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Wijziging wetgeving drugs
U ontvangt deze e-mail omdat u bij
het CBR bent aangemeld als keurend
psychiater.

Via deze nieuwsbrief ontvangt u
informatie die specifiek van belang is
bij het verrichten van psychiatrische
expertises voor het CBR.

Sinds 1 juli 2017 is de wetgeving rondom drugs in
het verkeer aangepast. Hiermee is het handhavingsproces bij de politie geoptimaliseerd. De
politie heeft namelijk sindsdien de mogelijkheid
een speekseltest af te nemen bij een verdenking
op drugsgebruik. Indien deze positief uitvalt,
wordt overgegaan tot bloedafname om dit gebruik
te bevestigen.
In onderstaande tabel zijn de grenswaarden
opgenomen zoals deze vermeld staan op www.
overheid.nl. Bij een combinatie van middelen
worden lagere grenswaarden aangehouden.
Wanneer de uitslag boven deze grenswaarden
uitkomt, wordt door de politie een proces-verbaal
opgemaakt, wat weer kan resulteren in een
mededeling drugs bij het CBR.
* De aanwezigheid van een combinatie van
amfetamine, methamfetamine, MDMA, MDEA of

Tips en opmerkingen over
deze nieuwsbrief kunt u mailen aan:
rijgeschiktheid.specialistenbeheer@cbr.nl
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MDA wordt aangemerkt als enkelvoudig gebruik
(voor de groep van deze amfetamine-achtige stoffen)
wanneer de concentratie van elk van deze stoffen
kleiner is dan 50 microgram per liter, maar de som
van de stoffen groter is dan 50 microgram per liter.
Wanneer amfetamine, , MDMA, MDEA of MDA zijn
aangetoond in combinatie met andere stoffen dan
amfetamine, methamfetamine, MDMA, MDEA of
MDA, geldt de grenswaarden van 25 microgram per
liter voor de afzonderlijke stoffen.
NB Bij deze grenswaarden wordt geen rekening
gehouden met het onderscheid tussen gebruik op
recept of niet. Hiervoor is er binnen het strafrecht
momenteel nog geen oplossing. De beoordeling
van de rijgeschiktheid bij het op recept gebruiken
van deze middelen is echter onveranderd. Dit kan

leiden tot de situatie waarin men wel geschikt is
om een motorvoertuig te besturen, maar dit
conform het strafrecht niet zou mogen. Aangezien
dit het strafrecht betreft, heeft het CBR hier helaas
geen invloed op.

Opleggen onderzoek in de vorderingsprocedure
In tegenstelling tot bij de mededelingen alcohol
heeft het CBR niet de mogelijkheid om educatieve
maatregelen op te leggen bij mededelingen drugs.
Er kan alleen een onderzoek opgelegd worden,
dus een psychiatrische beoordeling om te
beoordelen of er sprake is van misbruik van drugs.

Aantallen
Aanvankelijk was de verwachting dat deze
wetswijziging zou zorgen voor een lichte stijging
in het aantal aanhoudingen en als gevolg hiervan
ook een lichte stijging in het aantal mededelingen
Drugs. In 2017 zijn er door het CBR in totaal
ongeveer 700 mededelingen drugs ontvangen.
Het aantal drugstesten zal de komende tijd
opgeschaald gaan worden. De verwachting is dat
er vanaf mei 2018 500 tot 600 bloedonderzoeken
per maand bij het Nederlands Forensisch Instituut
(NFI) zullen worden aangeboden. Verwacht wordt
dat dit aantal later in 2018 eventueel zou kunnen
oplopen tot 800 per maand.
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Deze opschaling gaat eveneens zorgen voor een
geleidelijke groei van het aantal drugs
mededelingen in 2018. Indien 80% van de
onderzoeken positief is zal dat leiden tot circa
8000 mededelingen in 2019. Dit aantal wordt
vooralsnog onderkend door zowel de politie als
het OM maar het blijft een inschatting.

Wat betekent dit voor u als keurend psychiater?
Zoals uit bovenstaande blijkt, bestaat de mogelijkheid dat het aantal benodigde psychiatrische
keuringen in de vorderingsprocedure sterk zal
toenemen. Er vinden nu ongeveer 4000
specialistische keuringen per jaar plaats in de
vorderingsprocedure, waarvan het grootste deel
bij u als psychiater. Wanneer er daadwerkelijk
8000 drugskeuringen bijkomen, betekent dit dat

CBR update voor:

keurend psychiater

nieuwsbrief • maart 2018

er ongeveer drie keer zoveel keuringen opgelegd
gaan worden. We kunnen helaas niet voorspellen
hoe snel dit gaat en daardoor ook geen concrete
aantallen noemen. We gaan dit uiteraard intensief
monitoren en houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen.
Graag willen we u voor nu onderstaande
verzoeken voorleggen:
- Kunt u aangeven of het voor u mogelijk is
om het aantal keuringen voor de vorderingsprocedure op te schalen en zo ja, in welke
orde van grootte?
- Kunt u wanneer u nu alleen keuringen verricht
voor de gezondheidsverklaringsprocedure
(voorheen Eigen verklaringsprocedure)
aangeven of u ook keuringen wilt gaan
verrichten voor de vorderingsprocedure. Vanuit
specialistenbeheer zult u dan uitgenodigd
worden voor een introductietraining voor
vorderingen.
- Kunt u ons helpen met de werving van extra
collega psychiaters om de verwachte toename
op te kunnen vangen? Zij kunnen zich
aanmelden bij specialistenbeheer van het CBR.
Reacties kunnen zoals altijd verstuurd worden
naar rijgeschiktheid.specialistenbeheer@cbr.nl.
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Richtlijn keuringen drugs
We beseffen dat er in tegenstelling tot voor de
keuringen alcohol geen richtlijn is van de NVvP.
Dit gemis is ook besproken op de landelijke dag
van de psychiatrie op 1 december jongstleden.
Vanuit het CBR en het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat wordt onderzocht of
er mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van
een dergelijke richtlijn. Zodra daar meer over
bekend is ontvangt u hierover nader bericht.

Contact met het CBR
U kunt ons op verschillende manieren bereiken.
Voor dossierinhoudelijk intercollegiaal overleg of
dossiergebonden praktisch overleg belt u de artsenlijn.
De CBR-Klantenservice schakelt u dan door naar een
arts van het CBR.
Artsenlijn: 088 227 63 00
Voor procedurele of andere vragen belt u het algemene nummer van
onze Klantenservice. Dit nummer kunt u ook doorgeven aan
betrokkene om contact op te nemen met het CBR.
Klantenservice: 088 227 77 00

