Alcohol / WMG / 8 WVW
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Inleiding
Deze app helpt bij het afhandelen van incidenten rond:
•
•

'Geweld onder invloed van alcohol en drugs'
'Drugs en alcohol in het verkeer'

De meest voorkomende situaties zijn uitgewerkt.
Zie voor de uitgebreide werkinstructies en de formulieren KOMPOL (inlog vereist, zoektermen: WMG (Geweld)
en Rijden onder invloed (art. 8 WVW 1994).
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Geweldsincident
Voorwaarden procedure:
•
•
•

De verdachte moet zijn aangehouden.
Het moet gaan om een Aangewezen geweldsmisdrijf.
En er moeten aanwijzingen zijn voor het gebruik van: alcohol en/of amfetamine, methamfetamine of
cocaine.

Dan beveel je de verdachte mee te werken aan:

Ademtest (voorlopig onderzoek)
Beveel de verdachte mee te werken aan de ademtest.
Kies:

Verdachte werkt mee
Neem ademtest af.
•
•

Ga alleen bij uitslag G of F / AG / GF* naar de ademanalyse.
Andere uitslag: einde procedure, tenzij aanwijzing gebruik drugs. Ga in dat geval naar speekseltest.

* Afhankelijk van het type alcoholtester / software
Deel de uitslag mee aan de verdachte en neem dit op in het dossier.
Kies:

Ademanalyse
Neem van de verdachte een ademanalyse af. Het bevel tot het meewerken aan de ademanalyse is een
bevoegdheid van de opsporingsambtenaar.
•
•
•

Deel de uitslag* mee aan de verdachte en neem dit op in het dossier.
Wijs de verdachte altijd op de mogelijkheid van een tegenonderzoek (bloedproef op eigen kosten).
Er is alleen een verhogende straf / oplegging maatregel mogelijk als de verdachte boven de 350 ug/L (0,8
promille) komt.

Als na de ademanalyse het vermoeden ontstaat dat er ook sprake is van drugs ga dan naar de speekseltest of
PMT. Vul op het aanvraagformulier NFI de uitslag van de ademanalyse in. Het NFI onderzoekt het bloed dan niet
meer op alcohol.
* Indien de medewerking van de verdachte niet heeft geleid tot een voltooide ademanalyse herhaal dan een (1)
keer de procedure. Nog geen voltooid onderzoek? Ga naar bloedproef.

Verdachte weigert medewerking
Als de verdachte weigert mee te werken aan de ademtest is er sprake van overtreding van art. 184 Sr.
•
•
•

Als er sprake is van aanwijzingen van drugsgebruik ga dan naar speekseltest / PMT.
Maak proces-verbaal op voor het geweldsdelict en art. 184 Sr.
Geen aanwijzingen van drugsgebruik? - einde procedure -

NB. Als de verdachte zich beroept op een medische reden (b.v. zelf gewond geraakt aan het gezicht) om niet
mee te werken aan het voorlopig onderzoek ga dan naar de PMT.
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Speekseltest
https://www.youtube.com/watch?v=_2tAEqwoOmIBeveel de verdachte de medewerking aan de speekseltest.
(Dit kan alleen als er aanwijzingen zijn voor drugsgebruik).
Voor het uitvoeren van de speekseltest moet je zijn geinstueerd.
•
•
•

Zie instructiefilm. (Dit is de Engelse versie vanwege de compleetheid).
Controleer verpakking op einddatum gebruik.
Voer de speekseltest uit.

Uitslag speekseltester:
•
•

Positief: MET / AMP / COC: ga alleen bij deze uitslag naar de bloedproef.
Negatief: THC / OPI: het gebruik van deze stoffen valt buiten deze wetgeving en kan dus nooit leiden tot
een bloedproef.

•

Deel de uitslag mee aan de verdachte en neem dit op in het dossier.

Krijg je tijdens het uitvoeren van de speekseltest aanwijzingen van alcoholgebruik, ga naar voorlopig onderzoek.
Weigering speekseltest: art. 184 Sr. Ga naar PMT.

PMT
De PMT (voorbeeld inlog vereist) wordt bevolen als:
•

Speekseltester / voorselectieapparaat alcohol niet voorhanden / door medische reden niet in staat om de
ademtest af te leggen / medewerking geweigerd.

•

EN er aanwijzingen zijn voor drugs- en/of alcoholgebruik.

Als de PMT positief uitvalt (positieve score*):
•
•

Deel de uitslag mee aan de verdachte en neem dit op in het dossier.
De OvJ / hOvJ beveelt een bloedproef.

Onderteken het PMT formulier en voeg dit in je dossier.
*Positieve score: op het PMT-formulier moeten 3 of meer kenmerken zijn aangekruist, waarbij er minimaal 1
kenmerk in het witte deel en minimaal 1 kenmerk in het grijze deel moet zijn aangekruist.
LET OP:
•

Je bent op zoek naar indictoren van het gebruik van amfetamine / metamfetamine en cocaine. Dit zijn
stimulerende middelen. Gebruik hiervan kan zich uiten in 'opgefokt gedrag'. Als de verdachte onder
invloed is van andere drugs (of medicijnen) kan juist het tegenoverstelde gedrag het geval zijn.

•

Weigering medewerking PMT: overtreding art. 184 Sr.

Bloedproef (OvJ / hOvJ)
Het kan zijn dat de verdachte van een aangewezen (gewelds)misdrijf zelf ook is mishandeld en zelfs niet
aanspreekbaar is (bewusteloos).
Kies:

Wel aanspreekbaar
De bloedproef wordt aan de verdachte bevolen door de OvJ en bij zijn verhindering door de hOvJ. De bloedproef
moet binnen 90 minuten* worden afgenomen na het tijdstip van de aanhouding. Bij afwijking reden(en)
vermelden in dossier.
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Bloedproef verloopt moeizaam? zie: Bloedproef, moeilijke prikgevallen.
•

Deel de verdachte mee dat hij recht heeft op een tegenonderzoek als de uitslag van het NFI hoger is dan
de wettelijke grens. Vermeld deze mededeling in het dossier.

•

De OvJ / hOvJ ondertekent het aanvraagformulier NFI.

NB. Bij combigebruik (drugs / alcohol) onderzoekt het NFI het bloed op beide stoffen.
* de 90 minuten termijn is niet van toepassing op alleen alcoholgebruik.
Bloedproef verloopt moeizaam? zie: Bloedproef, moeilijke prikgevallen.
Weigert de verdachte zijn medewerking te verlenen dan maakt hij zich schuldig aan art. 184 Sr.
Behandeling bloedblok:
•
•
•

Verzegel het bloedblok direct na de bloedafname.
Bewaar het bloedblok in de koeling / vriezer.
Bloedblok bewaren in de koeling / vriezer en op 1e werkdag per post naar het NFI sturen.

Over het bewaren en transporteren van het bloedblok volgen nadere instructies. Handel tot die tijd zoals
hierboven is aangegeven.

Niet aanspreekbaar (bewusteloos)
Als er aanwijzingen zijn voor het gebruik van alcohol en/of drugs (amfetamine, methamfetamine of cocaine) kan
de bloedproef worden bevolen door de OvJ en bij zijn verhindering door de hOvJ. De bloedproef moet binnen 90
minuten* worden afgenomen na het tijdstip van de aanhouding. Bij afwijking reden(en) vermelden in dossier.
Bloedproef verloopt moeizaam? zie: Bloedproef, moeilijke prikgevallen.
Behandeling bloedblok:
•
•
•

Verzegel het bloedblok direct na de bloedafname.
Bewaar het bloedblok in de koeling / vriezer.
Bloedblok bewaren in de koeling / vriezer en versturen naar het NFI op 1e werkdag per post. (NB.
Bloedblok alleen versturen als verdachte toestemming heeft gegeven voor het onderzoek!)

* de 90 minuten termijn is niet van toepassing op alleen alcoholgebruik.
Als de verdachte later aanspreekbaar is wordt hij alsnog voorgeleid en wordt hem door de OvJ en bij zijn
verhindering door de hOvJ bevolen om zijn medewerking te verlenen aan het onderzoek van het bloed. Verleent
de verdachte geen medewerking, dan wordt het bloedmonster vernietigd en maakt de verdachte zich schuldig
aan art. 184 Sr. Maak proces-verbaal op.
Over het bewaren en transporteren van het bloedblok volgen nadere instructies. Handel tot die tijd zoals
hierboven is aangegeven.
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Verkeersincident (ook bij aanrijding)
Aanstaltenmaker
Is een persoon waarvan uit het gedrag blijkt dat hij een voertuig gaat besturen. Let op: behandel de begeleider bij
2toDrive ook als 'aanstaltemaker'.
Let op: het is niet mogelijk om tegen een aanstaltenmaker proces-verbaal op te maken voor art. 8 WVW 1994.
Hij heeft geen voertuig bestuurd!
Kies:

Ademtest
Vorder de aanstaltenmaker om aan de ademtest mee te werken. Afhankelijk of hij valt onder het begrip
beginnend- of ervaren bestuurder kun je een rijverbod / begeleidingsverbod opleggen.
Uitslag:

Beginnende
bestuurder:

Ervaren
bestuurder /
begeleider
2toDrive:

P = rijden*

P / P/A =
rijden*

PA / A / AG /
GF / F =
rijverbod

A / AG / GF
/ F = rijverbod
/
begeleidingsverbod

*Tenzij vermoeden van drugsgebruik. Ga naar speekseltest / PMT.
Indien de aanstaltenmaker zijn medewerking niet verleent ga naar weigering.

P
Aanstaltenmaker mag gaan besturen, tenzij vermoeden van drugsgebruik. Ga in dat geval naar de speekseltest
(of bij weigering of niet voorhanden) naar de PMT.
Indien de aanstaltenmaker niet meewerkt ga naar weigering.

P/A
Geef de beginnende bestuurder een rijverbod van 3 uur (tenzij er sprake is van drugsgebruik).
•
•

Ga in dat geval naar speekseltest (of bij weigering of niet voorhanden) naar de PMT.
Bij een positieve uitslag speekseltest of PMT wordt er een rijverbod opgelegd van 24 uur.

De ervaren bestuurder mag gaan rijden, tenzij er sprake is van drugsgebruik.
•
•

Ga in dat geval naar de speekseltest (of bij weigering of niet voorhanden) naar de PMT.
Bij een positieve uitslag speekseltest of PMT wordt er een rijverbod opgelegd van 24 uur.

Indien de aanstaltenmaker niet meewerkt ga naar weigering.
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A of A/G
Zowel de beginnende als de ervaren bestuurder mag niet gaan rijden.
Is er sprake van drugsgebruik:
•
•

Ga dan naar speekseltest (of bij weigering of niet voorhanden) naar de PMT.
Bij een positieve uitslag speekseltest of PMT wordt er een rijverbod opgelegd van 24 uur.

Indien de aanstaltenmaker niet meewerkt ga naar weigering.
Leg rijverbod op. Ga naar rijverbod tabel.

G/F of F
Zowel de beginnende als de ervaren bestuurder mag niet gaan rijden.
Is er sprake van drugsgebruik:
•
•

Ga in dat geval naar speekseltest (of bij weigering of niet voorhanden) naar de PMT.
Bij een positieve uitslag speekseltest of PMT wordt er een rijverbod opgelegd van 24 uur.

Indien de aanstaltenmaker niet meewerkt ga naar weigering.
Leg rijverbod op. Ga naar rijverbod tabel.

Weigering
Als de aanstaltenmaker weigert mee te werken aan de ademtest, speekseltest of PMT werk je dit af via:
•
•
•

feitnummer K155 a (PMT)
feitnummer K155 b (ademtest)
feitnummer K155 c (speekseltest)

Bij vermoeden van alcohol- en / of drugsgebruik leg rijverbod op naar redelijkheid (drugs altijd 24 uur). Tabel kun
je niet gebruiken omdat je geen uitslag hebt. Gebruik eventueel PMT als checklist.

Speekseltest
Je mag de aanstaltenmaker vorderen mee te werken aan de speekseltest. Weigering medewerking speekseltest
werk je af via feitnummer: K 155 c.

Negatieve uitslag (geen drugs)
De aanstaltenmaker mag gaan besturen tenzij er sprake is van alcoholgebruik of een andere stof dan die de
speekseltester kan detecteren. Gebruik voor dit laatste de PMT.
Indien de aanstaltenmaker niet meewerkt ga naar weigering.

Positie uitslag (wel drugs)
De aanstaltenmaker mag niet gaan besturen. Leg een rijverbod op van 24 uur.
Indien de aanstaltenmaker niet meewerkt ga naar weigering.

Weigering
Als de aanstaltenmaker weigert mee te werken aan de ademtest, speekseltest of PMT werk je dit af via:
•
•

feitnummer K155 a (PMT)
feitnummer K155 b (ademtest)
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•

feitnummer K155 c (speekseltest)

Bij vermoeden van alcohol- en / of drugsgebruik leg rijverbod op naar redelijkheid (bij drugs altijd 24 uur). Tabel
kun je niet gebruiken omdat je geen uitslag hebt. Gebruik eventueel PMT als checklist.

PMT
Als:
•
•
•
•
•

Je geen ademtester voorhanden hebt of
De aanstaltenmaker de ademtest weigert of
Je geen speekseltester voorhanden hebt of
De aanstaltenmaker de speekseltest weigert of
Je een negatieve speekseltestuitslag hebt maar toch vermoedens van drugsgebruik

vorder je de aanstaltenmaker de medewerking aan de PMT. Als de aanstaltenmaker niet meewerkt ga naar
weigering.
Uitslag:

Geen
indicatie
alcohol- en /
of
drugsgebruik:

Wel indicatie
alcohol- en /
of
drugsgebruik:

Rijden

Drugs:
rijverbod van
24
uur.Alcohol:
naar
redelijkheid.

Kies:

Negatieve score
De aanstaltenmaker mag gaan besturen tenzij er sprake is van alcoholgebruik. Kies de uitslag van een eventuele
ademtest.
•
•
•

P/A
A
F

Positieve score
De aanstaltenmaker mag niet gaan besturen. Leg een rijverbod op van 24 uur.

Weigering
Als de aanstaltenmaker weigert mee te werken aan de ademtest, speekseltest of PMT werk je dit af via:
•
•
•

feitnummer K155 a (PMT)
feitnummer K155 b (ademtest)
feitnummer K155 c (speekseltest)
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Bij vermoeden van alcohol- en / of drugsgebruik leg rijverbod op naar redelijkheid (bij drugs altijd 24 uur). Tabel
kun je niet gebruiken omdat je geen uitslag hebt. Gebruik eventueel PMT als checklist.

Bestuurder (ook bij aanrijding)
Geef de bestuurder een stopteken. Stel bij een aanrijding vast wie de bestuurder is geweest.
Is er sprake van een begeleider 2toDrive ga dan voor deze persoon eerst naar: Begeleider to2Drive.
Kies:

Wel aanspreekbaar
Start met onderzoek alcohol. Vorder de medewerking aan het voorlopig onderzoek (blaastest).
Uitslag:

P
Bestuurder mag verder rijden, tenzij vermoeden van drugsgebruik. Ga in dat geval naar de speekseltest (of bij
weigering of niet voorhanden) naar de PMT.
Invorderen rijbewijs? Ga naar Rijbewijs invorderen.

P/A
Geef de beginnende bestuurder het bevel om mee te werken aan de ademanalyse, tenzij er sprake is van
drugsgebruik.
•
•
•

Ga in dat geval over naar de speekseltest (bij weigering of niet voorhanden naar de PMT).
Ga bij een positieve uitslag van de speekseltest naar de bloedproef.
Ga bij een negatieve uitslag van de speekseltest naar de PMT als je vermoed dat er een andere stof is
gebruikt dan die de speekseltester kan detecteren.

•

Ga bij een positieve uitslag van de PMT naar de bloedproef.

Deel de uitslag(en) mee aan de verdachte en neem dit op in het dossier.
De ervaren bestuurder mag verder rijden, tenzij er sprake is van drugsgebruik.
•
•
•

Ga in dat geval over naar de speekseltest (bij weigering of niet voorhanden naar de PMT).
Ga bij een positieve uitslag van de speekseltest naar de bloedproef.
Ga bij een negatieve uitslag van de speekseltest naar de PMT als je vermoed dat er een andere stof is
gebruikt dan die de speekseltester kan detecteren.

•

Ga bij een positieve uitslag van de PMT naar de bloedproef.

Deel de uitslag(en) mee aan de verdachte en neem dit op in het dossier.
Invorderen rijbewijs? Ga naar Rijbewijs invorderen.

A of A/G
Geef de bestuurder het bevel om mee te werken aan de ademanalyse, tenzij er sprake is van drugsgebruik.
•
•
•

Ga in dat geval over naar de speekseltest (bij weigering of niet voorhanden naar de PMT).
Ga bij een positieve uitslag van de speekseltest naar de bloedproef.
Ga bij een negatieve uitslag van de speekseltest naar de PMT als je vermoed dat er een andere stof is
gebruikt dan die de speekseltester kan detecteren.

•

Ga bij een positieve uitslag van de PMT naar de bloedproef.
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Deel de uitslag(en) mee aan de verdachte en neem dit op in het dossier.
Invorderen rijbewijs? Ga naar Rijbewijs invorderen.

G/F of F
Geef de bestuurder het bevel om mee te werken aan de ademanalyse, tenzij er sprake is van drugsgebruik.
•
•
•

Ga in dat geval over naar de speekseltest (bij weigering of niet voorhanden naar de PMT).
Ga bij een positieve uitslag van de speekseltest naar de bloedproef.
Ga bij een negatieve uitslag van de speekseltest naar de PMT als je vermoed dat er een andere stof is
gebruikt dan die de speekseltester kan detecteren.

•

Ga bij een positieve uitslag van de PMT naar de bloedproef.

Deel de uitslag(en) mee aan de verdachte en neem dit op in het dossier.
Invorderen rijbewijs? Ga naar Rijbewijs invorderen.

Speekseltest
Geef de verdachte direct de aanwijzing dat hij niets meer mag eten of drinken tot de speekseltest is uitgevoerd.
Doet de verdachte dit toch dan is dit een overtreding van art. 160 lid 5 WVW 1994 (weigering.)
De speekseltest mag 'random' worden uitgevoerd. Voorwaarden:
•

Geinstrueerd zijn voor het uitvoeren van de speekseltest. Zie instructiefilm. (Dit is de Engelse versie
vanwege de compleetheid).

•
•

Controleer verpakking op einddatum gebruik.
GHB kan niet door de speekseltester worden gedetecteerd. Indien de uitslag van de test negatief is (geen
drugs getecteerd) en er wordt toch vermoed dat er sprake is van drugsgebruik voer dan de PMT uit.

Negatieve uitslag (geen drugs)
De bestuurder mag verder rijden tenzij er sprake is van alcoholgebruik of van een andere stof dan die de
speekseltester kan detecteren. Gebruik voor het laatste de PMT.
Indien de bestuurder niet meewerkt ga naar weigering.
Deel de uitslag(en) mee aan de bestuurder / verdachte en vermeld deze in het dossier.

Positieve uitslag (wel drugs)
Deel de uitslag van de speekseltest mee aan de verdachte en neem dit op in het dossier.
Vraag de verdachte zijn medewerking te verlenen aan de bloedproef. Als hij die verleent ga naar Bloedproef.
Als hij geen medewerking verleent beveelt de hOvJ (of de politiemedewerker vanaf schaal 8) de medewerking
aan de verdachte.

PMT
De psycho motorische test (PMT voorbeeld, inlog vereist) wordt uitgevoerd als:
•
•
•
•
•

Je geen ademtester voorhanden hebt of
De bestuurder de ademtest weigert of
Je geen speekseltester voorhanden hebt of
De bestuurder de speekseltest weigert of
Je een negatieve speekseltestuitslag hebt maar toch vermoedens van drugsgebruik
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Je vordert van de bestuurder de medewerking aan de PMT. Als de bestuurder niet meewerkt ga naar
weigering(en).
Uitslag PMT:

Negatieve score (geen alcohol of drugs)
Geen alcohol / drugs - einde procedure - Bestuurder mag verder rijden.

Positieve score (wel alcohol of drugs)
Deel de uitslag van de PMT mee aan de verdachte en neem dit op in het dossier.
Positieve score: op het PMT-formulier moeten 3 of meer kenmerken zijn aangekruist, waarbij er minimaal 1
kenmerk in het witte deel en minimaal 1 kenmerk in het grijze deel moet zijn aangekruist.
•
•
•

Is er sprake van alleen alcohol: ga naar de ademanalyse.
Is er sprake van alleen drugs: ga naar de bloedproef.
Is er sprake van alcohol en drugs: ga naar de bloedproef.

Onderteken het PMT formulier en voeg dit in je dossier. (Als de PMT als checklist is gebruikt hoeft dit niet).

Ademanalyse
Procedure ademanalyse:
•
•

Moet worden uitgevoerd door een opgeleide bedienaar.
De '21 minuten regel' blijft van toepassing.

NB. Indien ook drugs zijn gebruikt stop de ademanalyse en ga naar bloedproef.
Verdachte werkt:

Verdachte werkt wel mee
Neem ademanalyse af en:
•
•

Deel de uitslag mee aan de verdachte en neem dit op in het dossier.
Deel de verdachte na de ademanalyse altijd mee dat hij recht heeft op een tegenonderzoek (bloedproef op
eigen kosten).

Als na de ademanalyse het vermoeden ontstaat dat er ook sprake is van drugs ga dan naar de speekseltest /
PMT / bloedproef. Vul op het aanvraagformulier NFI de uitslag van de ademanalyse in. Het NFI onderzoekt het
bloed dan niet meer op alcohol.
Invorderen rijbewijs? Ga naar Rijbewijs invorderen.
Leg de verdachte een rijverbod op. Ga naar rijverbod.

Verdachte werkt niet mee
Weigering ademanalyse. Verdachte is strafbaar voor art. 163 lid 2 WVW 1994 tenzij er:
•

Een geneekundige reden is (wordt beoordeeld door arts). Indient de arts de geneeskundige reden van de
verdachte afwijst is het ook een onterechte weigering.

•

De verdachte wel meewerkt maar er geen onderzoeksresultaat is.

Vorder het rijbewijs van de verdachte in. Ga naar Rijbewijs invorderen.
Indien zijn (rij)gedrag daarvoor aanleiding geeft kan proces-verbaal worden opgemaakt ter zake art. 8 lid 1 WVW
1994.
12

Leg de verdachte een rijverbod op. Ga naar rijverbod.

Bloedproef
De opsporingsambtenaar vraagt de verdachte zijn medewerking te verlenen aan de bloedproef.
Weigert de verdachte zijn medewerking dan beveelt de hOvJ (of de politiemedewerker vanaf schaal 8) de
medewerking.
•

Werkt de verdachte daar aan mee voer dan de bloedproef uit. Wijs de verdachte na de bloedproef op het
recht op een tegenonderzoek (na uitslag NFI) en neem dit op in het dossier.

•

Weigert de verdachte dan is hij strafbaar voor art. 163 lid 6 WVW 1994 en vorder je zijn rijbewijs in en leg
je een rijverbod op.

Aandachtspunten bloedproef:
•
•

In het geval van een 'kale 8-er (alleen alcohol)' speelt de 90 minuten regel niet mee.
Bij combigebruik geschiedt de bloedproef uiterlijk binnen 90 minuten nadat de verdachte is gevorderd zijn
medewerking te verlenen aan de speekseltest of de PMT of, indien die vordering niet is gedaan, binnen 90
minuten na het eerste contact tussen de opsporingsambtenaar en de verdachte dat aanleiding was om de
verdachte te vragen zijn medewerking te verlenen aan het bloedonderzoek.

•

De bloedproef mag worden afgenomen door een arts of verpleegkundige. Tot hier nadere afspraken over
zijn gemaakt doet een arts dit.

Bloedproef verloopt moeizaam? zie: Bloedproef, moeilijke prikgevallen.
Er zijn geen geneeskundige redenen bekend die het weigeren van de bloedproef rechtvaardigen. Daarom is ook
het vervangend onderzoek (urineproef) vervallen. Het vervangend onderzoek is nog wel in de WVW 1994
opgenomen. Hieraan wordt geen uitvoering gegeven. De WVW 1994 zal worden gewijzigd.

Weigering(en)
De aanstaltenmaker / bestuurder / bewusteloze kan de volgende weigeringen plegen:
Kies:

Aanstaltenmaker
•
•
•

Ademtest op straat (voorlopig onderzoek): art. 160, lid 5 onder b WVW 1994. Feitnummer K155 b
Speekseltest: art. 160, lid 5 onder c WVW 1994. Feitnummer K155 c
PMT: art. 160, lid 5 onder a WVW 1994. Feitnummer K155 a

Bij vermoeden van alcohol- en / of drugsgebruik leg rijverbod op naar redelijkheid (drugs altijd 24 uur). Tabel kun
je niet gebruiken omdat je geen uitslag hebt. Gebruik eventueel PMT als checklist.

Bestuurder
Is de bestuurder verdacht van het rijden onder invloed?
Kies:

Wel verdacht
In dit geval worden de weigeringen opgenomen in het dossier en niet met een 'Muldertje' afgewerkt.
•
•
•

Ademtest op straat (voorlopig onderzoek): art. 160, lid 5 onder b WVW 1994.
Speekseltest: art. 160, lid 5 onder c WVW 1994.
PMT: art. 160, lid 5 onder a WVW 1994.
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•
•

Ademanalyse: art. 163, lid 2 WVW 1994.
Bloedproef: art. 163, lid 6 WVW 1994.

Bij vermoeden van alcohol- en / of drugsgebruik leg rijverbod op naar redelijkheid (drugs altijd 24 uur). Tabel kun
je niet gebruiken omdat je geen uitslag hebt. Gebruik eventueel PMT als checklist.

Niet verdacht
In dit geval worden de weigeringen afgewerkt met een 'Muldertje'. Er wordt immers geen proces-verbaal
opgemaakt voor art. 8 WVW 1994.
•
•
•

Ademtest op straat (voorlopig onderzoek): art. 160, lid 5 onder b WVW 1994. Feitnummer K155 b
Speekseltest: art. 160, lid 5 onder c WVW 1994. Feitnummer K155 c
PMT: art. 160, lid 5 onder a WVW 1994. Feitnummer K155 a

Bewusteloze
Weigeren onderzoek bloed nadat bewusteloze aanspreekbaar is: art. 163, lid 7 WVW 1994.

Rijbewijs invorderen
Het rijbewijs kan direct worden ingevorder van de verdachte als hij aan de criteria voldoet. Het kan ook later b.v.
als de uitslag van het NFI moet worden afgewacht. De invordering kan worden gedaan tot het proces-verbaal is
gesloten.

Beginnend bestuurder
Het rijbewijs moet worden ingevorderd op grond van art. 164 WVW 1994 indien:
•
•

Ademanalyse meer is dan 350 ug/l
Weigering ademanalyse / bloedproef

Als er geen uitslag ademanalyse is dan rijbewijs invorderen als:
•
•
•
•
•
•
•

G/F of F-indicatie
A of A/G-indicatie + slingerend rijgedrag (ook aanmerkelijk langzaam rijden en veelvuldig remmen)
A of A/G-indicatie + twee van de volgende vier kenmerken:
Adem ruikt naar alcohol
Met dubbele tong spreken
Onvast ter been
Bloeddoorlopen ogen

Als de uitslag NFI meer is dan 0,8 promille.
En verder op grond van art. 130 WVW 1994 uitgewerkt in art. 5 van Regeling maatregelen rijvaardigheid en
geschiktheid 2011 indien:
•
•

Bestuurder is onder invloed van drogerende stoffen (anders dan alcohol).
Tegen verdachte is binnen 5 jaar minimaal 3 keer pv opgemaakt voor art. 8 lid 2, 3 of 4 WVW 1994,
waarbij de laatste overtreding moet zijn gepleegd als houder van een rijbewijs.

•

Stuur in deze twee gevallen (130 WVW 1994) het rijbewijs naar het CBR. NIET naar het CVOM dus!

NB. Als het rijbewijs wordt ingevorderd op basis van gevaarlijk rijgedrag (art. 5 WVW 1994) dient overlegd te
worden met de hulpofficier van justitie. Punt 2.3 Instructie inzake de invordering van rijbewijzen (2015I007).

Ervaren bestuurder
Het rijbewijs moet worden ingevorderd op grond van art. 164 WVW 1994 als:
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•
•

Ademanalyse meer is dan 570 ug/l
Weigering ademanalyse / bloedproef

Als er geen uitslag ademanalyse is dan rijbewijs invorderen als:
•

G/F of F-indicatie

Als de uitslag NFI meer is dan 1,3 promille
En verder op grond van art. 130 WVW 1994 uitgewerkt in art. 5 van Regeling maatregelen rijvaardigheid en
geschiktheid 2011 (uitwerking art. 130 WVW 1994) indien:
•
•

Bestuurder is onder invloed van drogerende stoffen (anders dan alcohol).
Tegen verdachte is binnen 5 jaar minimaal 3 keer pv opgemaakt voor art. 8 lid 2, 3 of 4 WVW 1994,
waarbij de laatste overtreding moet zijn gepleegd als houder van een rijbewijs.

•

Stuur in deze gevallen (130 WVW 1994) het rijbewijs naar het CBR. NIET naar het CVOM dus!

NB. Als het rijbewijs wordt ingevorderd op basis van gevaarlijk rijgedrag (art. 5 WVW 1994) dient overlegd te
worden met de hulpofficier van justitie. Punt 2.3 Instructie inzake de invordering van rijbewijzen (2015I007).

Begeleid rijden 2toDrive
Van de begeleider kan het rijbewijs NIET worden ingevorderd.
De bestuurder die wordt begeleid valt onder Beginnend bestuurder.

Niet aanspreekbaar (bewusteloos)
De bestuurder is bewusteloos (of niet in staat zijn wil kenbaar te maken). Zijn er aanwijzingen voor alcohol en/of
drugsgebruik?

Ja
De (h)OvJ toetst de verdenking en geeft opdracht voor de bloedproef. Als de verdenking alleen alcohol betreft is
de 90 minuten regel niet van toepassing. (Binnen 90 minuten bloedproef afnemen). Die geldt alleen bij gebruik
drugs of combinatie alcohol/drugs.
•

Als de verdachte later aanspreekbaar is wordt hem door de opsporingsambtenaar gevraagd om zijn
medewerking te verlenen aan het onderzoek van het bloed.

•

Verleent de verdachte zijn medewerking niet dan beveelt de (h)OvJ dit. Weigert de verdachte nu, dan
wordt het bloedmonster vernietigd en maakt de verdachte zich schuldig aan art. 163 lid 7 WVW 1994.

Bloedproef verloopt moeizaam? zie: Bloedproef, moeilijke prikgevallen.
Behandeling bloedblok:
•
•
•

Verzegel het bloedblok direct na de bloedafname.
Bewaar het bloedblok in de koeling / vriezer.
Stuur het bloedblok pas in naar het NFI als de verdachte toestemming voor het onderzoek heeft gegeven.
Tot die tijd het bloekblok bewaren (koelkast) in het bureau. Geeft de verdachte geen toestemming vernietig
dan het bloedmonster (niet insturen NFI dus).

•

Bloedblok bewaren in de koeling / vriezer en op 1e werkdag per post naar het NFI sturen.

Over het bewaren en transporteren van het bloedblok volgen nadere instructies. Handel tot die tijd zoals
hierboven is aangegeven.
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Nee
Er kan pas worden overgegaan naar de bloedproef als er sprake is van een verdenking van het rijden onder
invloed van alcohol en / of drugs.
•

De opsporingsambtenaar overlegt met de hOvJ. Als de verdenking er niet is geeft de hOvJ geen opdracht
voor de bloedafname.

•

Is de verdenking er wel dan geeft de hOvJ opdracht tot de bloedafname. Kies voor de verdere procedure:
Wel aanspreekbaar.

Begeleider 2toDrive
De begeleider moet naast de bestuurder zitten en op de begeleiderspas staan. Behandel hem als 'ervaren
bestuurder'. Je mag zijn medewerking vorderen aan:
•
•
•
•
•

Voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht.
Speekseltest.
PMT
Ademanalyse
Bloedproef

Verder:
•
•
•
•
•
•
•

Tegen de begeleider kan proces-verbaal worden opgemaakt ter zake:
art. 160 lid 5 (weigeren een van de voorlopige onderzoeken);
art. 8 lid 2, 5 WVW 1994 (rijden onder invloed van alcohol / drugs);
art. 163 lid 9 WVW 1994 (weigering bloedproef).
De begeleider kan een rijverbod (tevens begeleidingsverbod) worden opgelegd.
Behandel de begeleider als 'ervaren bestuurder'.
Van de begeleider kan het rijbewijs NIET worden ingevorderd.
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Samenloop geweld / verkeer
Als er sprake is van samenloop, bijvoorbeeld een geweldpleger wordt aangehouden terwijl hij in een voertuig rijdt
dan mag je de:
•
•
•
•

Ademtest
Speekseltest
PMT
Ademanalyse

Voor beide processen gebruiken (dus 1 x uitvoeren is voldoende). Deel de verdachte mee dat deze onderzoeken
voor beide processen worden gebruikt.
Als je de BLOEDPROEF afneemt en er is sprake van samenloop van verkeer en geweld dan:
•

Dienen er twee bloedblokken te worden gebruikt (dus 4 buisjes bloed afnemen tijdens de bloedafname).

•

De reden hiervoor is dat het bloed op basis van verschillende regelgeving wordt afgenomen (SV / WVW
1994).

•
•

En op grond van verschillende regelgeving (SV / WVW 1994) wordt onderzocht.
En er in beide gevallen een tegenonderzoek mogelijk moet zijn.

Let op:
De aanvang van de '90 minuten' is afhankelijk van het te volgen spoor, een geweldsdelict (tijdstip aanhouding) of
een verkeersdelict (tijdstip 1e vordering of 1e moment verdenking) is.
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* Aangewezen geweldsmisdrijven
Aangewezen geweldsmisdrijven waarvoor een onderzoek naar het gebruik van alcohol of amfetamine, cocaïne
en methamfetamine kan worden ingezet (Titel en artikel):
•
•
•
•

Misdrijven tegen de veiligheid van de staat: 92, 95, 95a, Sr.
Misdrijven tegen de koninklijke waardigheid: 108 tot en met 110 Sr.
Misdrijven tegen hoofden van bevriende staten, enz.: 115 tot en met 117 Sr.
Misdrijven betreffende de uitoefening van staatsplichten en staatsrechten: 121, 121a, 123 tot en met 124a
Sr.

•
•

Misdrijven tegen de openbare orde: 131, 141 Sr.
Misdrijven waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar worden gebracht: 157,
161, 161bis, onder 2° tot en met 4°, 162, 162a, 164, 166, 168, 170 Sr.

•
•

Misdrijven tegen het openbaar gezag: 179 Sr.
Misdrijven tegen de zeden: 242 tot en met 247, 248f, 249, 250, eerste lid, onder 1°, en tweede lid, 252,
tweede en derde lid Sr.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid: 282, 282a, 285a, 285, 285b Sr.
Misdrijven tegen het leven gericht: 287, 288, 289, 290, 291 Sr.
Mishandeling: 300 tot en met 303 Sr.
Veroorzaken dood door schuld / roekeloosheid: 307 Sr.
Veroorzaken zwaar lichamelijk letsel door schuld / roekeloosheid: 308 Sr.
Diefstal met geweld of bedreiging met geweld: 312 Sr.
Afpersing en afdreiging: 317 Sr.
Vernieling of beschadiging: 350, 352 Sr.
Scheepvaart- en luchtvaartmisdrijven: 385a, 385b en 385d Sr.
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* Aanvraag bloedonderzoek NFI
De tijdelijke aanscherping criteria aanvraag bloedonderzoeken is vanaf 30 maart 2018 vervallen!
Let op: kijk voor het gebruik van het goede formulier op Bloedblok insturen naar NFI
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* Uitslag NFI interpreteren
Via dit deel van de app interpreteert u de uitslag(en) van het door u
aangevraagde bloedonderzoek uitgevoerd door het NFI.
Kies:

Verkeer
Enkelvoudig gebruik alcohol (beginnende bestuurder)
Is de uitslag hoger dan 0,2 mg/ml?
Kies:

Ja
Reed de verdachte in een motorrijtuig waarvoor een rijbewijs is vereist?
Kies:

Ja
Is verdachte Beginnende bestuurder of is aan hem geen rijbewijs afgegeven?
Kies:

Ja
De verdachte is strafbaar voor art. 8 lid 3 onder b WVW 1994.
Stuur de verdachte binnen 1 week na binnenkomst uitslag NFI brief met deze mededeling. (Dit wordt gedaan
door TBA Midden Nederland).
•
•

Vermeld de uitslag in het proces-verbaal.
Maak dossier op.

(NB. De bestuurder van een militair voertuig is in deze specifieke situatie nooit strafbaar!!!)

nee
De verdachte is niet strafbaar.
Stuur de verdachte binnen 1 week na binnenkomst uitslag NFI brief met deze mededeling. (Dit wordt gedaan
door TBA Midden Nederland).

Nee
Verdachte is niet strafbaar.
Stuur de verdachte binnen 1 week na binnenkomst uitslag NFI brief met deze mededeling. (Dit wordt gedaan
door TBA Midden Nederland).

Nee
De verdachte is niet strafbaar.
Stuur de verdachte binnen 1 week na binnenkomst uitslag NFI brief met deze mededeling. (Dit wordt gedaan
door TBA Midden Nederland).
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Enkelvoudig gebruik alcohol (ervaren bestuurder)
Is de uitslag hoger dan 0,5 mg/ml?
Kies:

Ja
Verdachte is strafbaar voor art. 8 lid 2 onder b WVW 1994.
Stuur de verdachte binnen 1 week na binnenkomst uitslag NFI brief met deze mededeling. (Dit wordt gedaan
door TBA Midden Nederland).
•
•

Vermeld de uitslag in het proces-verbaal.
Maak dossier op.

Nee
De verdachte is niet strafbaar.
Stuur de verdachte binnen 1 week na binnenkomst uitslag NFI brief met deze mededeling. (Dit wordt gedaan
door TBA Midden Nederland).

Enkelvoudig gebruik drugs
Is de waarde van een (1) gemeten stof hoger of lager dan de vastgestelde grenswaarde?

Middel:

Grenswaarde:

Amfetamine

50 mg/L

Methamfetamine50 mg/L
MDMA

50 mg/L

MDEA

50 mg/L

MDA

50 mg/L

Cannabis /
THC

3,0 mg/L

Cocaine

50 mg/L

Heroine/
Morfine

20 mg/L

GHB

10 mg/L

Alcohol /
ethanol

0,5 mg/mL

Kies:
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Hoger
Verdachte is strafbaar voor art. 8 lid 5 WVW 1994.
Stuur de verdachte binnen 1 week na binnenkomst uitslag NFI brief met deze mededeling. (Dit wordt gedaan
door TBA Midden Nederland).
•
•

Vermeld de uitslag in het proces-verbaal.
Maak dossier op.

Lager
Verdachte is niet strafbaar.
Stuur de verdachte binnen 1 week na binnenkomst uitslag NFI brief met deze mededeling. (Dit wordt gedaan
door TBA Midden Nederland).

Combigebruik overige stoffen en alcohol
Is er sprake van twee of meer stoffen uit de tabel EN is een (1) waarde hoger dan de vermelde grenswaarde?

Middel:
Waarde:
Cannabis /
THC

1,0 mg/L

Cocaine

10 mg/L

Heroine
/ Morfine

10 mg/L

GHB

5,0 mg/L

Alcohol /
ethanol

0,2 mg /
mL

Kies:

Ja
Verdachte is strafbaar voor art. 8 lid 5 WVW 1994.
Stuur de verdachte binnen 1 week na binnenkomst uitslag NFI brief met deze mededeling. (Dit wordt gedaan
door TBA Midden Nederland).
•
•

Vermeld de uitslag in het proces-verbaal.
Maak dossier op.

Nee
De verdachte is niet strafbaar.
Stuur de verdachte binnen 1 week na binnenkomst uitslag NFI brief met deze mededeling. (Dit wordt gedaan
door TBA Midden Nederland).
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Combigebruik amfetamineachtige stoffen
Ga alleen met deze keuze verder als er alleen een score is bij de volgende stoffen:
•
•
•
•
•

Amfetamine
Methamfetamine
MDMA
MDEA
MDA

LET OP: Zijn er nog andere stoffen gemeten ga dan naar:
•
•

Combigebruik overige stoffen en alcohol
of Combigebruik amfetamineachtige stoffen en overige stoffen en alcohol

Is de som van gemeten waarden van de amfetamineachtige stoffen hoger of lager dan 50 ug/l?
Kies:

Hoger
Verdachte is strafbaar voor art. 8 lid 5 WVW 1994.
Stuur de verdachte binnen 1 week na binnenkomst uitslag NFI brief met deze mededeling. (Dit wordt gedaan
door TBA Midden Nederland).
•
•

Vermeld de uitslag in het proces-verbaal.
Maak dossier op.

Lager
Verdachte is niet strafbaar.
Stuur de verdachte binnen 1 week na binnenkomst uitslag NFI brief met deze mededeling. (Dit wordt gedaan
door TBA Midden Nederland).

Combigebruik amfetamineachtige stoffen en overige stoffen en alcohol
Is er sprake van een stof of stoffen:
•
•

In tabel 1 en is de gemeten waarde(n) hoger dan 25 ug/l en
Is er tevens sprake van minimaal een (1) stof in tabel 2 met een gemeten waarde gelijk of hoger dan de
grenswaarde in tabel 2

Tabel 1

Tabel 2

Middel:

Middel:

Grenswaarde:

Amfetamine

Cannabis /
THC

1,0 mg/L

Methamfetamine

Cocaine

10 mg/L

MDMA

Heroine

10 mg/L

MDEA

Morfine

10 mg/L
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MDA

GHB

5,0 mg/l

Alcohol /
ethanol

0,2 mg/mL

Kies:

Ja
Verdachte is strafbaar voor art. 8 lid 5 WVW 1994.
Stuur de verdachte binnen 1 week na binnenkomst uitslag NFI brief met deze mededeling. (Dit wordt gedaan
door TBA Midden Nederland).
•

Vermeld de uitslag in het proces-verbaal.

•

Maak dossier op.

Nee
Verdachte is niet strafbaar.
Stuur de verdachte binnen 1 week na binnenkomst uitslag NFI brief met deze mededeling. (Dit wordt gedaan
door TBA Midden Nederland).

Geweld
Is de waarde van de gemeten stof in het bloed gelijk of hoger dan de vastgestelde gedragsgerelateerde
grenswaarde?

Middel:

Grenswaarde:

Amfetamine

50 mg/L

Methamfetamine50 mg/L
Cocaine

50 mg/L

Alcohol /
ethanol

0,8 mg/mL

Kies:

Ja
Stuur de verdachte binnen 1 week na binnenkomst uitslag NFI brief met deze mededeling. (Dit wordt gedaan
door TBA Midden Nederland).
•
•

Vermeld de uitslag in het proces-verbaal.
Maak dossier op.

NB. Geweld kent geen combigebruik.

Nee
Stuur de verdachte binnen 1 week na binnenkomst uitslag NFI brief met deze mededeling. (Dit wordt gedaan
door TBA Midden Nederland).
24

•
•

Vermeld de uitslag in het proces-verbaal.
Maak dossier op.

Samenloop
Er kan sprake zijn van samenloop. Voorbeeld: geweldpleger wordt aangehouden als bestuurder van een
voertuig.
Interpreteer beide uitslagen van het NFI in deze app. Loop hiervoor de lijnen Verkeer en geweld apart uit.

Aanvullend onderzoek
Ga naar: *Aanvullend onderzoek NFI
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* Uitslag NFI interpreteren (aanvullend onderzoek)
De (h)OvJ kan opdracht geven voor een aanvullend bloedonderzoek NFI indien:
•

De uitslag van het bloedonderzoek van het NFI negatief is, maar uit het (rij)gedrag van de verdachte wel
het vermoeden was gerezen dat hij onder invloed van een stof was (kenmerken PMT).

•

De (h)Ovj dient in dat geval de aanvraag te ondertekenen.

In verband met kosten en tijd onderzoekt het NFI het bloed in eerste instantie op alcohol en 10 drugssoorten (de
9 drugs die door de speekseltester worden gedetecteerd + GHB) en gaat het NFI pas daarna een aanvullend
onderzoek instellen indien zij daartoe wordt verzocht. In dat geval wordt het bloed op alle (meer dan 100) stoffen
onderzocht.
Uitslag NFI aanvullend onderzoek:
Is er door het NFI een stof gevonden die de rijvaardigheid kan beinvloeden?
Kies:

Ja
Verdachte is strafbaar voor art. 8 lid 1 WVW 1994.
Kijk vervolgens naar de 1e uitslag NFI. Was daar een niet strafbare waarde van een stof vastgesteld? Zo ja,
was deze waarde hoger dan:
•

amfetamine, methamfetamine, MDMA, MDEA of MDA: 25 microgram amfetamine, methamfetamine,
MDMA, MDEA of MDA per liter bloed of 50 microgram voor de som van deze amfetamine-achtige stoffen
indien een van deze amfetamine-achtige stoffen met een of meer andere van deze amfetamine-achtige
stoffen is gebruikt en gemeten;

•
•
•
•

cannabis: 1,0 microgram tetrahydrocannabinol per liter bloed;
cocaïne, heroïne en morfine: 10 microgram cocaïne of morfine per liter bloed;
GHB, gamma butyrolacton of 1,4-butaandiol: 5,0 milligram GHB per liter bloed;
alcohol: 0,2 milligram ethanol per milliliter bloed.

In dat geval is de verdachte ook strafbaar voor art. 8 lid 5 WVW 1994.
Zo nee, dan blijft alleen de strafbaarheid voor art. 8 lid 1 WVW 1994.
Stuur de verdachte binnen 1 week na binnenkomst uitslag NFI brief met deze mededeling. (Dit wordt gedaan
door TBA Midden Nederland).
•
•

Vermeld de uitslag in het proces-verbaal.
Maak dossier op.

Nee
Verdachte is niet strafbaar.
Stuur de verdachte binnen 1 week na binnenkomst uitslag NFI brief met deze mededeling. (Dit wordt gedaan
door TBA Midden Nederland).
•

Vermeld de uitslag in het proces-verbaal indien dit wordt opgemaakt.

26

* Rijverbod tabel
Geldt zowel voor de aanstaltenmaker de begeleider en de bestuurder.
Rijverbod drugs:

altijd 24
uur!
Rijverbod alcohol:

Beginnende
bestuurder:

Ademalcoholgehalte:
Ervaren
bestuurder /
begeleider:

1 uur

90 - 155

-

2 uur

156 - 219

-

3 uur

220 - 285

1 uur

4 uur

286 - 350

2 uur

5 uur

351 - 415

3 uur

6 uur

416 - 480

4 uur

7 uur

481 - 545

5 uur

8 uur

546 - 610

6 uur

9 uur

611 - 675

7 uur

10

676 - 740

8 uur

11

741 - 805

9 uur

12

806 - 870

10 uur

13

871 - 935

11 uur

14

936 - 1000

12 uur

15

1001 - 1065

13 uur

16

1066 - 1130

14 uur

17

1131 - 1195

15 uur

27

18

1196 - 1260

16 uur

19

1261 - 1325

17 uur

20

1326 - 1390

18 uur

21

1391 - 1455

19 uur

22

1456 - 1520

20 uur

23

1521 - 1585

21 uur

24 = max.

1586 - 1650

22 uur

24

1651 - 1715

23 uur

24

1716 - 1780

24 uur
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* Rijbewijs invorderen
Voorwaarden voor het invorderen van het rijbewijs.
•
•

Beginnend bestuurder
Ervaren bestuurder
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* FAQ
Je vindt hier de veel gestelde vragen. Zit je vraag er niet bij, stuur dan de vraag naar
kikbeheer@politieacademie.nl

Arts / verpleegkundige?
De bloedproef mag worden afgenomen door een arts of een verpleegkundige. Hanteer de voorschriften in de
Eenheid. Die blijven gelden tot er over dit onderwerp een nieuw contract is afgesloten. Tot die tijd doet een arts
de bloedafname.

Bloed bij speeksel (gewond)
Verdachte is zelf gewond aan/in zijn mond. En nu? Probeer eerst de speekseltest uit te voeren. Lukt dit niet of is
de uitslag niet in overeenstemming met het gedrag, voer dan de PMT uit.

Bloedblok insturen naar NFI
Hoe stuur ik het bloedblok in naar het NFI?
Oud bloedblok:
•
•

Gebruik het doordrukformulier NIET!
Haal het juiste aanvraagformulier toxicologisch onderzoek op via Kompol of KOWA (KMar) (versie 28-62017).

•
•

Vul dit formulier in en maak een kopie.
Voeg de kopie bij het bloedblok en voeg het origineel bij het proces-verbaal.

Nieuw bloedblok:
•
•

Juiste formulier is in het bloedblok ingesloten.
Voeg de kopie bij het bloedblok en voeg het origineel bij het proces-verbaal.

Bloedproef, moeilijke prikgevallen
Als het een arts/verpleegkundige niet lukt om bloed te prikken (moeilijk vindbare ader), overleg dan met de
arts/verpleegkundige om naar een ziekenhuis te gaan. Mogelijk is daar meer prikervaring en lukt het daar wel.

Kosten tegenonderzoek
Verdachten die u het niet eens met de uitslag van de ademanalyse of het bloedonderzoek kunnen een
tegenonderzoek laten uitvoeren. Zij moeten dit zelf regelen en betalen.
Het verschuldigde bedrag voor de bloedafname, bedoeld inartikel 11, derde lid, onder b, van het Besluit, ten
behoeve van een tegenonderzoek bedraagt € 62 indien het afnemen van het bloed door een arts of
verpleegkundige geschiedt in de periode van 8.00 uur tot 18.00 uur en € 81 indien het afnemen geschiedt in de
periode van 18.00 uur tot 8.00 uur of in de periode van 18.00 uur vrijdagavond tot 8.00 uur maandagochtend.
Daarnaast moet verdachte de kosten van het bloedblok betalen (€17,-)
De actuele bedragen staan in de Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer (wetten.overheid.nll).
Er is geen vast bedrag voor de analyse van het bloed. Dit is afhankelijk van de prijs die het laboratorium voor de
uitvoering van het tegenonderzoek hanteert.
Zie verder: Informatie over het tegenonderzoek (informatie overheid).
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Ondertekening aanvraag NFI
Wie ondertekent het Aanvraagformulier tbv Toxicologisch onderzoek van bloed?
•

Geweld: de OvJ en als zijn komst………. dan de hOvJ. En ook handtekening verbalisant omdat hij/zij erbij
aanwezig is.

•

Verkeer 1e onderzoek (10 stoffen): de verbalisant. De hOvJ ondertekent alleen bij bevel tot
medewerking bloedonderzoek. En dan ook de handtekening verbalisant omdat hij/zij erbij aanwezig is.

•

Verkeer aanvullend onderzoek: hOvJ

NB. Scan / kopieer het Aanvraagformulier NFI.

Rijbewijs invorderen
Is het mogelijk om het rijbewijs in te vorderen? Ja, dat kan. Zie daarvoor:
•
•

Beginnend bestuurder
Ervaren bestuurder

NB. Het rijbewijs kan alleen bij een verkeersincident worden ingevorderd. Bij een geweldsincident kan het
rijbewijs niet worden ingevorderd. Is er sprake van samenloop (verdachte van geweldsdelict treedt ook als
bestuurder op) dan kan het wel.

Urineproef
De urineproef wordt NIET meer uitgevoerd.

Vernietigen bloedmonster
Als de verdachte geen toestemming geeft voor het onderzoek van zijn bloed door het NFI moet het bloed worden
vernietigd door het NFI.
Dit is het geval:
•
•
•

Als de verdachte na de bloedafname alsnog het onderzoek weigert;
Als de bewusteloze verdachte bij kennis komt en het onderzoek weigert;
Als de verdacht is overleden.

Stuur het bloedblok WEL in naar het NFI met een sticker op het bloedbloek VERNIETIGEN. Zolang deze stickers
er niet zijn gebruik een blanco label met de tekst VERNIETIGEN.
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* Wetgeving
De belangrijkste regelgeving op een rij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

art. 55d Wetboek van Strafvordering
art. 55e Wetboek van Strafvordering
art. 8 WVW 1994
art. 163 WVW 1994
art. 164 WVW 1994
Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers
Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
Regeling middelenonderzoek bij geweldplegers
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