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Combigebruik strenger aangepakt

Het gelijktijdig gebruik van drugs en alcohol of van een combinatie van drugs leidt tot een sterkere negatieve
beïnvloeding van de rijvaardigheid dan het enkelvoudig gebruik van deze middelen. Daarom is artikel 8, vijfde lid,
in de Wegenverkeerswet 1994 opgenomen. Straks zullen zogenaamde nullimieten gaan gelden voor een
bestuurder van een voertuig die onder invloed is van een combinatie van drugs of van één of meer drugs en
alcohol.

Het blijkt echter niet mogelijk een absolute nullimiet voor iedere stof vast te stellen. Daarom is gekeken wat de
laagste concentraties zijn voor ethanol, amfetamine, methamfetamine, MDMA, MDEA, MDA, THC, cocaïne,
morfine en GHB die door het NFI en door huidige of toekomstige contralaboratoria betrouwbaar en
reproduceerbaar te meten zijn met de huidige beschikbare en gangbare apparatuur. Deze concentraties zullen
straks als nullimiet gelden bij combinatie gebruik.

De andere grenswaarden, waarnaar wordt verwezen in artikel 8, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en die
dus hoger liggen dan de laagst meetbare concentraties, zijn van toepassing op bestuurders van een voertuig die
maar één drug hebben gebruikt.

Door deze systematiek wordt een bestuurder die drugs en alcohol gecombineerd heeft gebruikt, steviger
aangepakt dan de bestuurder die één van die stoffen tot zich heeft genomen.

Recidive

De consequentie van het wetsvoorstel zal zijn dat het rijbewijs van een bestuurder van rechtswege ongeldig wordt
als hij binnen een periode van vijf jaar na een eerste onherroepelijke veroordeling voor (een combinatie van) een
van de aangewezen alcohol- of drugsgerelateerde verkeersdelicten, opnieuw onherroepelijk wordt veroordeeld
voor een van deze delicten.

Op dit moment gaat de recidiveregeling ervan uit dat er bij een tweede alcoholdelict sprake dient te zijn van een
bloedalcoholgehalte dat hoger ligt dan 1,3 promille.

Als het wetsvoorstel tot aanpassing van de recidiveregeling en het onderhavige wetsvoorstel tot wet zijn verheven
en in werking zijn getreden, zal bij gecombineerd gebruik van alcohol en een of meer drugs niet meer dit
alcoholpromillage worden gehanteerd, maar de nullimiet die voor alcohol is vastgesteld (0,2 promille).

Indien de tweede overtreding een enkelvoudig alcoholdelict is, kan een onherroepelijke veroordeling voor die
overtreding alleen maar het rijbewijs ongeldig maken, indien deze overtreding heeft plaatsgevonden wegens het
rijden onder invloed van een bloedalcoholgehalte hoger dan 1,3 promille.
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