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Samenvatting 

Introductie 

Om de verkeersveiligheid te vergroten, kunnen in Nederland verschillende bestuurs-

rechtelijke (verkeersgedrags)maatregelen worden opgelegd aan bestuurders van 

motorrijtuigen die zich schuldig hebben gemaakt aan het rijden onder invloed van 

alcohol. Het gaat hierbij om de LEMA (Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en ver-

keer), de EMA (Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer) en – voor de zwaarste 

groep overtreders – het onderzoek alcohol (officieel: onderzoek naar de geschikt-

heid). Van december 2011 tot en met september 2014 kon in Nederland ook een 

alcoholslotprogramma (ASP) worden opgelegd. Deze bestuursrechtelijke maatrege-

len worden opgelegd naast de reguliere strafrechtelijke sanctie. 

 

Eerder heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de 

achtergronden en de recidive in beeld gebracht van bestuurders die een van deze 

maatregelen moesten volgen. Ook is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de 

LEMA, de EMA en het ASP in termen van vermindering van de rijden-onder-invloed-

recidive. Dit is gedaan door het recidivecijfer van deelnemers af te zetten tegen het 

recidivecijfer van personen die voor het plegen van een vergelijkbaar rijden-onder-

invloeddelict alleen strafrechtelijk vervolgd werden. Voor het onderzoek alcohol is in 

het verleden geen effectmeting uitgevoerd. 

 

Het onderzoek alcohol is primair bedoeld om vast te stellen of bij de betrokkene 

sprake is van problematisch alcoholgebruik. Afhankelijk van de uitslag van het 

onderzoek alcohol – ‘geschikt’ of ‘ongeschikt’ – volgt respectievelijk het opleggen 

van een EMA-cursus of een ongeldigverklaring van het rijbewijs. Door middel van 

educatie (EMA) of door incapacitatie (ongeldigverklaring) wordt gepoogd om rijden-

onder-invloedrecidive te voorkomen. 

 

Het WODC is door Rijkswaterstaat (RWS) – namens het ministerie van Infrastruc-

tuur en Waterstaat (IenW) – gevraagd om na te gaan in hoeverre het onderzoek 

alcohol en de maatregelen die daarop volgen, bijdragen aan het verminderen van  

de rijden-onder-invloedrecidive. De onderzoeksvragen luiden als volgt: 

 

1 Wat zijn de achtergrondkenmerken van deelnemers aan het onderzoek alcohol uit 

2015? 

2 Draagt deelname aan het onderzoek alcohol bij aan het verminderen van de 

rijden-onder-invloed-recidive in haar doelgroep? 

Onderzoek alcohol 

Indien bij de politie het vermoeden bestaat dat iemand niet over de geschiktheid 

beschikt om veilig aan het verkeer deel te nemen moet hiervan conform artikel 130 

lid 1 van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994 mededeling worden gedaan bij het 

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het CBR kan vervolgens besluiten 

dat de betrokkene een onderzoek naar zijn of haar alcoholgebruik moet ondergaan. 

Het onderzoek alcohol behelst een psychiatrisch, een lichamelijk en een bloedonder-

zoek naar de rijgeschiktheid in verband met het rijden onder invloed van alcohol. 

Een arts of psychiater beoordeelt of bij de betrokkene sprake is van problematisch 
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alcoholgebruik en of het veilig is dat de persoon een rijbewijs heeft en deelneemt 

aan het verkeer. Conform artikel 23 lid 1 van de Regeling maatregelen rijvaardig-

heid en geschiktheid 2011 legt het CBR een onderzoek alcohol op aan beginnende 

bestuurders bij wie een bloedalcoholgehalte (BAG) van 1,3‰ of meer geconsta-

teerd is en aan ervaren bestuurders bij wie een BAG van 1,8‰ of meer geconsta-

teerd is.  

De kosten voor de oplegging en de uitvoering van het onderzoek alcohol zijn voor 

de deelnemer. Deelname aan het onderzoek alcohol is niet vrijblijvend. Niet mee-

werken aan het onderzoek alcohol heeft onder meer tot gevolg dat het rijbewijs 

ongeldig wordt verklaard. 

Als uit het onderzoek naar voren komt dat iemand geschikt is om veilig aan het ver-

keer deel te nemen volgt het opleggen van een EMA waarin de deelnemers prak-

tische handvatten worden geboden om in de toekomst niet meer met alcohol op  

te gaan rijden. Als de uitslag van het onderzoek ‘ongeschikt’ is, wordt het rijbewijs 

ongeldig verklaard net zo lang totdat iemand aantoonbaar ten minste één jaar vrij is 

van alcoholmisbruik of verslaving.  

Het hierboven beschreven bestuursrechtelijke traject vindt plaats naast de reguliere 

strafrechtelijke afhandeling van het rijden-onder-invloeddelict. 

Methode van onderzoek 

Databronnen 

De gegevens voor het recidiveonderzoek zijn overwegend afkomstig uit de 

Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD) aangevuld met het 

BAG zoals vastgelegd in het Rapsody Centraal Management Informatiesysteem 

(RAC-min). Voor de deelnemers aan het onderzoek alcohol zijn de justitiële 

gegevens aangevuld met informatie over de oplegging en de uitvoering van het 

onderzoek alcohol afkomstig uit het informatiesysteem MOVE van het CBR.  

Onderzoeksgroepen 

De deelnemersgroep (N=2.680) bestaat uit bestuurders van een motorrijtuig die in 

2015 een rijden-onder-invloeddelict pleegden waarvoor zij door het CBR een onder-

zoek alcohol opgelegd kregen. Binnen de deelnemersgroep wordt onderscheid ge-

maakt tussen personen voor wie de uitslag van het onderzoek ‘geschikt’ is (N=465) 

en personen die ‘ongeschikt’ werden geacht (N=1.731). Personen die niet of niet 

voldoende aan het onderzoek alcohol hebben meegewerkt en voor wie de maatregel 

daarom voortijdig wordt beëindigd waardoor geen uitslag bekend is (N=484), wor-

den in deze studie niet apart in beeld gebracht. Zij worden alleen meegeteld als het 

gaat om de totale deelnemersgroep. 

 

Ten behoeve van de effectmetingen zijn drie vergelijkingsgroepen samengesteld: 

een voor de totale deelnemersgroep (N=980), een voor de subgroep ‘geschikten’ 

(N=707) en een voor de subgroep ‘ongeschikten’ (N=933).  

Hiertoe is eerst een basisselectie gemaakt van personen die in 2015 een onderzoek-

alcohol-waardig rijden-onder-invloeddelict pleegden waarvoor zij een geldige straf-

rechtelijke afdoening opgelegd kregen, maar waarvoor de politie het CBR niet heeft 

geïnformeerd met een mededeling en aan wie zodoende geen bestuursrechtelijke 

maatregel is opgelegd. Vervolgens zijn 

personen in de totale deelnemersgroep, de subgroep van ‘geschikten’ en/of de 

subgroep van ‘ongeschikten’ door middel van Coarsened Exact Matching (CEM) 

gematcht aan een of meerdere personen in de hierboven beschreven basisselectie. 
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Dit levert drie vergelijkingsgroepen op die qua achtergrondkenmerken zo veel 

mogelijk zijn afgestemd op de betreffende deelnemersgroep. 

 

Recidive 

Het recidiveonderzoek is uitgevoerd volgens de methode van de WODC-Recidive-

monitor (Wartna, Blom & Tollenaar, 20111). Volgens deze werkwijze wordt recidive 

gedefinieerd als het opnieuw plegen van een delict dat heeft geleid tot een straf-

zaak, blijkend uit een registratie in de Justitiële Documentatie. 

In deze rapportage staat de zogenoemde rijden-onder-invloed-recidive centraal. Er 

is sprake van rijden-onder-invloed-recidive als iemand opnieuw een rijden-onder-

invloeddelict pleegt dat heeft geleid tot een strafzaak. Een strafzaak wordt alleen 

geteld als deze is afgedaan door het Openbaar Ministerie (exclusief technische 

sepots), is geëindigd in een schuldigverklaring door de rechter of als deze (nog) niet 

onherroepelijk is afgedaan. 

Recidive wordt uitgedrukt in de zogenoemde prevalentie van rijden-onder-invloed-

recidive, dat wil zeggen het percentage personen dat binnen een bepaalde periode 

na het afronden van het onderzoek alcohol (deelnemers) of het moment dat de 

strafzaak is afgedaan door het OM of de rechter (vergelijkingsgroep) recidiveert. De 

recidivemeting eindigt zodra er sprake is van recidive of uiterlijk op 3 juli 2018, het 

peilmoment van de data die voor de huidige studie werden verzameld. 

Effectmetingen 

Om na te gaan of het onderzoek alcohol bijdraagt aan het verminderen van de 

rijden-onder-invloed-recidive in haar doelgroep worden in deze studie drie effect-

metingen uitgevoerd. Een voor de totale deelnemersgroep, een voor de subgroep 

‘geschikten’ en een voor de subgroep ‘ongeschikten’.  

De effectmetingen bestaan uit twee stappen. De eerste stap is het matchen van 

personen in de basisselectie voor de vergelijkingsgroepen aan personen in de totale 

deelnemersgroep, de subgroep van ‘geschikten’ en/of de subgroep van ‘ongeschik-

ten’. De tweede stap is het uitvoeren van een meervoudige logistische regressie-

analyse waarbij het verband tussen deelname aan het onderzoek alcohol en de 

hoogte van de tweejarige rijden-onder-invloedrecidive wordt beschreven. Daarbij 

worden naast het kenmerk onderzoeksgroep (deelnemer of vergelijkingsgroep)  

ook de achtergrondkenmerken van de deelnemers en personen in de gematchte 

vergelijkingsgroepen opgenomen in het regressiemodel. Door de onderzoeks- 

groepen voorafgaand aan de logistische regressieanalyse te matchen, worden de 

schattingen accurater en minder afhankelijk van de specificaties van het regressie-

model. 

De uitkomstmaat van de logistische regressieanalyses is de zogenoemde odds ratio 

die aangeeft wat de unieke bijdrage is van een bepaald kenmerk – bijvoorbeeld 

onderzoeksgroep – in de voorspelling van de tweejarige rijden-onder-invloed-

recidive. De uitkomsten worden ook uitgedrukt in zogenoemde marginale recidive-

kansen. Hierbij wordt voor iedere persoon de recidivekans geschat op basis van zijn 

of haar achtergrondkenmerken, met uitzondering van het kenmerk onderzoeksgroep 

(deelnemer of vergelijkingsgroep). Dit gebeurt door de waarde van het kenmerk 

onderzoeksgroep eerst voor alle observaties op ‘deelnemer’ te zetten en het gemid-

delde van alle geschatte kansen te berekenen. Vervolgens wordt voor elke obser-

vatie de waarde van het kenmerk onderzoeksgroep op ‘vergelijkingsgroep’ gezet en 

wordt weer het gemiddelde berekend. Het verschil tussen de twee gemiddelde 

                                                
1 Wartna, B.S.J., Blom, M., & Tollenaar, N. (2011). De WODC-Recidivemonitor: 4e, herziene versie. Den Haag: 

WODC. Memorandum 2011-3. 
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(marginale) kansen is de geschatte bijdrage van deelname aan het onderzoek 

alcohol aan de recidivekans. 

Belangrijkste bevindingen 

Achtergrondkenmerken 

 Personen die in 2015 een rijden-onder-invloeddelict pleegden waarvoor zij een 

onderzoek alcohol opgelegd kregen zijn merendeels mannen (89%), in drie kwart 

van de gevallen geboren in Nederland en gemiddeld 37 jaar oud bij het plegen 

van het rijden-onder-invloeddelict. Een meerderheid (56%) is al eerder veroor-

deeld geweest voor het rijden onder invloed.  

 Acht op de tien personen die hun alcoholgebruik moesten laten onderzoeken naar 

aanleiding van het plegen van een rijden-onder-invloeddelict in 2015, rondden 

het onderzoek af. Twee op de tien personen die zich moesten laten onderzoeken 

werkten niet of niet voldoende mee aan het onderzoek; voor hen leverde het 

onderzoek alcohol geen uitslag op. Van degenen voor wie het onderzoek alcohol 

een uitslag opleverde werd 20% geschikt bevonden om veilig aan het verkeer 

deel te nemen; 80% werd ‘ongeschikt’ geacht. 

 Personen voor wie de uitslag van het onderzoek ‘geschikt’ is zijn vaker jonge, 

beginnende bestuurders dan personen die ongeschikt werden bevonden. Daar-

naast is hun justitiële voorgeschiedenis minder omvangrijk. Dat geldt niet alleen 

voor eerdere strafzaken met een rijden-onder-invloeddelict, maar ook voor 

eerdere strafzaken met een verkeersdelict of als alle eerdere strafzaken worden 

geteld. 

Effectmeting 

 De huidige studie wijst uit dat het onderzoek alcohol en de maatregelen die daar-

op volgen (namelijk het opleggen van een EMA of een ongeldigverklaring van het 

rijbewijs) een bijdrage lijken te leveren aan het voorkomen van rijden-onder-

invloedrecidive. 

 Als de recidivekans van twee personen – één die alleen volgens het strafrecht is 

berecht en één die daarnaast aan het onderzoek alcohol heeft deelgenomen, 

maar die verder op alle overige gemeten achtergrondkenmerken hetzelfde zijn – 

vergeleken wordt, dan blijkt de kans op tweejarige rijden-onder-invloed-recidive 

van een deelnemer aan het onderzoek alcohol 4 procentpunt lager te liggen dan 

die van een persoon in de gematchte vergelijkingsgroep (7% versus 11%). Dit 

verschil is statistisch significant. 

Effectmeting voor deelnemers voor wie de uitslag ‘geschikt’ is 

 Het recidiveverminderende effect van de maatregel is ook te zien bij de subgroep 

van personen die geschikt worden bevonden en die naderhand een EMA moeten 

volgen. Deze bevinding ligt in lijn met de bevinden van Blom, Blokdijk en Weijters 

(2019)2 ten aanzien van de effectiviteit van de EMA, waarin werd geconcludeerd 

dat deze maatregel lijkt bij te dragen aan het verminderen van de rijden-onder-

invloed-recidive in haar doelgroep. 

 Als de recidivekans van twee personen – één die alleen volgens het strafrecht is 

berecht en één die daarnaast een onderzoek alcohol heeft gevolgd, maar die ver-

der op alle overige gemeten achtergrondkenmerken hetzelfde zijn – vergeleken 

wordt, dan blijkt de kans op tweejarige rijden-onder-invloed-recidive van een 

                                                
2  Blom, M., Blokdijk, D., & Weijters, G. (2019). Recidive na maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid. Den 

Haag: WODC. Cahier 2019-20. 
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deelnemer aan het onderzoek alcohol die geschikt wordt bevonden en een  

EMA moet volgen 4 procentpunt lager te liggen dan die van een persoon in de 

gematchte vergelijkingsgroep voor geschikten (7% versus 11%). Dit verschil is 

statistisch significant. 

Effectmeting voor deelnemers voor wie de uitslag ‘ongeschikt’ is 

 Het recidiveverminderende effect van de maatregel is ook te zien bij de subgroep 

van personen die ongeschikt worden geacht en wier rijbewijs ongeldig wordt 

verklaard. 

 Als de recidivekans van twee personen – één die alleen volgens het strafrecht is 

berecht en één die daarnaast een onderzoek alcohol heeft gevolgd, maar die ver-

der op alle overige gemeten achtergrondkenmerken hetzelfde zijn – vergeleken 

wordt, dan blijkt de kans op tweejarige rijden-onder-invloed-recidive van een 

deelnemer aan het onderzoek alcohol die ongeschikt wordt geacht en wiens rij-

bewijs ongeldig wordt verklaard 6 procentpunt lager te liggen dan die van een 

persoon in de gematchte vergelijkingsgroep voor ongeschikten (6% versus 12%). 

Dit verschil is statistisch significant. 

 Gezien de ongeldigverklaring van het rijbewijs en het feit dat deze personen niet 

meer aan het (gemotoriseerde) verkeer mogen deelnemen is het opvallend dat 

6% van deze dadergroep binnen twee jaar opnieuw een rijden-onder-invloeddelict 

pleegt waarop een veroordeling volgt en dus toch de weg op is gegaan. 

Beperkingen en aanbevelingen 

Bovengenoemde bevindingen moeten worden gezien in het licht van een aantal 

beperkingen. 

Een eerste beperking van het onderzoek heeft betrekking op de vraag of de gehan-

teerde vergelijkingsgroepen een goede afspiegeling vormen van de feitelijke deel-

nemers aan het onderzoek alcohol. Idealiter wordt voor het vaststellen van de 

effectiviteit van een interventie gekozen voor een onderzoeksdesign waarbij 

personen willekeurig worden toegewezen aan de experimentele groep of aan de 

controlegroep. Een dergelijke methode was voor de onderhavige studie echter niet 

mogelijk. Voor de effectmeting is een quasi-experimentele controlegroep gebruikt. 

In de huidige studie is door het toepassen van een matchingsprocedure en door het 

inzetten van een meervoudig regressiemodel gecontroleerd voor verschillen in de 

samenstelling van de onderzoeksgroepen. Het kan echter niet worden uitgesloten 

dat er verschillen bestaan in ongemeten achtergrondkenmerken die de uitkomsten 

van deze studie beïnvloeden. 

 

Verder was om de vergelijkingsgroepen samen te stellen informatie nodig die is 

vastgelegd in verschillende informatiesystemen beheerd door verschillende orga-

nisaties. In sommige gevallen waren deze registraties onvolledig, niet voldoende 

gedetailleerd of was veel handmatige bewerking nodig om de juiste selecties te 

kunnen maken. Het is daarom aan te bevelen de informatievoorziening zodanig uit 

te breiden dat toekomstige onderzoeksvragen met betrekking tot verkeersdelicten 

beter beantwoord kunnen worden. 

Een laatste kanttekening betreft de gehanteerde uitkomstmaat voor de effectmeting 

in relatie tot het doel van het onderzoek alcohol. Het ultieme doel van de inzet van 

bestuursrechtelijke maatregelen, zoals het onderzoek alcohol, is het verbeteren van 

de verkeersveiligheid door het voorkomen van ongevallen. Hoewel in verschillende 

wetenschappelijke studies een verband tussen het rijden onder invloed van alcohol 
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en ongevalsbetrokkenheid is aangetoond, is er geen sprake van een een-op-een-

relatie tussen overtredingen en ongevallen. De hoogte van de rijden-onder-invloed-

recidive is dan ook te zien als een indirecte indicator voor verkeers(on)veiligheid. 

Tot besluit 

In de huidige studie is voor het eerst onderzocht of deelname aan het onderzoek 

alcohol in Nederland samengaat met een vermindering van de rijden-onder-invloed-

recidive in haar doelgroep. Het is bemoedigend dat deelname aan het onderzoek 

alcohol een bijdrage lijkt te leveren aan het voorkomen van het rijden onder invloed 

van alcohol. En dat dit effect zowel zichtbaar is bij personen die geschikt worden be-

vonden en een EMA moesten volgen als bij personen die ongeschikt worden geacht 

en wier rijbewijs haar geldigheid voor ten minste één jaar verloor. 

 

In een vervolgstudie zal het WODC onderzoek doen naar de differentiële effectivi- 

teit van de (rij)geschiktheidsmaatregelen die in Nederland worden opgelegd aan 

bestuurders die rijden onder invloed van alcohol. In deze studie wordt onder andere 

gezocht naar subgroepen van daders voor wie het onderzoek alcohol en het ver-

volgtraject dat daarmee samengaat, meer of minder effectief is. De resultaten van 

deze studie zullen naar verwachting begin 2022 gepubliceerd worden. 
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