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Besluit van PM houdende wijziging van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in 
het verkeer en het Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers in verband met onder 
meer het wijzigen van de onderzoekstermijn voor bloedonderzoeken 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. 
enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid, Directie Wetgeving en Juridische 
Zaken, nr. PM; 
Gelet op de artikelen 8, vijfde lid, en 163, tiende lid, van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 28a, 
elfde lid, van de Scheepvaartverkeerswet, artikel 89, tiende lid, van de Spoorwegwet, artikel 48, 
tiende lid, van de Wet lokaal spoor, artikel 11.6, tiende lid, van de Wet luchtvaart en de artikelen 
55d, eerste en vierde lid, en 55e, vijfde lid, van het Wetboek van Strafvordering; 
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van PM, nr. PM); 
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie en Veiligheid, Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken, nr. PM; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

ARTIKEL I 

Het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer wordt als volgt gewijzigd: 

A 

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel a komt te luiden:
a. amfetamine, methamfetamine, MDMA, MDEA en MDA: 50 microgram amfetamine,

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

b. Onder verlettering van de onderdelen c en d tot onderdelen d en e, wordt een onderdeel
ingevoegd, luidende:
c. cocaïne: 50 microgram cocaïne per liter bloed;

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel a vervalt “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”.

b. Onderdeel e komt te luiden:
e. alcohol: 0,2 milligram ethanol per milliliter bloed of 88 microgram per liter uitgeademde

lucht.

B 

Artikel 11, derde lid, wordt als volgt gewijzigd: 
1. In de aanhef wordt “de artikelen 12 tot en met 17 en 19” vervangen door “de artikelen 12 tot

en met 16 en 19, derde tot en met vijfde lid,”.
2. Onderdeel b komt te luiden:

b. de bloedafname voor rekening van de verdachte geschiedt en niet wordt gedaan dan nadat
hij daarvoor een bij ministeriële regeling vastgesteld bedrag heeft betaald.
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C 
 
In artikel 12, derde lid, wordt “Indien het bloedonderzoek is gericht op de vaststelling van het 
gebruik van een of meer van de in artikel 2 aangewezen stoffen, geschiedt de bloedafname” 
vervangen door “De bloedafname geschiedt”. 
 
D 
 
In artikel 13, eerste lid, onder d, vervalt “zo spoedig mogelijk”. 
 
E 
 
Artikel 16, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 
a. In de eerste zin wordt “twee weken” vervangen door “vier weken”. 
b. Na de eerste zin wordt een zin ingevoegd, luidende: Indien toepassing is gegeven aan artikel 

164, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, verricht de onderzoeker het bloedonderzoek 
binnen een week na ontvangst van de buisjes of het buisje met bloed voor zover het 
bloedonderzoek betrekking heeft op het gebruik van alcohol. 

 
F 
 
Artikel 18, tweede lid, onder a, komt te luiden: 
a. de termijn waarbinnen het aanvullend bloedonderzoek dient te geschieden, acht weken 

bedraagt na ontvangst van het buisje met bloed, onverminderd het bepaalde in artikel 16, 
eerste lid, tweede volzin; 

 
G 
 
Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Het tweede lid komt te luiden: 

2. De artikelen 13, eerste lid, onder d, 14, tweede tot en met vierde lid, 15 en 16 zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

2. Aan het vierde lid wordt een zin toegevoegd, luidende: In dat geval is artikel 20, eerste lid, 
van overeenkomstige toepassing. 

 
ARTIKEL II 
 
Het Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers wordt als volgt gewijzigd: 
 
A 
 
In artikel 2 wordt na “179,” ingevoegd “180,”. 
 
B 
 
In artikel 3 wordt “artikel 55d, vierde lid, onder b” vervangen door “artikel 55d, vierde lid”. 
 
C 
 
Artikel 12, derde lid, wordt als volgt gewijzigd: 
1. In de aanhef wordt “de artikelen 13 tot en met 19” vervangen door “de artikelen 13 tot en met 

17 en 19, derde tot en met vijfde lid,”. 
2. Onderdeel b komt te luiden: 

b. de bloedafname voor rekening van de verdachte geschiedt en niet wordt gedaan dan nadat 
hij daarvoor een bij ministeriële regeling vastgesteld bedrag heeft betaald. 



3 
 

 
D 
 
Artikel 13, derde lid, komt te luiden: 
3. De bloedafname geschiedt uiterlijk binnen anderhalf uur nadat de verdachte is aangehouden. 

Van die termijn kan alleen vanwege bijzondere omstandigheden worden afgeweken. De vorige 
volzinnen zijn niet van toepassing indien het bloedonderzoek is gericht op de vaststelling van 
het gebruik van alcohol. 

 
E 
 
In artikel 14, eerste lid, onder d, vervalt “zo spoedig mogelijk”. 
 
F 
 
In artikel 17, eerste lid, wordt “twee weken” vervangen door “vier weken”. 
 
G 
 
Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Het tweede lid komt te luiden: 

2. De artikelen 14, eerste lid, onder d, 15, tweede tot en met vierde lid, 16 en 17 zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

2. Aan het vierde lid wordt een zin toegevoegd, luidende: In dat geval is artikel 20, eerste lid, 
van overeenkomstige toepassing. 

 
ARTIKEL III 
 
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.  
 
 
Lasten en bevelen dat dit besluit en de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 
 
 
De Minister van Justitie en Veiligheid, 




