijziging en 

de inzet van de speekseltesters? Wat gaat er veranderen na de inwerkingtreding van de 

wijziging van de WvW 1994? 

x x x x x 

Voor zo ver nog niet besproken: verwacht u dat de voorgenomen maatregelen de 

problemen in de opsporing en vervolging gaan verhelpen? 

xx x x x x 

Voor zo ver nog niet besproken: verwacht u dat de voorgenomen maatregelen bijdragen 

aan het vergroten van de verkeersveiligheid? 

xx x x x x 
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DSP-groep is een onafhankelijk bureau voor onderzoek, advies en 

management, gevestigd aan de IJ-oevers in Amsterdam. Sinds de oprichting 

van het bureau in 1984 werken wij veelvuldig in opdracht van de overheid 

(ministeries, provincies en gemeenten), maar ook voor maatschappelijke 

organisaties op landelijk, regionaal of lokaal niveau. Het bureau bestaat uit 

40 medewerkers en een groot aantal freelancers. 

 

Dienstverlening 

Onze inzet is vooral gericht op het ondersteunen van opdrachtgevers bij 

het aanpakken van complexe beleidsvraagstukken binnen de samenleving. 

We richten ons daarbij met name op de sociale, ruimtelijke of bestuurlijke 

kanten van zo’n vraagstuk. In dit kader kunnen we bijvoorbeeld een 

onderzoek doen, een registratie- of monitorsysteem ontwikkelen, een 

advies uitbrengen, een beleidsvisie voorbereiden, een plan toetsen of 

(tijdelijk) het management van een project of organisatie voeren.  

 

Expertise  

Onze focus richt zich met name op de sociale, ruimtelijke of bestuurlijke 

kanten van een vraagstuk. Wij hebben o.a.  expertise op het gebied van 

transitie in het sociaal domein, kwetsbare groepen in de samenleving, 

openbare orde & veiligheid, wonen, jeugd, sport & cultuur.  

 

Meer weten?  

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of om 

een afspraak te maken. Bezoek onze website www.dsp-groep.nl 

voor onze projecten, publicaties en opdrachtgevers.. 
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