In Nederland worden
jaarlijks 1 miljoen
blaastesten afgenomen.
Een paar glazen
alcohol verhoogt het
ongevalsrisico met 50%.
50% van de patiënten in
Blaastest

revalidatiecentra is

De politie heeft uw alcoholpromillage gecontroleerd.
Uw alcoholpromillage bedraagt
.................................................................

verkeersslachtoffer.

................... Milligram alcohol per milliliter bloed (‰)

Rijden onder invloed

Alcohol en verkeer gaan niet samen
Het is natuurlijk niet verstandig om onder invloed van alcohol te rijden.
De eigen veiligheid en die van anderen staan op het spel. Rijden onder
invloed is strafbaar. Er staan stevige straffen op. Bij een promillage
boven de 0,5 ‰ (beginnende bestuurders boven de 0,2 ‰) laat de politie
u geen meter meer rijden. U kunt uw rijbewijs kwijtraken en de rechter
kan u forse taak- en gevangenisstraffen opleggen. Uw verzekeraar kan
de aan de tegenpartij uitgekeerde schade op u verhalen, als blijkt dat u
onder invloed reed.
Effecten van alcohol
Onder invloed van alcohol neemt de reactiesnelheid af, wordt het moeilijker om afstanden in te schatten en wordt het gezichtsveld beperkter.
Andere kenmerken zijn overschatting van het eigen kunnen en een
gebrek aan zelfkritiek. Overmoedigheid en slechtere prestaties zijn een
gevaarlijke combinatie. Ieder weekend raken met name jonge mannen
én hun inzittenden van de weg of eindigen tegen een boom.
Bloedproef
Als u aan een bloedproef meewerkt, dan krijgt u de uitslag schriftelijk
thuisgestuurd. U heeft een rijverbod van een aantal uur en mag niet
verder rijden.
Wat gebeurt er als u medewerking weigert?
De politie vordert uw rijbewijs in als u weigert om aan de alcoholcontrole mee te werken. Uw alcoholpromillage is in dat geval niet
bekend, maar de rechter kan u een hoge straf opleggen alsof u zwaar
onder invloed heeft gereden.

Rijverbod van ……………………uur
U bent strafbaar omdat dit boven de wettelijke grens zit van 0,5 ‰
(0,2 ‰ voor beginnende bestuurders). Omdat u een rijverbod heeft, mag
u een aantal uur geen voertuig besturen, zelfs geen fiets. Doet u dat
wel, dan pleegt u opnieuw een misdrijf. Voor meer informatie kunt u de
uitgereikte beschikking raadplegen.
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Wat gebeurt er met uw rijbewijs?
(Boven de 1,3 ‰ en voor beginnende bestuurders boven de 0,8 ‰)
Als de politie uw rijbewijs heeft ingevorderd, mag u geen enkel motorrijtuig
besturen, zelfs geen snorfiets. De officier van justitie beslist binnen tien
dagen of u het rijbewijs terugkrijgt of dat het rijbewijs ingehouden blijft tot
de rechtszitting. Deze zitting vindt meestal binnen zes maanden plaats. Als
de rechter u een rijontzegging oplegt, dan wordt de tijd dat u het rijbewijs
kwijt bent geweest afgetrokken van de duur van die rijontzegging.
Als u het rijbewijs niet bij u heeft, kan de politie uw voertuig op het
politiebureau in bewaring stellen. U kunt het voertuig door iemand
met een geldig rijbewijs laten ophalen, nadat u uw rijbewijs
heeft ingeleverd.

Bezwaar maken
U kunt schriftelijk bezwaar maken tegen de invordering door de politie of
inhouding door justitie van uw rijbewijs. Hiervoor moet u een zogeheten
klaagschrift indienen bij de griffie van de rechtbank in de regio waar u bent
gecontroleerd. De rechter beslist vervolgens of u het rijbewijs terugkrijgt of
dat deze tot de rechtszitting ingehouden blijft.

2 Uw alcoholpromillage ligt boven de 1,3 ‰
(beginnende bestuurders boven de 0,8 ‰)
De politie vordert uw rijbewijs in. Als het alcoholpromillage lager is dan
1,65 ‰ kan de zaak worden afgedaan door de officier van justitie. In
dat geval kan naast een geldboete een rijontzegging van maximaal zes
maanden worden opgelegd. De officier van justitie kan ook beslissen om de
zaak aan de rechter voor te leggen. Als het alcoholpromillage hoger is dan
1,65 ‰ moet u zich in elk geval voor de rechter verantwoorden. De rechter
kan hoge boetes, een taak- of gevangenisstraf of een combinatie van deze
straffen opleggen. Daarnaast zal de rechter meestal een rijontzegging
opleggen: gedurende een bepaalde periode mag u dan geen enkel motorrijtuig besturen, zelfs geen snorfiets.
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Restalcohol

Landelijk Parket Team Verkeer

Hoe gaat Justitie om met uw zaak?
Rijden onder invloed is een misdrijf. Afhankelijk van uw alcoholpromillage
zijn er twee mogelijkheden:
1 Uw alcoholpromillage ligt tussen de 0,5 ‰ en 1,3 ‰
(beginnende bestuurders tussen de 0,2 ‰ en 0,8 ‰)
De politie maakt proces-verbaal op. U ontvangt binnen enkele weken van
het CJIB een acceptgirokaart, tenzij u vaker bestraft bent voor rijden onder
invloed. Hoe hoger uw promillage, hoe hoger het bedrag. Als er een ongeval
heeft plaatsgevonden of als u in de afgelopen vijf jaar eerder bent bestraft
voor rijden onder invloed, dan is de boete hoger en kan de officier van
justitie een rijontzegging opleggen. Gedurende een bepaalde periode mag
u dan geen enkel motorrijtuig besturen, zelfs geen snorfiets.

Wat doet het CBR?
In sommige gevallen meldt de politie uw alcoholovertreding bij het CBR
(zie tabel). Dat gebeurt ook als u medewerking weigert. Het CBR kan een
educatieve maatregel of een onderzoek alcohol aan u opleggen.

Lichte Educatieve Maatregel Alcohol (LEMA)
Deze verplichte cursus over de risico’s van alcohol in het verkeer kost
u twee dagdelen en het cursusgeld van bijna 400 euro. Als u niet komt
opdagen, wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard.

Educatieve Maatregel Alcohol (EMA)
Deze verplichte cursus over de risico’s van alcohol in het verkeer kost u drie
dagen en het cursusgeld van ruim 700 euro. Als u niet komt opdagen, wordt
uw rijbewijs ongeldig verklaard.

Onderzoek alcohol
Het CBR kan een onderzoek alcohol opleggen. De kosten voor dit onderzoek bedragen bijna duizend euro en komen voor eigen rekening. Met het
onderzoek wordt nagegaan of er sprake is van een verslaving. Als u geen
medewerking verleent, of bij een negatieve uitslag van het onderzoek,
wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard.

Per alcoholconsumptie duurt het gemiddeld anderhalf uur voordat de alcohol is afgebroken. Bij grote

Beginnende bestuurders

Ervaren bestuurders

hoeveelheden alcohol kan het meer dan een dag

Lichte EMA

0,5 tot 0,8 ‰

N.v.t.

duren voordat alle alcohol is afgebroken. In sommige

EMA

0,8 tot 1,3 ‰

1,3 tot 1,8 ‰

gevallen moet u na een feestje dus niet alleen zorgen

Onderzoek alcohol

≥ 1,3 ‰

≥ 1,8 ‰

voor een BOB die u veilig naar huis brengt, maar kunt u
de ochtend erna ook geen auto rijden omdat er na een
nacht slapen nog restalcohol in uw bloed zit.

