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Dank voor het bestellen van onze informatiebrochure ‘Onderzoek naar de 

rijgeschiktheid na rijden onder invloed c.q. bezit van drugs’. In deze 

informatiebrochure zullen wij u uitleggen wat het onderzoek naar de rijgeschiktheid 

inhoudt, wat u kunt verwachten, en met welke bedoeling bepaalde vragen worden 

gesteld. Wanneer u de informatiebrochure goed doorleest, bent u volledig 

voorbereid op het onderzoek naar de rijgeschiktheid, en vergroot u uw kans 

aanmerkelijk om uw rijbewijs te mogen behouden. 

 

Heeft u al een onderzoek naar de rijgeschiktheid gehad, en heeft de keurend 

psychiater (in een conceptrapport) aan u laten weten tot de voorlopige diagnose 

alcoholmisbruik te komen, dan kunt u deze informatiebrochure gebruiken om het 

rapport van de psychiater beter te begrijpen en om hiertegen verweer te voeren. 

 

** DISCLAIMER ** 

Deze informatiebrochure is enkel opgesteld met de bedoeling om u te informeren over 

de inhoud van het onderzoek, wat u kunt verwachten, welke vragen er worden gesteld, 

en met welke bedoeling die vragen worden gesteld. In onze praktijk is namelijk 

gebleken dat cliënten dikwijls de vragen niet goed begrijpen met als gevolg dat zij later 

ten onrechte als drugsmisbruiker worden aangemerkt.  

Het is uitdrukkelijk niet onze bedoeling om u aan te zetten om antwoorden te geven in 

strijd met te waarheid. 

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid vindt plaats met het oog op de verkeersveiligheid 

en om die reden is het van belang dat u eerlijk bent in de antwoorden die u geeft, zodat 

de keurend psychiater tot een goede en zorgvuldige diagnose kan komen. 

 

Criteria onderzoek naar de rijgeschiktheid 

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid vanwege het rijden onder invloed van 

drogerende middelen wordt relatief snel opgelegd. Zelfs al hebt u niet gereden 

onder invloed van drogerende middelen, maar had u een gebruikershoeveelheid in 

uw bezit en blijkt dat u regelmatig drugs gebruikt, dan kunt u in voorkomend geval 

(maar niet altijd!) worden onderworpen aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid.  
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Na ontdekking doet de politie op grond van artikel 130 WVW melding aan het CBR 

van haar bevindingen.  

Het CBR kan in de volgende gevallen besluiten tot oplegging van een onderzoek 

naar de rijgeschiktheid: 

a) Indien u bij de politie bekend staat als gebruiker van drogerende stoffen (in 

voorkomende gevallen, niet altijd); 

b) Indien u een hoeveelheid drugs bij zich hebt en verklaart regelmatig drugs 

te gebruiken (in voorkomende gevallen, niet altijd); 

c) Indien u, als bestuurder, bent staande gehouden of aangehouden onder 

invloed van drogerende stoffen; 

d) Indien u hebt geweigerd mee te werken aan het bloedonderzoek ter 

vaststelling van het rijden onder invloed van drugs en voorts uit het dossier 

blijkt dat er een vermoeden bestond dat u onder invloed van drugs reed 

 

Sinds 1 juli 2017 worden de meeste onderzoeken opgelegd vanwege het feit dat 

na een positieve speekseltest een verdachte wordt verplicht om mee te werken 

aan een bloedonderzoek. Wanneer uit dat bloedonderzoek blijkt dat een verdachte 

drugs in zijn bloed had zitten, boven de wettelijk vastgestelde grenswaarden, zal 

het CBR een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen en voorts de geldigheid 

van het rijbewijs schorsen. 

 

Dit besluit is nog wel aan te vechten via een bezwaarschrift. 

 

     ** TIP **  

Het is van belang dat u zorgvuldig nagaat of aan één van de hiervoor genoemde 

voorwaarden is voldaan. Indien dat niet het geval is, zijn er wellicht mogelijkheden om 

het besluit van het CBR tot verplichte deelname aan het onderzoek naar de 

rijgeschiktheid aan te vechten. U kunt dan uiterlijk binnen 6 weken na dagtekening van 

het besluit een bezwaarschrift indienen bij het CBR. Wij adviseren u in dat geval zo 

spoedig mogelijk contact met ons of een andere gespecialiseerde advocaat op te 

nemen.  

Behalve het verweer dat niet aan de hiervoor genoemde criteria is voldaan, kunnen 
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onder omstandigheden ook andere verweren worden gevoerd, waaronder dat het 

bloedonderzoek van de politie niet juist is geweest. Laat de mogelijkheden voor het 

indienen van een bezwaarschrift altijd vooraf beoordelen door een CBR-advocaat.   

 

Schorsing rijbewijs 

Het CBR zal bovendien in de meeste gevallen op grond van artikel 5 jo. Artikel 6 

van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 de geldigheid 

van het rijbewijs tijdelijk schorsen tot na het onderzoek naar de rijgeschiktheid. In 

geval van drugs is het CBR daartoe alleen bevoegd indien uit het proces-verbaal 

van de politie kan worden opgemaakt dat u een motorrijtuig hebt bestuurd onder 

invloed van drogerende stoffen (artikel 5 sub a van de Regeling). Wanneer u 

meent dat dit niet is of kan worden vastgesteld, adviseren wij u om binnen 6 

weken bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van het CBR. Wij kunnen dat 

uiteraard ook voor u doen. Neem in dat geval onmiddellijk contact met ons op. 

 

Betalingsregeling 

Aan het deelnemen aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid zijn kosten 

verbonden. U dient binnen een termijn van 10 weken na ontvangst van het besluit 

van het CBR een bedrag van bijna € 1.100,00 te betalen. 

 

Indien u dit bedrag niet ineens kunt betalen, kunt u binnen 3 weken na 

dagtekening van de beslissing bij het CBR een verzoek indienen om een 

betalingsregeling. Het is belangrijk dat u dit verzoek binnen deze termijn ook echt 

indient, omdat het anders sowieso wordt afgewezen.  

 

Het verzoek moet voldoende gemotiveerd zijn. Ons advies is om zo uitgebreid 

mogelijk uw financiële situatie te beschrijven. Indien u volledig wilt zijn, doet u er 

bovendien verstandig aan een verklaring ‘inkomsten en uitgaven’ in te vullen en 

mee te sturen. Wij hebben voor u een formulier bijgevoegd dat u kunt gebruiken. 

Ook treft u als bijlage een voorbeeldbrief aan die u kunt gebruiken. Ons advies is 

echter om de brief zoveel mogelijk in uw eigen woorden op te stellen. 
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Ook in het geval dat u het niet eens bent met de beslissing van het CBR, en 

bezwaar hiertegen aantekent, blijft u verplicht om de kosten tijdig te betalen.  

 

     ** TIP **  

Indien de geldigheid van uw rijbewijs niet is geschorst, is ons advies om de procedure 

van het CBR te vertragen door altijd een betalingsregeling aan te vragen.  

Naast het feit dat een betalingsregeling u wat ruimte geeft om de hoge kosten van het 

onderzoek te betalen, biedt een betalingsregeling ook een belangrijk strategisch 

voordeel. Het CBR hanteert het beleid dat u pas aan het onderzoek naar de 

rijgeschiktheid mag deelnemen wanneer de kosten van het onderzoek volledig zijn 

betaald. Wanneer het CBR instemt met een betalingsregeling (van meestal zes 

maanden), betekent dit dat u in ieder geval een half jaar de tijd hebt om u voor te 

bereiden op het onderzoek. Die voorbereidingstijd kan in sommige gevallen 

noodzakelijk zijn voor het urineonderzoek, dat een onderdeel vormt naar het onderzoek 

naar de rijgeschiktheid. Via de urine kan eventueel drugsmisbruik over de voorgaande 

maanden worden vastgesteld aan de hand van (verhoogde) waarden. Later in de 

brochure leggen wij uit hoe lang na gebruik de verschillende drugs in uw lichaam 

kunnen worden vastgesteld. 

Daarnaast levert het uitgestelde onderzoek in sommige gevallen ook een uitstel van 

executie op. Indien de geldigheid van het rijbewijs niet direct - op grond van artikel 5 en 

6 Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 - is geschorst, kunt u uw 

rijbewijs behouden zo lang als het onderzoek duurt. U kunt dan gewoon blijven rijden. 

Naar verwachting zal het CBR op z’n vroegst na ongeveer 9 tot 12 maanden na de 

datum van uw laatste aanhouding een besluit nemen. Wanneer het CBR dan zou 

besluiten om uw rijbewijs ongeldig te verklaren, is dat meestal hoogstens voor de duur 

van een jaar, te rekenen vanaf de dag van aanhouding, mits de psychiater in ieder 

geval vaststelt dat u gestopt bent met het drugsmisbruik.  

 

Dit geldt echter alleen wanneer u nog in het bezit bent van uw rijbewijs. Wanneer het 

CBR de geldigheid van het rijbewijs heeft geschorst, zou het aanvragen van een 

betalingsregeling enkel meer vertraging opleveren en duurt het alleen maar langer 

voordat u weer over uw rijbewijs kunt beschikken. 

N.B. U kunt alleen voor het eerste onderzoek een betalingsregeling treffen. Voor het 

tweede onderzoek (de “second opinion”) is dat niet mogelijk. 
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**DISCLAIMER** 

U kunt echter alleen een aanvraag doen voor een betalingsregeling indien daartoe 

aanleiding bestaat gelet op uw financiële situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de 

aanvraag van een betalingsregeling. 

 

Keuze psychiater 

Waar voorheen de mogelijkheid bestond om een keuze te maken voor een of 

meerdere psychiaters, biedt het CBR sedert 1 juli 2021 die mogelijkheid niet meer. 

Dit doen ze niet meer omdat ze merkten dat bepaalde psychiaters meer klanten 

kregen dan anderen en kwamen daardoor in de knoei met hun planning. Nu werkt 

het zo dat u, na de betaling van de uitvoeringskosten, door het CBR wordt 

doorverwezen naar een bepaalde psychiater.  

Evenwel is het nog wel belangrijk om te weten bij welke psychiater u terecht gaat 

komen.  

 

Sowieso moeten wij u waarschuwen voor de volgende psychiaters: 

• Dr. N. van Loenen  

• Dr. Busard 

• Dr. Kunst 

 

U wilt natuurlijk weten welke psychiater u wél moet kiezen voor het CBR 

onderzoek. Het is altijd lastig om cliënten goed te kunnen adviseren over de keuze 

van de psychiater.  

 

Wij hebben zelf een lijst opgesteld van psychiaters met onze visie hierop. Koppel 

ook uw (positieve) ervaringen met deze psychiaters per e-mail aan ons terug 

zodat wij dit kunnen verwerken in onze informatiebrochure.  

 

De psychiaters zijn: 

Naam psychiater 

of instelling 
Voordelen psychiater Nadelen psychiater 
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Rijbewijsbelang 

-       Snelle planning 

onderzoek 

-       Rapporten zijn 

meestal in de 

bezwaarprocedure goed 

aan te vechten 

-       Bij gedegen 

voorbereiding kan vaak 

voorkomen worden dat er 

een diagnose wordt 

aangenomen. 

-       Gebruiken 

standaardrapporten met 

standaard motivering 

diagnose 

-       Wordt vaak een 

diagnose aangenomen 

Bureau 

Rijbewijskeuringen 

-       Snelle planning 

onderzoek 

-       Rapporten zijn 

meestal in de 

bezwaarprocedure goed 

aan te vechten 

-       Bij gedegen 

voorbereiding kan vaak 

voorkomen worden dat er 

een diagnose wordt 

aangenomen. 

-       Gebruiken 

standaardrapporten met 

standaard motivering 

diagnose 

-       Wordt vaak een 

diagnose aangenomen 

D.P. Ravelli 

(Utrecht) 

 

-       Stuurt veelal op 

voorhand de vragenlijst toe, 

welke dan op voorhand kan 

worden ingevuld, waardoor 

gedegen voorbereiding 

mogelijk is. 

-       Staat bekend als één 

van de deskundigen op het 

-      Wachttijd 3 

maanden! 
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gebied van onderzoeken 

naar de rijgeschiktheid. 

-       Komt zeer regelmatig 

niet tot een diagnose 

alcoholmisbruik.  

 

P.J.M. Raedts 

(Deurne) 

-       Psychiater verricht het 

onderzoek in 

samenwerking met een 

psycholoog 

-       Voor CBR-begrippen 

tamelijk gedegen 

onderzoek 

-       In de 

bezwaarprocedure 

minder goed aan te 

vechten 

H.J.T.M. Corthals 

(Tilburg) 

-       Onderzoek wordt door 

psychiater zelf verricht 

-       Steeds vaker een 

diagnose alcoholmisbruik!  

-      Onderzoek duurt vrij 

kort 

-      Psychiater is 

onzorgvuldig 

A.G. Kunst (Goes) 
-       Onderzoek wordt door 

psychiater zelf verricht 

-       Motiveert zijn 

rapporten goed en is in 

bezwaar niet altijd even 

goed aan te vechten 

-       Komt vrijwel altijd 

tot een diagnose 
 

N. van Loenen 

(Rijswijk + 

Alkmaar)  

-       Psychiater verricht het 

onderzoek zelf 

-       Onderzoek is vrij 

gedegen voor CBR-

begrippen 

-       Psychiater legt 

soms bij cliënten 

nadelige antwoorden in 

de mond 

-       Motiveert zijn 

rapporten goed en is in 
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bezwaar niet altijd even 

goed aan te vechten 

-       Wordt door cliënten 

als onvriendelijk ervaren 
 

R.J.P. Hazewinkel 

(Soest) 

-       Psychiater verricht het 

onderzoek zelf 

-       Onderzoek is vrij 

gedegen voor CBR-

begrippen 

-       Motiveert zijn 

rapporten goed en is in 

bezwaar niet altijd even 

goed aan te vechten 
 

C.J.F. Kemperman 

(Apeldoorn + Leek) 

-       Psychiater verricht het 

onderzoek zelf 

-       Onderzoek is vrij 

gedegen voor CBR-

begrippen 

-       Motiveert zijn 

rapporten goed en is in 

bezwaar niet altijd even 

goed aan te vechten 

-       Komt vrijwel altijd 

tot een diagnose 

D.G. Buiten 

(Enschede) 

-       Psychiater verricht het 

onderzoek zelf 

-       Onderzoek is vrij 

gedegen voor CBR-

begrippen 

-       Motiveert zijn 

rapporten goed en is in 

bezwaar niet altijd even 

goed aan te vechten 
 

H.V. Warnaar 

(Amsterdam) 

-       Psychiater verricht het 

onderzoek zelf 

-       Onderzoek is vrij 

gedegen voor CBR-

begrippen 

-       Motiveert zijn 

rapporten goed en is in 

bezwaar niet altijd even 

goed aan te vechten 

-       Komt vrijwel altijd 

tot een diagnose 

R. Graveland 

(Wezep) 

-       Psychiater verricht het 

onderzoek zelf 

-       Motiveert zijn 

rapporten goed en is in 

bezwaar niet altijd even 

goed aan te vechten 



 

 10 

-       Onderzoek is vrij 

gedegen voor CBR-

begrippen 

  

H.L.S.M. Busard 

(Zwolle) 

-       Onderzoek wordt door 

psychiater zelf verricht 

  

-       Motiveert zijn 

rapporten het best van 

allemaal en is in bezwaar 

zeer moeilijk aan te 

vechten 

-       Wordt door cliënten 

als onvriendelijk ervaren 
 

M.R.J. Sniedt 

(Zwolle) 

-       Psychiater verricht het 

onderzoek zelf 

-       Onderzoek is vrij 

gedegen voor CBR-

begrippen 

-       Motiveert zijn 

rapporten goed en is in 

bezwaar niet altijd even 

goed aan te vechten 

  

AMA Expertise 

(Geleen)  

-       Aardige psychiater. 

Neemt de tijd voor het 

onderzoek. Volgt de 

vragenlijst uit deze 

brochure 

-       Onbekend 

J.J. de Jong (Breda) 
-       Psychiater is streng en 

komt vaak tot een diagnose 
-       Onbekend 

Dr. H.N. Dijkstra 

(Amsterdam) 
-       Onbekend -       Onbekend 

W.A.F. 

Sondermeijer 

(Valkenswaard) 

-       Onbekend -       Onbekend 

M.A. Bozdag 

(Enschede) 
-       Onbekend -       Onbekend 
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Let op: het feit dat bepaalde psychiaters bij ons (nog) niet bekend zijn, kan ook 

juist een goed teken zijn. Mocht u voor één van deze psychiaters kiezen, laat ons 

dan vooral uw ervaringen weten. 

 

Disclaimer: de voormelde gegevens zijn gebaseerd op basis van de ervaringen 

van onze CBR-advocaten. Hieraan kunnen uiteraard geen rechten worden 

ontleend. 

 

Een actueel overzicht van alle keurende psychiaters vindt u op 

https://www.cbr.nl/nl/onveilig-rijgedrag/nl/onderzoek/vind-een-specialist-voor-een-

onderzoek-alcohol-of-drugs.htm. De lijst was vroeger nog groter, maar veel (voor 

ons gunstige) psychiaters worden door het CBR geschrapt van de lijst (bijv. dhr. 

Santana in Britsum. Met hem werken wij tegenwoordig samen in verband met 

contra-expertises). 

 

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid 

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid in verband met drugs bestaat uit een 

urineonderzoek, een lichamelijk en psychiatrisch onderzoek en een anamnese 

(vraaggesprek). In de praktijk merkt u zelf weinig van de verschillende onderdelen 

van het onderzoek. U moet op een gegeven moment urine afstaan (in het 

ziekenhuis of bij de psychiater zelf) en enkele weken later hebt u een gesprek met 

een arts en/of psychiater.   

 

Aan de hand van deze onderzoeken moet worden vastgesteld of sprake is van 

misbruik of afhankelijkheid van drogerende middelen. Misbruik c.q. afhankelijkheid 

kan worden vastgesteld op grond van de DSM-IV-TR-classificatie, maar ook op 

basis van alle beschikbare medische en niet-medische gegevens, en op basis van 

de feiten en omstandigheden die aan het vermoeden van ongeschiktheid ten 

grondslag liggen (op basis waarvan de politie of de medisch deskundige de 

melding ex artikel 130 WVW heeft gedaan.  

 

https://www.cbr.nl/nl/onveilig-rijgedrag/nl/onderzoek/vind-een-specialist-voor-een-onderzoek-alcohol-of-drugs.htm
https://www.cbr.nl/nl/onveilig-rijgedrag/nl/onderzoek/vind-een-specialist-voor-een-onderzoek-alcohol-of-drugs.htm
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Het is voor u van belang om te weten welke DSM-IV-TR criteria er gelden om te 

komen tot de diagnose drugsafhankelijkheid of drugsmisbruik. 

 

DSM-IV-TR criteria drugsafhankelijkheid 

Een patroon van onaangepast gebruik van drogerende middelen dat significante 

beperkingen of lijden veroorzaakt, zoals blijkt uit drie (of meer) van de volgende 

verschijnselen die zich op een willekeurig moment in dezelfde periode van twaalf 

maanden voordoen. 

1. Tolerantie, zoals gedefinieerd door ten minste één van de volgende criteria: 

a) een behoefte aan duidelijkheid toenemende hoeveelheden van drugs om tot 

intoxicatie of anderszins gewenst effect te bereiken 

b)een duidelijk verminderd effect bij voortgezet gebruik van dezelfde 

hoeveelheid drugs 

2. Onthouding, zoals blijkt uit ten minste één van de volgende criteria: 

a) het voor drugs karakteristieke onthoudingssyndroom  

b) hetzelfde (of een nauw hiermee verwant) middel wordt gebruikt om 

onthoudingsverschijnselen te verlichten of te vermijden. 

3. Het middel wordt vaak in grotere hoeveelheden of gedurende een langere tijd 

gebruikt dan het plan was 

4. Er bestaat de aanhoudende wens of er zijn weinig succesvolle pogingen om het 

gebruik van drugs te verminderen of in de hand te houden. 

5. Een groot deel van de tijd gaat op aan activiteiten die nodig zijn om aan het 

middel te komen (bijvoorbeeld festivals bezoeken), of aan het herstel van de 

uitwerking die het middel heeft. 

6. Belangrijke sociale of beroepsmatige bezigheden of vrijetijdsbestedingen 

worden gestaakt of verminderd vanwege het gebruik van het middel. 

7. Het gebruik van het middel wordt gecontinueerd, in weerwil van de wetenschap 

dat een hardnekkig of terugkerend lichamelijk of psychisch probleem bestaat 

dat waarschijnlijk wordt veroorzaakt of verergerd door gebruik van het middel 

(bijvoorbeeld doorgaan met het gebruiken van drugs ondanks het besef dat een 

maagzweer is verergerd door het drugsgebruik). 

 

DSM-IV-TR criteria misbruik van drugs 
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Een patroon van onaangepast gebruik van drugs dat significante beperkingen of lijden 

veroorzaakt, zoals blijkt in een periode van 12 maanden blijkt uit tenminste één of meer 

van de volgende criteria: 

1. Herhaaldelijk gebruik van drugs met als gevolg dat het niet meer lukt om in 

belangrijke mate te voldoen aan de verplichtingen op het werk, school of thuis 

(bijvoorbeeld herhaaldelijke absentie, of slecht werk leveren; met middelen 

samenhangende absentie, schorsing of verwijdering van school; verwaarlozing 

van kinderen of van het huishouden); 

2. Herhaaldelijk gebruik van drugs in situaties waarin dat fysiek gevaarlijk is 

(bijvoorbeeld autorijden of het bedienen van machine als men onder invloed van 

drugs is); 

3. Herhaaldelijk, in samenhang met drugsgebruik, in aanraking komen met justitie 

(bijvoorbeeld wegens verstoring van de openbare orde in samenhang met 

drugsgebruik); 

4. Voortdurend gebruik van drugs ondanks aanhoudende of terugkerende 

problemen op sociaal of intermenselijk terrein, veroorzaakt of verergerd door de 

effecten van drugs (bijvoorbeeld ruzie met de echtgenoot over gevolgen van 

drugsgebruik, vechtpartijen). 

 

De term drugsverslaving verwijst naar diverse stoornissen, waarbij het geheel aan 

stoornissen overlap vertoont. In de praktijk van het CBR worden de stoornissen 

verdeeld in twee domeinen. Het eerste domein omvat psychiatrische stoornissen; 

psychiatrische stoornissen benadrukken verslaving, en sociale, psychologische en 

lichamelijke schade.   

Het tweede domein ziet op de gebruikerspatronen.  

 

De door het CBR gebruikte diagnose “drugsmisbruik in ruime zin” komt tot stand 

als er niet voldoende criteria zijn om op as I tot drugsmisbruik of – afhankelijkheid 

te komen volgens de DSM-IV-TR-criteria, maar er wel symptomen en gedragingen 

aanwezig zijn die voor de keurend psychiater doorslaggevend zijn om de diagnose 

te stellen, namelijk ‘aanwijzingen voor drugsmisbruik’. 

 

Voor u is het van belang om te weten dat de psychiater niet alleen op grond van 
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de hiervoor genoemde DSM-IV-TR-criteria tot de diagnose drugsmisbruik kan 

komen, maar ook op basis van overige aanwijzingen. Deze aanwijzingen kunnen 

worden verkregen tijdens de anamnese (het vraaggesprek), maar ook op basis 

van andere relevante gegevens, zoals de inhoud van proces-verbaal (waaronder 

de door u afgelegde verklaring), inclusief de melding, die door de politie zijn 

doorgestuurd.  

 

Bloed- en urineonderzoek 

Het eerste onderdeel in het onderzoek naar de rijgeschiktheid bestaat uit een 

bloed- en/of urineonderzoek. 

Voor het gesprek met de keurend psychiater (en diens assistent) moet u verplicht 

in een potje plassen. Uw urine zal worden onderzocht op de aanwezigheid van 

bepaalde waarden die duiden op recent gebruik van drugs. In het algemeen is ons 

advies om in ieder geval vanaf de oplegging van het onderzoek naar de 

rijgeschiktheid tot aan het daadwerkelijke onderzoek geen drugs te gebruiken. Aan 

de hand van uw urine kan het drugsgebruik tot enkele weken/maanden voor het 

urineonderzoek worden vastgesteld. Dit is per drug verschillend. Hieronder treft u 

een overzicht van de duur dat de afbraakstoffen van de verschillende drugs nog in 

de urine zijn waar te nemen.   

 

Cannabis (hasj en wiet) 

Cannabis wordt via de longen opgenomen in het bloed. Het bloed brengt het naar 

alle organen. Een deel wordt afgegeven aan het vetweefsel. Vervolgens geeft het 

vetweefsel het weer aan het bloed af. Dat is zo weinig dat je daar niets van merkt. 

De afgifte vanuit het vetweefsel aan het bloed gaat heel langzaam. Is er sprake 

van een frequenter of structureel gebruik van cannabis dan kan het zelfs nog na 2 

maanden via de urine worden vastgesteld. Indien u in het verleden regelmatig of 

structureel cannabis hebt gebruikt, is ons advies om hier onmiddellijk mee te 

stoppen zodat op het moment dat u het onderzoek ondergaat, dit niet (meer) kan 

worden vastgesteld. 
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Cannabis bevat cannabinoïden, die onder andere aantoonbaar zijn in speeksel, 

bloed, urine en haar. Cannabinoiden worden nadat het in het bloed terechtkomt, 

afgegeven aan het vetweefsel. Vervolgens geeft het vetweefsel de cannabinoïden 

weer heel langzaam af aan het bloed. De meest relevante cannabinoïde, 

THC (Δ9-tetrahydrocannabinol) heeft een halfwaardetijd van meerdere dagen. Na 

opname in het bloed wordt THC door leverenzymen omgezet in THCCOOH 

(tetrahydrocannabinolzuur), vervolgens wordt het geglucuronideerd en ontstaat 

THCCOOH-glucuronide. De afbraakproducten zijn aantoonbaar in de urine. 

Hoe vaker en hoe meer cannabis wordt gebruikt hoe langer THCCOOH 

aantoonbaar is in urine. Dit komt omdat er dan meer cannabinoïden in het 

vetweefsel liggen opgeslagen. 

In de huidige keuringspraktijk bestaat het laboratoriumonderzoek uit een 

eenmalige meting van THCCOOH glucuronide in de urine. Het is met een 

eenmalige screening in de urine op THCCOOH-glucuronide niet mogelijk om 

onderscheid te maken tussen licht (incidenteel, sporadisch) gebruik van cannabis 

en zwaar (chronisch, langdurig overmatig) gebruik van cannabis. 

Men zal het THCCOOH in bloed bepalen ter ondersteuning van de vaststelling 

drugsmisbruik in het kader van onderzoek naar rijgeschiktheid. 

- Een THCCOOH-uitslag van 40 μg/L of hoger in volbloed (omgerekend 73 

μg/L of hoger in serum) is een aanwijzing voor zwaar (chronisch, langdurig 

overmatig) cannabis gebruik. 

- Een THCCOOH-uitslag van 75 μg/L of hoger in volbloed (omgerekend 137 

μg/L of hoger in serum) is een sterke aanwijzing voor zwaar (chronisch, 

langdurig overmatig) cannabis gebruik1 

 
1 In bloed werd voor THCCOOH een afkapgrens van 40 respectievelijk 75 μg/L voorgesteld om zware 
cannabis gebruikers te onderscheiden van lichte gebruikers. De werkgroep is van mening dat een waarde 
van 40 μg/L of hoger een aanwijzing vormt voor zwaar cannabisgebruik en een waarde van 75 μg/L of hoger 
een sterke aanwijzing vormt voor zwaar cannabisgebruik. Een THCCOOH-uitslag van 40 μg/L of hoger in 
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De groep zware gebruikers betreft hier een groep die gemiddeld 12 tot 21,6 joints 

per week gebruikt, afhankelijk van de betreffende studie. Bij het gebruik van deze 

bepaling werd een hoge specificiteit gezien van 93%, wat belangrijk is gezien de 

forensische context van onderzoek naar drugsmisbruik in het kader van 

rijgeschiktheidskeuringen. De bijbehorende sensitiviteit was echter laag. Dat 

betekent dat bij een positieve bloeduitslag zwaar cannabis gebruik kan worden 

aangetoond, maar bij een negatieve bloeduitslag zwaar cannabis gebruik niet is 

uitgesloten. 

Een eenmalig urineonderzoek kan wel gebruikt worden om recent cannabis 

gebruik aan te tonen. Bij licht gebruik is een week na het laatste gebruik de 

urinetest in de regel negatief. Dit is deels afhankelijk van de gekozen cut-off 

waarde om een monster als positief te beschouwen (Huestis, 1995). Bij zwaar 

gebruik kan een urinetest nog weken tot enkele maanden na staken positief zijn 

voor cannabis. 

Een eenmalig urineonderzoek dat positief is op THCCOOH wijst bij lichte cannabis 

gebruikers op cannabis gebruik in de afgelopen zeven dagen. Een positieve 

uitslag bij urineonderzoek kan bij zware gebruikers tot enkele maanden na staken 

optreden. Indien (bij een positieve urine uitslag) gebruik van cannabis door een 

betrokkene wordt ontkend, kan dit wijzen op een onbetrouwbare drugsanamnese. 

Een positieve uitslag op urineonderzoek vormt een aanwijzing voor huidige licht 

gebruik of zwaar gebruik langere tijd geleden. 

** Opmerking **  

Het schijnt zo te zijn dat het drinken van veel water met citroensap kan voorkomen dat 

de THC nog in uw urine is waar te nemen. Het moet dan wel gaan om een grote 

hoeveelheid water van meer dan 4 liter op een dag. Echter, het kan zo zijn dat het 

kreatininegehalte van uw urine dan zodanig laag wordt, dat de psychiater manipulatie 

vermoedt. Ook dat duidt dan weer op drugsmisbruik. Ons advies is dan ook om gewoon 

 
volbloed komt (omgerekend) overeen met 73 μg/L of hoger in serum. Een uitslag van 75 ug/L of hoger in 
volbloed komt (omgerekend) overeen met 137 μg/L of hoger in serum 
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met het drugsgebruik te stoppen in plaats van het urineonderzoek op deze wijze te 

‘manipuleren’. 

 

Cocaïne 

Cocaïne komt via het slijmvlies in het bloed. Cocaïne is onder andere aantoonbaar 

in speeksel, bloed, urine en haar. Cocaïne kent een korte halfwaardetijd. De 

halfwaardetijd van cocaïne in bloed is ongeveer 1 uur. Dat wil zeggen dat na 1 uur 

de helft van de cocaïne uit het bloed verdwenen is. Vijf uur na inname is de 

cocaïne voor 98% uit het bloed (en ook uit speeksel) verdwenen. Cocaïne wordt in 

het lichaam afgebroken door de lever en omgezet in onder andere 

benzoylecgonine. Zoals ook in zijn algemeenheid geldt dat drugs (of 

afbraakproducten van drugs) in urine en haar langer aan te tonen zijn dan in 

speeksel en bloed, geldt dat ook voor cocaïne en benzoylecgonine. 

Bij een urinetest onderzoekt men of deze afbraakstoffen in het lichaam zitten.  

In de huidige keuringspraktijk bestaat het laboratoriumonderzoek uit een 

eenmalige meting van benzoylecgonine in de urine. Hiermee kan intranasaal 

gebruik van cocaïne in een periode tot ongeveer 2-3 dagen voor de urineafname 

worden aangetoond (Verstraete, 2004). Vanwege de korte halfwaardetijd kan 

urineonderzoek maar in beperkte mate worden ingezet om gebruik van cocaïne 

aan te tonen. Er kan met eenmalig urine onderzoek geen onderscheid worden 

gemaakt tussen zwaar en licht gebruik. Bij een positieve test kan urineonderzoek 

gebruikt worden als confrontatiemiddel in geval betrokkene het cocaïne gebruik 

ontkent. Daarom is het toch van belang dit urineonderzoek uit te voeren. Het 

onderzoek dient plaats te vinden in een ISO 15189 of ISO 17025 geaccrediteerd 

laboratorium. 

XTC 

XTC wordt geslikt en daarna direct aantoonbaar in je bloed. Net als bij cocaine 

verdwijnt de xtc al snel uit het bloed. Ongeveer 50 procent wordt onveranderd via 

de lever afgebroken en de rest wordt als afbraakstof via de urine uitgescheiden. 
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Bij een test op XTC, onderzoekt men of er afbraakstoffen in de urine zitten. Tot 

ruim 3 dagen na gebruik is XTC nog in de urine vast te stellen. 

 

LSD 

LSD wordt meestal genomen door te "sabbelen" op een stukje papier met daarop 

gedruppelde LSD. Men noemt dit "papertrips". De dosis wordt gemeten in 

microgrammen (1 miljoenste deel van een gram). LSD is afhankelijk van de 

dosering tot 48 uur na gebruik te vinden in je urine. De afbraakstoffen van LSD 

blijven echter 3 dagen lang zichtbaar in de urine. 

 

Heroïne 

Heroïne wordt meestal gespoten of ingenomen via “chinezen”. Het middel komt 

daardoor snel in het bloed terecht. Een klein gedeelte komt in de hersenen 

terecht. Na ongeveer 6 uur wordt de heroïne in het lichaam afgebroken. Bij een 

test onderzoekt men in het laboratorium of er afbraakstoffen in de urine zitten. 

Deze zijn tot 5 dagen aantoonbaar. 

 

Speed  

Amfetamine (speed) wordt meestal geslikt of gesnoven. De amfetamine wordt pas 

na zo’n 6 tot 8 uur in het lichaam afgebroken. In sommige gevallen, afhankelijk 

van de kwaliteit, kan dit nog langer duren. Ongeveer de helft van de speed verlaat 

het lichaam onveranderd via de urine, de rest wordt door de lever afgebroken. Bij 

een test op amfetamine onderzoekt men of er afbraakstoffen in de urine zitten. \ 

In de huidige keuringspraktijk bestaat het laboratoriumonderzoek uit een 

eenmalige meting van amfetamine en methamfetamine in de urine. Hiermee kan 

gebruik van amfetamine in een periode tot ongeveer 2 dagen voor de urineafname 

worden aangetoond (Verstraete, 2004). Vanwege de korte halfwaardetijd kan 

urineonderzoek maar in beperkte mate worden ingezet om gebruik van 

amfetamine aan te tonen. Er kan met eenmalig urine onderzoek geen onderscheid 

worden gemaakt tussen zwaar en licht gebruik. Bij een positieve test kan 

urineonderzoek gebruikt worden als confrontatiemiddel in geval betrokkene het 



 

 19 

amfetamine gebruik ontkent. Daarom is het toch van belang dit urineonderzoek uit 

te voeren. Het onderzoek dient plaats te vinden in een ISO 15189 of ISO 17025 

geaccrediteerd laboratorium. De normen en eisen voor dergelijk urineonderzoek 

worden in meer algemene zin beschreven in een rapport van de Gezondheidsraad 

(1998). 

GHB 

In het kader van onderzoek naar rijgeschiktheid is het van belang licht (incidenteel, 

sporadisch) gebruik te onderscheiden van zwaar (chronisch, langdurig overmatig) 

gebruik, omdat zwaar gebruik een indicatie van misbruik kan zijn. De vraag is of 

en welk laboratoriumonderzoek bij het onderzoek naar misbruik van GHB ingezet 

kan worden om zwaar gebruik van licht gebruik te onderscheiden. 

Gamma-hydroxyboterzuur (GHB) is een structuur analoog, een precursor en 

metaboliet van gamma-amino boterzuur (GABA). Het is een korte-keten vetzuur. 

GHB wordt endogeen geproduceerd en komt van nature in kleine hoeveelheden 

voor in het centrale zenuwstelsel (toxicologie.org). Bij laboratoriumonderzoek is 

GHB onder andere aantoonbaar in speeksel, bloed, urine en haar. Omdat GHB 

een lichaamseigen stof is, betekent dit dat er altijd een zekere hoeveelheid GHB 

aantoonbaar is in bijvoorbeeld bloed of urine, ook bij mensen die geen GHB 

gebruiken.  

In bloedplasma heeft GHB een eliminiatiehalfwaardetijd van 0,5 tot 0,9 uur. In 

urine kan exogeen GHB gebruik tot ongeveer 12 uur na inname worden 

aangetoond en in bloed tot maximaal 8 uur na inname (Verstraete, 2004). De korte 

halfwaardetijd en het feit dat er altijd enig endogeen geproduceerd GHB gemeten 

zal worden, maakt dat GHB gebruik maar kort na inname middels bloed- of 

urineonderzoek kan worden aangetoond. Afhankelijk van het metabolisme van de 

gebruiker en de genomen hoeveelheid kunnen deze tijden nog korter zijn 

(Verstraete, 2004; Netherlands Institute of Mental Health and Addiction, 2018). 
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Men dient zich te realiseren dat de gangbare laboratoriumtest op GHB nauwelijks 

de synthetische vormen Gamma-hydroxyvaleric (GHV) of Gamma Valerolactone 

(GVL) kan aantonen (Carter, 2005; Andresen Streichert, 2013). Indien verdenking 

op gebruik van een GHB bestaat maar het urineonderzoek is negatief kan 

aanvullend laboratoriumonderzoek naar afgeleide varianten overwogen worden. 

In de huidige keuringspraktijk bestaat het laboratoriumonderzoek uit een 

eenmalige meting van GHB in de urine. Hiermee kan gebruik van GHB in een 

periode tot ongeveer 12 uur voor de urineafname worden aangetoond (Verstraete, 

2004). Het is met een eenmalige screening in de urine op GHB niet mogelijk om 

onderscheid te maken tussen licht (incidenteel, sporadisch) gebruik van GHB en 

zwaar (chronisch, langdurig overmatig) gebruik van GHB. 

     ** TIP **  

Neem geen risico! Het urineonderzoek vormt een klein, maar zeker niet onbelangrijk 

onderdeel van het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Wanneer er bepaalde drugs in uw 

urine worden aangetroffen, wordt het al heel lastig om met goed gevolg het onderzoek 

naar de rijgeschiktheid te doorlopen. Neem daarom geen risico en neem de 

bovengenoemde indicatietermijnen zo ruim mogelijk. Maak eventueel gebruik van de 

mogelijkheid om een betalingsregeling aan te treffen om zo het onderzoek uit te stellen. 

     ** TIP **  

Twijfelt u of er afbraakstoffen van drugs in uw urine te zien zal zijn? Laat uw urine dan 

eerst onderzoeken via uw huisarts om er zeker van te zijn dat u niet op grond van de 

van het drugsonderzoek wordt aangemerkt als drugsmisbruiker. 

 

In uitzonderlijke gevallen kan de psychiater u ook vragen om een bloedonderzoek 

te ondergaan. U bent dan verplicht daaraan mee te werken, omdat anders uw 

rijbewijs in ieder geval ongeldig wordt verklaard. 

 

Contra-expertise: confirmatieonderzoek 

Steeds vaker zien we dat de urineonderzoeken niet helemaal te vertrouwen zijn. 

Bij contra-expertise blijkt dan dat de eerdere vastgestelde verhoogde 

urinewaarden niet juist bleken te zijn. Belangrijk is wel dat een juiste contra-
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expertise plaatsvindt. Niet door een nieuw (tegen)onderzoek, maar door een 

nadere analyse van het eerste urinemonster. U moet vragen om een 

confirmatieonderzoek waarbij de urine op een meer specifieke wijze wordt 

onderzocht. De testen die in opdracht van het CBR worden verricht zijn immers 

vaak vanwege de kosten niet erg betrouwbaar. U kunt dan vragen om een meer 

specifiek confirmatieonderzoek. De urine die afkomstig is uit hetzelfde 

urinemonster dat het laboratorium ten behoeve van het psychiatrisch onderzoek 

heeft onderzocht wordt dan opnieuw getest. 

 

Het CBR hoeft in de resultaten van een tegenonderzoek geen aanleiding te vinden  

om te twijfelen aan de juistheid van de resultaten van het eerste onderzoek indien 

het tegenonderzoek is uitgevoerd met een ander urinemonster. De resultaten van 

dit urineonderzoek kunnen dan niet afdoen aan de juistheid van de resultaten van 

het bloedonderzoek tijdens het eerste onderzoek. De resultaten van het 

tegenonderzoek hoeven het CBR slechts aanleiding te geven aan de resultaten 

van het eerste onderzoek te twijfelen, indien sprake is van een contra-expertise op 

basis van de urinemonsters uit het eerste onderzoek. 

 

Een tegenonderzoek op basis van een nieuw urinemonster heeft dus niet zoveel 

zin. Wat wel is aan te bevelen is om een confirmatieonderzoek te laten verrichten.  

 

Wij werken zelf ook samen met een laboratorium en met een klinisch chemicus. U 

kunt ook ons de opdracht geven het confirmatieonderzoek te laten verrichten en/of 

de deskundige visie van de klinisch chemicus te vragen. 

 

Ook in het geval dat in uw urine geen drugs worden aangetroffen, kan de keurend 

psychiater alsnog aan de hand van het lichamelijk onderzoek of het vraaggesprek 

tot de diagnose drugsmisbruik kan komen. Hiervoor is het van belang welke 

antwoorden u geeft tijdens het vraaggesprek, maar ook alle overige relevante 

gegevens zijn van belang bij de beoordeling. Wees daarom ook bij het verdere 

verloop van de procedure alert! 



 

 22 

 

Lichamelijk en medisch onderzoek 

Het lichamelijk onderzoek omvat niet meer dan een visuele beoordeling door de 

keurend psychiater. Over het algemeen kan een psychiater niet aan de buitenkant 

vaststellen of u regelmatig drugs gebruikt. De psychiater let echter op lichamelijke 

aanwijzingen voor regelmatig drugsgebruik.  

Qua (lichamelijke) lichamelijke kenmerken kan het met name gaan om: 

• Verwaarloosd uiterlijk 

• Slecht verzorgd gebit 

• Vermoeidheid en uitputtingsverschijnselen 

• Spuitverwondingen 

• Schade aan binnenzijde neus 

• Bloeddoorlopen ogen 

• Stoornis geheugen     

 

Dit overzicht is niet uitputtend bedoeld. Iedere drug heeft verschillende effecten en 

kenmerken tot gevolg. Van de eerdergenoemde drugs leidt het gebruik van 

cannabis en XTC tot de minst (heftige) lichamelijke aandoeningen c.q. 

aanwijzingen. Bereid u goed voor door te bedenken welke lichamelijke kenmerken 

bij u eventueel tot aanwijzingen zouden kunnen leiden!   

 

** TIP **  

Het is belangrijk dat u er verzorgd uitziet tijdens het vraaggesprek met de psychiater. 

Probeer u netjes te kleden, maar ook weer niet overdreven netjes. Gewoon casual is 

prima. Verder is het van belang dat u zichzelf scheert, tenzij u een baard of snor hebt. 

     ** TIP **  

Indien u lijdt aan een bepaalde ziekte of aandoening die mogelijk een of meer van de 

hiervoor genoemde kenmerken tot gevolg heeft, adviseren wij u voor het lichamelijk 

onderzoek een verklaring van uw huisarts te verkrijgen. Hierin kan uw huisarts 

aangeven aan welke ziekte of aandoening u lijdt en wat hiervan de (vermoedelijke) 

oorzaak is. Volgens vaste jurisprudentie moet de arts verklaren dat de vastgestelde 
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symptomen een andere (aannemelijke) oorzaak hebben dan drugsmisbruik en dat 

drugsmisbruik als oorzaak is uit te sluiten. 

     ** TIP **  

In het algemeen maakt u de meeste kans wanneer u kerngezond bent. Gelet op de 

geheimhoudingsplicht van artsen hoeft u er niet voor te vrezen dat de psychiater – 

zonder u daarvoor eerst toestemming te vragen - uw huisarts raadpleegt. 

 

Het gebruik van de term psychiatrisch onderzoek hier is enigszins misleidend, 

omdat het onderzoek naar de rijgeschiktheid in het geheel als een psychiatrisch 

onderzoek wordt gezien. Het onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt immers ook 

door een psychiater verricht, waarover hierna meer. Binnen het groter geheel van 

het onderzoek naar de rijgeschiktheid, vindt er in het kader van het vraaggesprek 

met de psychiater dus ook een beperkter psychiatrisch onderzoek plaats. Wellicht 

merkt u zelf niets of slechts weinig van dit onderdeel van het onderzoek, maar u 

moet zich er wel bewust van zijn dat ook het psychiatrisch onderzoek 

meegewogen kan worden bij de beoordeling door de psychiater. 

 

Het psychiatrisch onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig de Richtlijnen 

psychiatrisch onderzoek bij volwassenen. Het is verplicht dat dit gedeelte door een 

psychiater wordt uitgevoerd. In de praktijk betekent dit dat u hooguit enkele 

minuten een psychiater ziet die een gesprekje met u heeft. De rest van het 

onderzoek (de anamnese; het vraaggesprek) wordt door een assistent gedaan. 

 

Tijdens dit psychiatrisch onderzoek zal er onder andere gekeken worden of u er 

verzorgd uitziet, of er geen (slaap)stoornissen aanwezig zijn en of uw 

kalenderleeftijd overeenkomt met uw uiterlijk.  

 

Ook speelt de wijze waarop u antwoord geeft (zakelijk, vriendelijk, etc.) mee in de 

beoordeling, of u coöperatief (meewerkend) bent, maar ook of het contact in 

overeenstemming is met de context van de keuring (niet te joviaal, of niet te 

ernstig wantrouwend). De psychiater zal kijken naar uw houding (gespannen, 
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afwachtend, angstig, etc.) en of u uw gedragingen bagatelliseert of juist een 

externaliserende benadering hanteert. 

 

Verder zullen uw cognitieve functies (aandacht en concentratie, geheugen, 

intellect en denken, taalgebruik en taalbegrip, opdrachten uitvoeren, herkennen) 

worden beoordeeld alsmede uw stemming, impulscontrole en agressieregulatie. 

En tot slot beoordeelt de psychiater of er sprake is van wisselende stemmingen 

(verhoogde prikkelbaarheid, snelle irritatie). 

 

De psychiater zal ook vragen of u een psychiatrisch verleden hebt, behandelingen 

hebt gehad vanwege psychiatrische aandoeningen en verder kan de psychiater 

vragen om uw medicijnkaart. Wanneer hierop medicatie te zien is tegen 

psychiatrische aandoeningen, zal dit ook aanleiding kunnen geven voor nader 

onderzoek.  

 

     ** TIP **  

Tijdens het psychiatrisch onderzoek kan ook worden gevraagd naar uw psychiatrisch 

verleden. U moet weten dat eventuele psychiatrische of psychische problemen in het 

afgelopen jaar ook bij de beoordeling van uw rijgeschiktheid kunnen worden betrokken. 

 

Medicinaal gebruik 

 

Drie drugs waarvoor grenswaarden gelden, worden tevens als geneesmiddel 

voorgeschreven. Het betreft dexamfetamine, medicinale cannabis en morfine. 

Medicinaal gebruik vereist dat het op voorschrift van een arts en via een apotheek 

wordt verstrekt. De Gezondheidsraad heeft het standpunt ingenomen dat het 

gebruik van deze geneesmiddelen iemand rijongeschikt maakt (Gezondheidsraad, 

2016). Een uitzondering is mogelijk voor zover psychostimulantia in 

therapeutische dosering gebruikt worden voor de behandeling van 

ADHD bij volwassenen, narcolepsie of pathologische hypersomnolentie en indien 

er geen rijgevaarlijke bijwerkingen zijn (REG 2000, artikel 10.4). 
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Van belang zijn de aanbevelingen in de landelijke samenwerkingsafspraak (LESA) 

Geneesmiddelen en verkeersveiligheid van NHG en KNMP en de adviezen op 

rijveiligmetmedicijnen.nl. Daarin staat dat na twee weken gebruik van morfine of 

medicinale cannabis verkeersdeelname als veilig wordt beschouwd, tenzij er 

sprake is van bijwerkingen die de rijvaardigheid beïnvloeden. In 2017 pleitte de 

KNMP in een brief aan de Tweede Kamer voor een spoedwijziging van de 

Wegenverkeerswet. Er wordt op dit moment door betrokken organisaties en 

departementen gewerkt aan een (wettelijke) oplossing voor verkeersdeelnemers 

die op medisch voorschrift gebruiken. In een officiële bekendmaking uit 2018 

schrijft de minister over medicinaal gebruik dat bestuurders die op medisch 

voorschrift en onder behandeling van een arts geneesmiddelen gebruiken en 

voldoen aan de geschiktheidseisen van het Centraal Bureau 

Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), moeten kunnen deelnemen aan het verkeer 

zonder daarbij strafbaar te zijn. Uit bestaande jurisprudentie komt naar voren dat 

het CBR in voorkomende gevallen van medicinaal gebruik, rijgeschiktheid niet 

categorisch uitsluit. Een medicinale cannabisgebruiker kan rijgeschikt worden 

verklaard, mits het door een arts wordt voorgeschreven en via de apotheek wordt 

geleverd en geen rijgevaarlijke bijwerkingen worden ervaren. 

 

Indien sprake is van medicinaal gebruik (van bijvoorbeeld cannabis of 

dexamfetamine) wordt nagegaan wat betrokkene gebruikt, in welke hoeveelheden 

en in welke vorm. Houdt betrokkene zich aan het voorschrift? 

Voor welke klacht of aandoening wordt medicinaal gebruik voorgeschreven? Door 

wie (welke huisarts of specialist) wordt medicinaal gebruik voorgeschreven? Kan 

medicinaal gebruik geverifieerd worden bij de behandelend arts? Kan betrokkene 

een recept overhandigen? Medicinaal gebruik vereist dat het op voorschrift van 

een geregistreerd arts wordt verstrekt door een apotheek en volgens voorschrift 

wordt gebruikt. 

 

Indien sprake is van medicinaal gebruik (van bijvoorbeeld cannabis of 

dexamfetamine) wordt nagegaan wat betrokkene gebruikt, in welke hoeveelheden 

en in welke vorm. Houdt betrokkene zich aan het voorschrift? Voor welke klacht of 
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aandoening wordt medicinaal gebruik voorgeschreven? Door wie (welke huisarts 

of specialist) wordt medicinaal gebruik voorgeschreven? Kan medicinaal gebruik 

geverifieerd worden bij de behandelend arts? Kan betrokkene een recept 

overhandigen? Medicinaal gebruik vereist dat het op voorschrift van een 

geregistreerd arts wordt verstrekt door een apotheek en volgens voorschrift wordt 

gebruikt. 

 

Indien gebruik van drugs op voorschrift niet kan worden bevestigd door de 

behandelend arts en/of betrokkenen geen toestemming geeft voor het opvragen 

van informatie bij de voorschrijver en/of apotheek dan wel (daarnaast) andere 

vormen of hoeveelheden worden gebruikt dan voorgeschreven kan niet gesproken 

worden van medicinaal gebruik 

 

Anamnese (vraaggesprek) 

Het vraaggesprek met de keurend psychiater vormt het laatste onderdeel in het 

onderzoek naar de rijgeschiktheid, en maakt mede deel uit van het algehele 

psychiatrisch onderzoek. Dit is voor u het belangrijkste gedeelte van het 

onderzoek nu de door u te geven antwoorden, in grote mate bepalend zijn voor de 

conclusie van de psychiater, en derhalve voor het door het CBR te nemen besluit. 

Het is daarom belangrijk dat u met name deze paragraaf van de brochure 

zorgvuldig leest, zodat u weet wat het vraaggesprek inhoudt, welke vragen u kunt 

verwachten, wat de bedoeling van de vragen is en wat u verder te wachten staat.  

Ook adviseren wij de als bijlage bij deze informatiebrochure meegestuurde 

voorbeelden van rapportages van de psychiatrische keuring zorgvuldig door te 

lezen zodat u weet welke vragen gesteld kunnen worden. 

 

     ** DISCLAIMER **  

De bedoeling van deze brochure is uitsluitend om u voor te bereiden op het onderzoek 

naar de rijgeschiktheid. Wij adviseren u in geen geval om in strijd met de waarheid te 

verklaren tijdens het vraaggesprek met de psychiater. U blijft zelf verantwoordelijk voor 

de antwoorden die u geeft! 
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De vraagstelling die de psychiater moet beantwoorden is of er bij u sprake is van 

drugsmisbruik of –afhankelijkheid (op grond van alle klinisch relevante gegevens 

en/of de DSM IV-TR classificatie). Het CBR (en de keurend psychiater) is met 

name geïnteresseerd in het drugsgebruik in de periode van 12 maanden die 

voorafgaat aan de laatste aanhouding (of de 12 maanden voorafgaand aan het 

keuringsonderzoek door de psychiater).  

 

Vervolgens is het van belang of het gebruik na de aanhouding is veranderd, zodat 

men, voor het geval de diagnose drugsmisbruik of -afhankelijkheid wordt gesteld, 

kan bepalen of de recidiefvrije periode is aangevangen per datum laatste 

aanhouding. 

 

Ook kan er gevraagd worden of u weleens behandeld bent of opgenomen bent 

geweest wegens drugsproblematiek. Dat zou een duidelijke indicatie voor misbruik 

of afhankelijkheid kunnen opleveren. 

 

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid, althans op z’n minst een onderdeel 

daarvan, moet worden verricht door een psychiater.  

** TIP **  

In de praktijk is het vaak zo dat u eerst een gesprek hebt met een (assistent) arts, al 

dan niet onder supervisie van een psychiater en dat de psychiater hoogstens enkele 

minuten een gesprek met u heeft. Zoals hiervoor aangegeven is het verplicht dat u, 

desnoods maar kort, door een psychiater bent onderzocht. Wees hier ook alert op. 

Wanneer u geen psychiater hebt gezien, dan is het onderzoek niet geldig. 

Overigens kunt u ook in onze lijst met psychiaters zien welke psychiaters het 

onderzoek zelf verrichten. 

 

Indien bij het onderzoek in het geheel geen psychiater is betrokken, mag het CBR 

het rapport niet gebruiken voor zijn besluit over de geldigheid van het rijbewijs. 

Mocht het CBR dat toch doen, dan levert dat een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel op en daarmee een sterke grond om bezwaar op te 

maken. 
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Bevindingen politie(dossier) 

De psychiater zal eerst de bevindingen uit de door de politie of de arts gedane 

melding ex artikel 130 WVW controleren en met u bespreken. Hij zal u vragen 

naar de redenen en de achtergronden van de aanhouding, en wellicht, voor zover 

van toepassing, van eventuele eerdere aanhoudingen.  

 

Het gaat hier om de bevindingen van de politie, en de verklaring die u aldaar hebt 

afgelegd. Aan u zal worden gevraagd of die bevindingen en de afgelegde 

verklaring juist zijn.  

 

Het kan zijn dat de psychiater aan u de bij hem/haar bekend zijnde gegevens 

alleen voorhoudt, waarbij hij u in staat stelt om aan te geven of die gegevens juist 

zijn, maar hij kan ook zelf vragen naar de omstandigheden rondom de 

aanhouding. Het gaat om vragen hoe laat u werd aangehouden, wat voor soort 

aanhouding het was (routinecontrole, of opvallend rijgedrag), hoe het rijden verliep 

(wanneer het rijden u gemakkelijk afging zou dat kunnen duiden op drugstolerantie 

waarbij de psychiater eerder tot misbruik zal concluderen). 

De feiten en omstandigheden van het geval zoals deze naar voren zijn gekomen 

tijdens het onderzoek van de politie zijn hierbij doorslaggevend. Het is daarom van 

belang dat u vooraf precies weet wat de politie heeft gerelateerd in het door hen 

opgemaakte proces-verbaal.  

 

     ** TIP **  

U kunt eventueel de verklaringen laten opvragen via uw advocaat. Dat kan door 

bezwaar in te dienen tegen de beslissing van het CBR of door de stukken uit het 

politiedossier op te vragen via de politie.  

 

Wijkt uw verklaring die u bij de politie hebt afgelegd af van de werkelijke hoeveelheid 

genuttigde drugs, dan zult u dat moeten kunnen uitleggen wanneer de psychiater 

daarnaar vraagt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u die verklaring onder invloed hebt 
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afgelegd en dat u later nog eens hebt nagedacht en tot een hogere hoeveelheid bent 

gekomen. Dit is echter steeds naar de omstandigheden van het geval. 

 

Verwijs echter nooit zelf naar uw verklaring die u bij de politie hebt afgelegd. Vertel ook 

niet uit uzelf dat de verklaring niet klopt. Dit hoeft u pas zeggen wanneer de psychiater 

of de arts die de anamnese afneemt hier vragen over stelt. 

 

Er zijn hierbij verschillende scenario’s mogelijk. Wij zullen de belangrijkste hierna 

bespreken. 

 

Gereden onder invloed van drugs 

Wanneer uit bloedonderzoek van het NFI of op basis van de aanwijzingen van de 

politie en/of een bekennende verklaring dat u hebt gereden onder invloed van 

drugs, is allereerst de vraag of door het gebruik de rijvaardigheid zodanig is 

beïnvloed dat u niet meer tot rijden in staat moet zijn geweest. Dit is echt 

afhankelijk van het concrete gebruik voor de aanhouding. Voor u is van belang dat 

bij drugsgebruik al snel wordt aangenomen dat het gebruik de rijvaardigheid 

nadelig heeft beïnvloed.  

 

Wanneer het onderzoek enkel is opgelegd omdat u een gebruikershoeveelheid 

drugs in uw bezit had en regelmatig drugs gebruikt, zonder dat vaststaat dat u ook 

zelf hebt gebruikt, is de vraag of u nog tot rijden in staat was niet echt van belang. 

U kunt dan gewoon met “ja” antwoorden, met de uitleg daarbij dat u niet onder 

invloed hebt gereden.  

 

Gereden afstand  

Wanneer vast staat dat u onder invloed van drugs hebt gereden, zal de psychiater 

vervolgens aan u vragen wat de gereden afstand is geweest totdat u werd 

aangehouden. Deze vraag is erop gericht om eventuele drugstolerantie vast te 

stellen. Wanneer u een behoorlijke afstand hebt gereden (waarbij men al uitgaat 

van meer dan 3 km!) zou dat een aanwijzing zijn voor drugstolerantie nu een 

persoon die drugs heeft gebruikt, volgens de keurend psychiaters eigenlijk niet tot 
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rijden in staat zou moeten zijn. Als u dan meer dan 3 kilometer hebt gereden, is 

het in de visie van de psychiater een wonder dat u, ondanks de door u gebruikte 

drugs, toch zo ver hebt kunnen komen.  

Was u echter niet onder invloed bij aanhouding, dan is de afstand echter niet van 

belang. Uw antwoord is dus mede afhankelijk van de omstandigheden bij 

aanhouding.  

 

Goed gereden? 

Een struikelblok is vaak ook de vraag of u zichzelf goed tot rijden in staat achtte. 

Ook hier geldt dat deze vraag enkel relevant is wanneer vaststaat dat u onder 

invloed van drugs hebt gereden. 

 

Wanneer er drugs in uw bloed zijn aangetroffen, of wanneer u uiterlijke kenmerken 

vertoonde van drugsgebruik wordt ervan uit gegaan dat u onder invloed van drugs 

hebt gereden. Afhankelijk van de hoeveelheid is het in de meeste gevallen niet 

aannemelijk wanneer u zou verklaren dat u nog goed hebt gereden, of het moet 

gaan om z’n geringe hoeveelheid dat daardoor de verkeersveiligheid niet in 

gevaar kan zijn gebracht, maar de praktijk leert dat al snel wordt aangenomen dat 

het drugsgebruik de rijvaardigheid nadelig heeft beïnvloed. 

 

Veel mensen zijn geneigd om hun fouten goed te praten, zeker als ze bang zijn 

voor de “straf”. De gedachte is dan vaak dat wanneer zij hun rijbewijs wel 

terugkrijgen wanneer ze verklaren dat ze wel konden rijden. Dit is een grote 

misvatting. Wanneer u tijdens het vraaggesprek verklaart dat u uzelf goed tot 

rijden in staat achtte, kan dit een aanwijzing opleveren voor drugsmisbruik. Dit zou 

namelijk betekenen dat u ondanks het drugsgebruik, toch nog goed kon rijden, 

hetgeen afhankelijk van de hoeveelheid drugs die in uw bloed is aangetroffen, een 

aanwijzing voor tolerantie kan opleveren en daarmee voor drugsmisbruik.  

 

In dat kader horen wij vaak dat het nog zou gaan om een resthoeveelheid drugs 

die in het bloed is aangetroffen. Bijv. een jointje, die de avond ervoor is gerookt. 
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Dit is vaak niet aannemelijk. De resthoeveelheid is dan vaak minder dan de 

hoeveelheid die in het bloed is aangetroffen.  

Dat kan anders zijn, wanneer u in de periode daarvoor regelmatig drugs gebruikte, 

maar ook dat antwoord kan de psychiater dan weer aanmerken als een aanwijzing 

voor drugsmisbruik. 

 

Belangrijk is dat u niet probeert om het rijden onder invloed goed te praten of te 

bagatelliseren. Rijden onder invloed van drugs valt namelijk nooit goed te praten 

en is uitermate ernstig gelet op het gevaar voor de verkeersveiligheid. U kunt 

hooguit een verklaring geven waarom u nu hebt gereden, terwijl u dat anders niet 

zou doen.  

 

Werkingsduur 

Wanneer u enige tijd voor het rijden drugs hebt gebruikt, is het de vraag wat de 

werkingsduur van de drugs is. Binnen hoeveel uur wordt aangenomen dat de 

drugs is uitgewerkt, in zoverre dat deze de rijvaardigheid niet meer kon 

beïnvloeden?  

 

Ter indicatie geldt de volgende duur: 

DRUG Werking (in uren) 

Cannabis 2-3 uur  

Cocaïne 30 minuten (bij snuiven) 

XTC 4 - 8 uur 

LSD 8-12 uur 

Heroïne  4-6 uur 

Speed 4-8 uur 

GHB 3 uur 

 

Let wel: zo lang uit de uitslag van het bloedonderzoek blijkt dat de hoeveelheid 

drugs in uw bloed hoger was dan de daarvoor geldende grenswaarde, wordt ervan 

uitgegaan dat u dit gemerkt moet hebben, tenzij u tolerantie hebt opgebouwd. Of u 
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het effect van de drugs hebt moeten merken, is afhankelijk van de hoeveelheid 

drugs die is vastgesteld, hoe lang of kort u van te voren het tot u hebt genomen en 

daarnaast natuurlijk hoe vaak u die drugs gebruikt.  

 

Dit laatste wordt dus echter als tolerantie uitgelegd. Als u verklaart dat u niets hebt 

gemerkt, kan dit als aanwijzing voor drugsmisbruik worden aangemerkt.  

 

     ** TIP **  

U moet zich er bewust van zijn dat de psychiater wellicht ook kennis heeft genomen of 

nog kan nemen van uw verklaring die u bij de politie hebt afgelegd en de rest van het 

dossier! Indien u vergeten bent wat u bij de politie hebt verklaard, kunt u uw verklaring 

schriftelijk opvragen bij het CBR. Ook kan een advocaat deze verklaring eventueel voor 

u opvragen. De advocaat kan pro forma bezwaar instellen tegen het eerste besluit van 

het CBR en daarbij de stukken opvragen. Ook kan de advocaat de stukken opvragen 

bij het CVOM/arrondissementsparket in het kader van een eventuele strafzaak. 

 

 

 

 

 

Reden rijden onder invloed 

Aan u zal worden gevraagd waarom u onder invloed van drugs hebt gereden. 

Zoals eerder gemeld, zult u geneigd zijn om uw gedrag goed te praten, door te 

antwoorden dat u wel dacht dat u kon rijden of dat u niets voelde, maar die 

antwoorden kunnen een aanwijzing opleveren voor een tolerantie voor die drugs  

 

Aan de andere kant kan de psychiater ook tot drugsmisbruik komen, wanneer uw 

antwoord duidt op onverantwoordelijk gedrag, hoewel dat altijd minder erg is dan 

tolerantie. Zoals altijd is de gulden middenweg het beste.  

 

Wanneer u drugs gebruikt hebt vanwege een bijzondere gebeurtenis (bijv. feest)  
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is dat meestal positief voor de uitkomst van het onderzoek. Een bijzondere 

gebeurtenis ziet namelijk eerder op incidenteel drugsgebruik. 

 

U moet wel kunnen uitleggen waarom u ondanks het drugsgebruik als bestuurder 

bent opgetreden. In feite zult u dit niet of nauwelijks kunnen uitleggen.  

Soms komt het ook voor dat u de bedoeling had om u door een ander naar huis te 

laten rijden, maar dat dit om bepaalde redenen niet doorging of dat u – 

bijvoorbeeld – bij een ander zou blijven slapen, maar dat dit niet doorging.  

 

Wanneer er geen bijzondere gebeurtenis was, zien we vaak in onderzoeken dat 

cliënten juist door het drugsgebruik dingen zijn gaan doen die ze anders nooit 

zouden doen, zoals het rijden onder invloed. Vaak zien we dat personen door het 

drugsgebruik niet meer normaal handelen en daardoor dingen doen die ze anders 

nooit zouden doen. Dat zou een mogelijke uitleg kunnen zijn, afhankelijk van de 

omstandigheden van het geval. 

 

Frequentie/gebruiksgewoonte 

Er zal ook worden gevraagd naar uw drugsgebruik in het jaar (12 maanden) voor 

uw laatste aanhouding. De psychiater is geïnteresseerd in de 

frequentie/gebruiksgewoonte in het jaar voorafgaande aan de laatste aanhouding. 

Hoe vaker u in die periode hebt gebruikt, hoe groter de kans is dat uw rijbewijs 

ongeldig wordt verklaard. Wanneer het drugsgebruik structureel van aard is, levert 

dat namelijk een belangrijke aanwijzing op voor drugsmisbruik.  

 

Recreatief gebruik van drugs is toegestaan. 

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:  

 

Cannabis 

Bij cannabisgebruik wordt als vuistregel gehanteerd dat het gebruik van cannabis 

3-4 keer per week (in geringe hoeveelheden) nog als recreatief gebruik wordt 

gezien. Een hoger gebruik duidt op drugsmisbruik.  
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Harddrugs 

Bij het gebruik van harddrugs geldt als vuistregel dat het gebruik eens per maand 

(in geringe hoeveelheden) nog als recreatief gebruik wordt gezien. Een hoger 

gebruik duidt op drugsmisbruik.  

 

Verminderd effect bij drugsgebruik 

Een andere vraag naar de tolerantie is of u tegenwoordig meer drugs kunt 

verdragen dan vroeger, oftewel of u nu meer drugs moet gebruiken om hetzelfde 

effect te bewerkstelligen. Als dat zo is, en u dus “ja” op deze vraag zou 

beantwoorden, is dat een aanwijzing voor drugstolerantie.  

 

Stoppen met drugs 

De psychiater zal verder vragen of u regelmatig hebt gedacht om te moeten 

stoppen met het drugsgebruik, of dat u daadwerkelijk hebt geprobeerd te stoppen, 

maar dat dat niet is gelukt. Als dat zo is, duidt dat op persistentie, oftewel 

vasthoudendheid. Wanneer u de wens hebt om de stoppen, maar dat dat niet lukt, 

levert dat uiteraard een aanwijzing op voor drugsmisbruik. 

 

Als u bent gestopt met het gebruik van drugs, kunt u dat uiteraard zo verklaren. Dit 

is altijd positief voor het onderzoek, mits uit uw urinewaarden niet blijkt van recent 

drugsgebruik. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat u volledig bent gestopt met het 

gebruik omdat u bent geschrokken van de aanhouding.  

 

Controleverlies 

Van controleverlies is sprake wanneer u drugs gedurende een langere periode 

gebruikte dan u van plan was, of dat u meer drugs hebt gebruikt dan de bedoeling 

was. Ook dat kan een aanwijzing opleveren voor drugsmisbruik.  

 

Wanneer er een grote hoeveelheid drugs in uw bloed is aangetroffen, moet u 

hiervoor wel een goede verklaring kunnen geven, anders dan dat sprake is van 

controleverlies.  
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Dysfunctie 

Wanneer u veel tijd kwijt bent met het verkrijgen en/of het gebruik van drugs, dan 

wel wanneer u veel tijd nodig hebt voor het herstel na gebruik, en daardoor 

bepaalde belangrijke sociale of beroepsmatige bezigheden of vrijetijdsbestedingen 

hebt moeten opgeven of verminderen, kan dat als disfunctioneren worden 

beschouwd. In psychiatrische zin noemen ze dat dysfunctie, hetgeen een 

aanwijzing oplevert voor drugsmisbruik. 

 

Datzelfde geldt wanneer u door drugsmisbruik relatieproblemen kreeg of 

problemen ontstonden in intermenselijke terreinen, of wanneer u herhaaldelijk 

werd belemmerd in uw werkzaamheden thuis of op het werk. 

 

Voortdurend gebruik 

In het verlengde hiervan ligt het voortdurend gebruik van drugs terwijl dit tot 

problemen in het leven leidt. Deze problemen kunnen, zoals hiervoor aangegeven 

zich bevinden op sociale of intermenselijke terrein. Wanneer u ondanks deze 

problemen, drugs blijft gebruiken, levert dat een aanwijzing op voor drugsmisbruik. 

 

Rijbewijs nodig voor werk of andere sociale verplichtingen? 

Een vreemde eend in de bijt is de vraag of u uw rijbewijs nodig hebt voor uw werk 

of voor bijzondere sociale verplichtingen. Deze vraag wordt door de psychiaters 

gesteld om te achterhalen of de behoefte aan drugs zo groot is dat u daarmee 

bewust uw rijbewijs op het spel hebt gezet. De gedachte achter deze vraag is dat 

een persoon die van zijn rijbewijs afhankelijk is wel twee keer zou nadenken 

voordat die onder invloed van drugs in een auto zou stappen.  Als u antwoordt dat 

u het rijbewijs nodig hebt en toch daarvoor onder invloed van drugs hebt gereden, 

kan de psychiater dit aanmerken als persistentie, hetgeen een aanwijzing vormt 

voor drugsmisbruik. 

 

In de rechtspraak is door rechters al eens geoordeeld dat het nodig hebben van 

het rijbewijs geen aanwijzing kan opleveren voor drugsmisbruik, maar 
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desalniettemin blijft die vraag in de onderzoeken voorkomen. Ook verschilt deze 

opvatting weer van rechter tot rechter.  

 

Aan de andere kant kan het antwoord dat u het rijbewijs niet nodig hebt voor uw 

werk later problemen opleveren indien de psychiater toch op andere gronden tot 

de diagnose misbruik van drugs komt en u de beslissing van het CBR tot 

ongeldigverklaring van het rijbewijs wilt aanvechten.  

 

Als u dan met spoed een beslissing van de rechter wilt, bestaat de mogelijkheid 

om een voorlopige voorziening aan te vragen, maar daarvoor moet u weer een 

spoedeisend belang hebben. Het enige spoedeisend belang in dit verband is dan 

de noodzaak van het bezit van het rijbewijs, bijv. voor het werk. 

 

Als u dan bij de psychiater hebt geantwoord dat u het rijbewijs niet nodig hebt, 

kunt u later hier een probleem hebben bij de onderbouwing van het spoedeisend 

belang. 

 

Wij vinden persoonlijk het nodig hebben van het rijbewijs volstrekt onvoldoende 

om te komen tot de diagnose drugsmisbruik en in deze opvatting worden wij 

gesteund door de psychiater waarmee wij samenwerken. Wat ons betreft kunt u 

dus gerust antwoorden dat u het rijbewijs nodig hebt voor uw werk of voor andere 

belangrijke sociale verplichtingen, maar u moet weten dat ook op die grond de 

psychiater tot de diagnose drugsmisbruik kan komen. 

 

Het zou echter ook kunnen zijn dat u destijds (dus ten tijde van de aanhouding) uw 

rijbewijs niet nodig had, maar dat die situatie inmiddels is veranderd. Als dat voor 

u geldt, kunt u dat uiteraard ook antwoorden tijdens het onderzoek bij de 

psychiater.  

 

Justitiële contacten 

Wanneer u eerder justitiële contacten hebt gehad in verband met drugs kan dat 
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een aanwijzing opleveren voor drugsmisbruik, zeker wanneer dit in het jaar 

voorafgaand aan de aanhouding is geweest.  

 

De vraag is hierbij echter over welke informatie het CBR en de keurend psychiater 

beschikken. Dat verschilt per zaak. Het verdient aanbeveling desnoods pro forma 

bezwaar in te dienen tegen de beslissing van het CBR waarbij het onderzoek naar 

de rijgeschiktheid is opgelegd, om zo na te gaan over welke informatie het CBR 

beschikt. Via een pro forma bezwaarschrift vraagt u alle stukken van het CBR op. 

Ook als de bezwaartermijn is verstreken, kunt u nog pro forma bezwaar maken. U 

zult later wel niet-ontvankelijk worden verklaard in het bezwaar, maar het beoogde 

doel is dan al bereikt: u hebt de stukken verkregen via het CBR. 

 

Wilt u dat wij voor u een pro forma bezwaarschrift indienen, stuur ons dan een e-

mail. 

 

Overige vragen 

Verder krijgt u vragen of u zichzelf beschouwt als gewoonte- of 

probleemgebruiker, of u wel eens stiekem gebruikt, en of u of familieleden ooit 

drugsproblemen hebben gehad. Wanneer een of meer vragen met “ja” worden 

beantwoord, zou de psychiater op basis daarvan tot de diagnose drugsmisbruik 

kunnen komen. 

 

Een bijzondere vraag is of u wel eens drugs thuis gebruikt. Wanneer u die vraag 

met “ja” zou beantwoorden, levert dat een indicatie op voor drugsmisbruik. U zult 

dat wellicht vreemd kunnen vinden, maar de gedachte hierachter is dat wanneer u 

zelfs thuis – in uw eentje – gebruikt, er mogelijk sprake is van een bepaalde 

verslaving of afhankelijkheid. 

 

     ** TIP **  

Om voldoende inzicht te krijgen in de vragen die u kunt verwachten, adviseren 

wij u om de rapporten, die als bijlage bij deze informatiebrochure zijn gevoegd, 
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zorgvuldig te bestuderen. U leest hierin welke vragen u concreet kunt 

verwachten. Wat opvalt is dat alle vragen met “nee” beantwoord moeten 

worden, om met goed gevolg door het onderzoek naar de rijgeschiktheid te 

komen. Blijf echter altijd aandachtig luisteren naar de vraagstelling omdat het 

kan voorkomen dat de vraag op een andere wijze wordt gesteld. Antwoord pas 

als u de vraag en de strekking daarvan goed begrijpt. Vraag zo nodig om 

verduidelijking. 

 

Onderzoek rijgeschiktheid i.v.m. alcohol 

Indien in uw bloed ook alcohol is aangetroffen, zal het onderzoek naar de 

rijgeschiktheid zich tevens richten op alcohol. U krijgt dan niet alleen 

drugsgerelateerde vragen, maar ook vragen die zien op het gebruik van alcohol 

kort voor uw aanhouding en in het jaar daaraan voorafgaand. Het is belangrijk dat 

u zich ook goed op dat gedeelte van het onderzoek voorbereidt. Op de website 

www.onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl bieden wij tevens een speciale 

informatiebrochure aan met alle informatie over het onderzoek naar de 

rijgeschiktheid in verband met rijden onder invloed van alcohol.  

 

Inzage- en correctierecht 

Wanneer u het onderzoek naar de geschiktheid volledig heeft doorlopen, krijgt u 

van de keurend psychiater het conceptrapport toegestuurd. Hierin staan de 

bevindingen en de conclusie(s) van de psychiater vermeld. Deze conclusie is in de 

meeste gevallen doorslaggevend voor de door het CBR te nemen beslissing 

omtrent de (on)geldigheid van het rijbewijs.  

 

U hebt een recht om het rapport te corrigeren wanneer in het rapport onjuistheden 

van feitelijke aard staan vermeld. Het correctierecht ziet niet op het professionele 

oordeel van de psychiater en ook niet op de conclusies die in het rapport staan 

vermeld. Het komt voor dat de psychiater of de arts die het vraaggesprek voert, 

aan u vooraf vraagt of u ermee instemt om het rapport direct naar het CBR toe te 

sturen. In dat geval krijgt u niet het rapport van de psychiater vooraf in concept 

http://www.onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl/
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toegestuurd. De psychiater vraagt u dan om daartoe een toestemmingsverklaring 

te ondertekenen.  

 

Doe dat in geen geval! Het is belangrijk dat u eerst het rapport toegestuurd krijgt 

zodat u gebruik kunt maken van uw inzage- en correctierecht. Waar nodig kunt u 

dan verbeteringen laten aanbrengen, zodat voorkomen wordt dat de diagnose op 

basis van onjuiste of onvolledige gegevens wordt gesteld. Laat het rapport per e-

mail naar u toesturen. Wij kunnen het rapport dan voor u bestuderen en zo nodig u 

hierbij adviseren.  

 

Heeft u de psychiater al toestemming gegeven het rapport direct door te sturen 

naar het CBR, schrijf de psychiater dan z.s.m. aan met de vraag alsnog een 

conceptrapport toegezonden te krijgen, zodat u nog correcties kunt aanbrengen. 

Stuur een kopie hiervan naar het CBR. Het CBR geeft u dan vaak alsnog uw 

inzage- en/of correctierecht. 

 

     ** TIP **  

Wij raden u aan om het rapport zorgvuldig te lezen en onmiddellijk aan de psychiater 

door te geven wanneer er onjuistheden en/of onvolledigheden in staan vermeld. 

Bespreek het rapport altijd eerst met een in de CBR-procedure gespecialiseerde 

advocaat. Met name de antwoorden die de psychiater heeft vermeld in het kader van 

het (korte) gesprek zijn van belang.  

Let er wel op dat u enkel de feitelijke onjuistheden mag verbeteren en dan ook echt 

alleen wanneer de psychiater uw antwoorden verkeerd of niet volledig heeft genoteerd, 

waardoor de diagnose wellicht op onjuiste feiten berust.  

 

    ** ZEER BELANGRIJKE TIP **  

Wilt u überhaupt voorkomen dat de psychiater feitelijke onjuistheden vermeldt in het 

rapport, dan adviseren wij u om apparatuur voor geluidsopname (memorecorder, 

telefoon, etc.) mee te nemen naar het gesprek met de psychiater. 

Het heimelijk opnemen van een gesprek waaraan u zelf ook deelneemt, is niet 

strafbaar, zie art. 139a Sr. 
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Zie ook: http://www.declercq.com/weblog-privacy/1881-het-heimelijk-opnemen-van-

gesprekken  

 

Het probleem is namelijk dat het anders later uw woord is tegenover dat van de 

psychiater van het CBR. Indien wij later in een procedure aanvoeren dat u andere 

antwoorden hebt gegeven, is het vaak lastig om dat te bewijzen. Met een 

geluidsopname van het gesprek, kunnen we dat voorkomen! 

 

Blokkeringsrecht 

Voordat de psychiater het rapport met zijn bevindingen aan het CBR toestuurt, 

dient u eerst in de gelegenheid te worden gesteld het aan u toekomende 

blokkeringsrecht met betrekking tot de uitslag van het door hen verrichte 

onderzoek uit te oefenen. Het door de keurend psychiater verrichte onderzoek 

dient te worden aangemerkt als "een handeling ter beoordeling van de 

gezondheidstoestand of medische begeleiding van een persoon, verricht in 

opdracht van een ander dan die persoon in verband met de vaststelling van 

aanspraken of verplichtingen" zoals bedoeld in artikel 7:446, vierde lid, van het 

BW. Ingevolge artikel 7:464, tweede lid, aanhef en onder b, van het BW komt 

derhalve aan u het in dit artikel genoemde inzage- en blokkeringsrecht toe. 

 

Indien aan u niet vooraf om toestemming wordt gevraagd, handelt het CBR in 

strijd met artikel 3:2 Awb (zorgvuldigheidsbeginsel) wanneer zij de uitslag van dit 

onderzoek desondanks aan het besluit tot ongeldigverklaring van het rijbewijs ten 

grondslag legt. 

 

Het blokkeringsrecht houdt in dat u de mogelijkheid hebt om binnen 7 dagen aan 

de keurend psychiater te laten weten dat hij het rapport niet naar het CBR mag 

doorsturen. 

 

Geeft u binnen deze termijn aan, dat u niet wilt dat de uitslag van de keuring aan 

het CBR wordt doorgegeven – en dat u dus gebruik maakt van uw 

blokkeringsrecht – dan zal de psychiater het CBR laten weten dat u geen 

http://www.declercq.com/weblog-privacy/1881-het-heimelijk-opnemen-van-gesprekken
http://www.declercq.com/weblog-privacy/1881-het-heimelijk-opnemen-van-gesprekken
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toestemming geeft voor het versturen van het keuringsrapport. Alleen uw 

persoonsgegevens zoals naam, adres en woonplaats en het ingevulde 

blokkeringsformulier worden dan aan het CBR gestuurd. Het rapport blijft dan bij 

de psychiater en wordt niet doorgestuurd naar het CBR.  

 

U moet zich echter niet teveel voorstellen van dit blokkeringsrecht. Het gevolg van 

het gebruikmaken van het blokkeringsrecht is namelijk dat het CBR geen besluit 

kan nemen over uw rijgeschiktheid en ervan uitgaat dat de inhoud van het rapport 

zou hebben geleid tot een ongeschiktheidverklaring.  

 

Gebruikmaking van het blokkeringsrecht wordt aangemerkt als het niet verlenen 

van de vereiste medewerking aan een onderzoek naar de geschiktheid, als 

bedoeld in artikel 132, eerste lid, van de WVW 1994. Ingevolge het tweede lid van 

dit artikel besluit het CBR in dat geval tot ongeldigverklaring van het rijbewijs 

wegens gebrek aan medewerking.  

 

In het Reglement rijbewijzen is bepaald dat na gebruikmaking van het 

blokkeringsrecht gedurende een jaar na datum van het keuringsonderzoek geen 

verklaring van geschiktheid in het rijbewijzenregister mag worden geregistreerd. 

Hiermee wordt volgens de toelichting bij dit reglement voorkomen dat het 

blokkeringsrecht wordt gebruikt om telkens opnieuw de procedure te starten door 

een eigen verklaring in te dienen net zolang tot er sprake is van een voor de 

betrokkene gunstig rapport. 

 

Dit betekent feitelijk dat, bij gebruikmaking van het blokkeringsrecht, het CBR 

gedurende een jaar na de datum van het keuringsonderzoek geen verklaring van 

geschiktheid aan u kan afgeven. U moet dan een jaar wachten voordat u via de 

eigen verklaringsprocedure opnieuw een rijbewijs kan aanvragen. 

 

Zeker in het geval dat de psychiater weliswaar tot de diagnose drugsmisbruik 

komt, maar tevens wel vaststelt dat dit misbruik is gestopt, is het niet aan te 

bevelen om gebruik te maken van het blokkeringsrecht, nu dat tot gevolg heeft dat 
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voormelde jaarlijkse termijn pas aanvangt op de datum van het laatste onderzoek, 

terwijl bij de vaststelling dat het misbruik is gestopt anders de datum van de 

laatste aanhouding wordt gehanteerd als aanvangsdatum van de recidiefvrije 

periode van een jaar.  

 

Gebruikmaking van het blokkeringsrecht is alleen aan te bevelen wanneer de 

psychiater tot de diagnose drugsmisbruik of drugsafhankelijkheid komt en in geen 

geval hiertegen via een tweede onderzoek of een bezwaar- of beroepsprocedure 

iets tegen gedaan kan worden. In dat geval maakt het voor u niet uit wanneer uw 

rijbewijs wegens het gebruikmaken van het blokkeringsrecht ongeldig wordt 

verklaard, omdat het anders ook op basis van het rapport ongeldig zou worden 

verklaard. Het enige voordeel dat u zou kunnen hebben bij het blokkeringsrecht is 

dat het CBR niet de beschikking krijgt over een negatief rapport, ook met het oog 

op de toekomst. 

 

Wij adviseren u in het algemeen om terughoudend te zijn bij het gebruik van het 

blokkeringsrecht. Maak hier alleen gebruik van na overleg met uw advocaat.  

 

Voorlopige besluit en tweede onderzoek 

Na uw toestemming zal het rapport naar het CBR worden gestuurd. Het CBR zal 

vervolgens een beslissing nemen over de geldigheid van uw rijbewijs. Als 

grondslag voor het besluit zal altijd het rapport van de psychiater worden gebruikt. 

 

Het CBR kan op grond van het advies van de psychiater besluiten tot de diagnose 

drugsmisbruik en/of drugsafhankelijkheid, conform de DSM-IV (-TR) classificatie 

en/of op basis van alle relevante gegevens. Voordat het CBR het definitieve 

besluit neemt, wordt een voorlopige beslissing genomen, waarbij u in de 

gelegenheid wordt gesteld om een tegenonderzoek (second opinion) te vragen. 

Ook daar zijn, evenals bij het eerste onderzoek,  kosten aan verbonden. 

Bovendien wordt het tegenonderzoek opnieuw verricht door een door het CBR 

ingeschakelde psychiater.  
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     ** TIP **  

Wij adviseren onze klanten daarom om zelf een psychiater te zoeken voor een second 

opinion. Omdat wij uit ervaring weten dat niet alle psychiaters bereid of deskundig zijn 

om een goede second opinion te verrichten, hebben wij met een aantal psychiaters 

afspraken gemaakt voor het verrichten van een deugdelijk tegenonderzoek tegen een 

behoorlijk lagere prijs dan de kosten die het CBR in rekening brengt. Indien u een 

second opinion wilt, adviseren wij om uw zaak zo spoedig mogelijk bij ons aan te 

melden. Wij merken wel op dat dit onderzoek verder losstaat van het CBR en dus 

alleen toegevoegde waarde zal hebben in een bezwaarprocedure. 

 

Een voordeel van het aanvragen van een tweede onderzoek via het CBR is echter 

dat u uitstel van executie krijgt van enkele weken/maanden. Het zal enkele 

weken/maanden duren voordat de tweede psychiater zijn onderzoek heeft 

afgerond. Al die tijd kan het CBR nog geen definitieve beslissing nemen. Rekening 

houdende met het feit dat dikwijls door de psychiater wordt geoordeeld dat de 

recidiefvrije termijn van een jaar aanvangt op het moment van de laatste 

aanhouding, bestaat de kans dat deze termijn van een jaar is verstreken op het 

moment dat u het tweede onderzoek hebt of wanneer het CBR zijn definitieve 

besluit neemt. U krijgt dan ofwel direct een verklaring van geschiktheid, ofwel u 

kunt direct een aanvraag indienen voor een nieuwe keuring waarna uw rijbewijs 

weer geldig kan worden verklaard. U hoeft uw rijbewijs dan niet of maar kort te 

missen, voor zover u uw rijbewijs niet eerder bij het CBR hebt moeten afgeven. Dit 

strategisch voordeel geldt evenwel alleen voor wanneer u nog beschikt over het 

rijbewijs. Is de geldigheid van uw rijbewijs geschorst, dan heeft u geen baat bij een 

tweede onderzoek en is het belangrijk dat u zo snel mogelijk een definitieve 

beslissing krijgt van het CBR waartegen u bezwaar kunt aantekenen om het 

rijbewijs snel terug te krijgen.  

 

Vraag een tweede onderzoek alleen aan, wanneer het ook echt van belang kan 

zijn in uw zaak. In alle gevallen geldt dat u de mogelijkheid om een tweede 

onderzoek aan te vragen eerst met uw advocaat moet bespreken. Uw advocaat 
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kan u hierover pas adviseren wanneer hij het rapport van de eerste psychiater 

heeft bestudeerd. 

 

Confirmatieonderzoek bij verhoogde urinewaarden 

Wanneer de psychiater op basis van verhoogde urinewaarden tot de diagnose 

drugsmisbruik komt, en voor deze verhoging(en) geen andere aannemelijke 

verklaring te geven is, dan moet zorgvuldig worden bekeken of een tweede 

onderzoek überhaupt zinvol is. Wanneer de urinewaarden bij het tweede 

onderzoek genormaliseerd zijn, kan dat voor het CBR reden zijn om – bij gebrek 

van een andere aannemelijke oorzaak voor de tijdelijke verhoging – de eerdere 

verhoging toe te schrijven aan overmatig drugsgebruik. Wanneer ook bij het 

tweede onderzoek verhoogde urinewaarden worden geconstateerd, zal het CBR 

zich op het standpunt stellen dat het drugsgebruik onverminderd hoog is. In beide 

gevallen zal het CBR de uitslag van het urineonderzoek bij het tweede onderzoek 

negatief proberen uit te leggen. En naar vaste jurisprudentie is het CBR vrij om te 

kiezen welk rapport hij ten grondslag legt aan de beslissing tot ongeldigverklaring 

van het rijbewijs, tenzij het tweede onderzoek het eerste op essentiële onderdelen 

weerspreekt.  

 

Bij verhoogde urinewaarden doet u er verstandiger aan om een 

confirmatieonderzoek aan te laten vragen. U vraagt het CBR-laboratorium dan om 

uw bloedmonster naar een ander laboratorium toe te sturen voor een 

herbeoordeling volgens een andere methode. Wanneer die uitslag afwijkt en het 

confirmatieonderzoek normale urinewaarden laat zien, staat het wel vast dat het 

urineonderzoek van het CBR niet goed is verricht. Vaak is dit echter een 

bureaucratisch gedoe. U kunt ook een advocaat opdracht geven dit verder voor u 

te regelen. 

 

Een ander mogelijk verweer dat u bij verhoogde urinewaarden kunt voeren is dat 

er een andere, aannemelijke oorzaak, bestaat voor de verhoging. Deze andere 

oorzaak dient wel zo goed mogelijk medisch onderbouwd te worden.  
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Definitief besluit en bezwaar 

Indien u geen tegenonderzoek via het CBR aanvraagt, zal het CBR binnen twee 

weken het rijbewijs ongeldig verklaren. U krijgt deze beslissing per aangetekende 

post toegestuurd. Vanaf dat moment is het niet meer toegestaan om een 

motorrijtuig voor de categorieën waarvoor het rijbewijs ongeldig is verklaard te 

besturen. 

 

Tegen deze beslissing van het CBR kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift 

indienen. Gelet op de complexiteit van de procedure en de beperkte verweren die 

met succes gevoerd kunnen worden, adviseren wij om het bezwaarschrift altijd 

door een gespecialiseerde advocaat te laten opstellen. Omdat het bezwaar geen 

opschortende werking heeft, en de ongeldigverklaring van het rijbewijs derhalve 

gedurende het bezwaar van kracht blijft, zullen wij in de meeste gevallen, mits u 

ook een spoedeisend belang heeft, gelijktijdig een voorlopige voorziening 

aanvragen bij de rechtbank. Dit betekent dat de zaak binnen enkele weken aan de 

rechter wordt voorgelegd die mogelijk kan besluiten om de ongeldig verklaring van 

het rijbewijs weer ongedaan te maken.  

 

** 10% korting op rechtsbijstand ** 

Wanneer u de informatiebrochure goed doorleest ter voorbereiding op het onderzoek 

naar de rijgeschiktheid, is de kans groot dat u niet als drugsmisbruiker wordt 

aangemerkt en dat u uw rijbewijs kunt behouden. 90% van onze klanten slaagt de 

eerste keer voor het onderzoek. Mocht u toch tot die ongelukkige 10% behoren, dan 

willen wij u tegemoet komen door u een korting van 10% aan te bieden op alle kosten 

voor de door ons te verlenen rechtsbijstand.  

 

Het is wel belangrijk dat u ons dan meteen informeert wanneer u het rapport van de 

psychiater ontvangt met de diagnose drugsmisbruik of drugsafhankelijkheid. Wij 

kunnen namelijk u helpen bij het laten corrigeren van het rapport waardoor u mogelijk 

uw rijbewijs kunt behouden. Lukt dat niet, dan zullen wij namens u bezwaar en beroep 

instellen tegen de beslissing van het CBR. Wij doen er alles aan om uw rijbewijs zo 

snel mogelijk terug te krijgen! 
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Gezondheidsverklaring 

Indien het CBR uw rijbewijs toch ongeldig heeft verklaard, kunt u naast het volgen 

van de bezwaar- en beroepsprocedure (met voorlopige voorziening) tevens een 

gezondheidsverklaringsprocedure starten indien de recidiefvrije periode van een 

jaar bijna is verstreken. De recidiefvrije periode vangt aan op het moment van de 

laatste aanhouding wanneer de psychiater tot het oordeel komt dat het 

drugsmisbruik is gestopt. U kunt dan de gezondheidsverklaring aanvragen na 

verloop van een jaar (6-8 weken daarvóór kunt u de verklaring alvast insturen) 

vanaf de dag dat u door de politie bent aangehouden. 

 

Wanneer de psychiater van oordeel is dat ook tijdens het onderzoek nog sprake 

was van drugsmisbruik, bijv. op basis van het urineonderzoek of onderrapportage 

van het normale drugsgebruik, zal de psychiater dit zo weergeven in het verslag 

van bevindingen. In dat geval wordt als – fictieve – stopdatum  de dag volgend op 

die van het CBR onderzoek gehanteerd. In dat geval kunt u pas de 

gezondheidsverklaring na een jaar na het CBR onderzoek aanvragen.  

 

U kunt vanaf 6-8 weken voor het einde van de recidiefvrije periode een 

gezondheidsverklaring aanvragen. Het aanvraagformulier hiervoor kunt u 

verkrijgen bij uw gemeente, maar ook online op www.cbr.nl. U dient de 

gezondheidsverklaring naar waarheid in te vullen en aan het CBR toe te sturen.  

Vervolgens wordt u opnieuw onderworpen aan de hiervoor omschreven keuring 

door een psychiater. Ook moet u weer de kosten van dit onderzoek betalen! 

Wanneer u in de bezwaar- of beroepsprocedure alsnog in het gelijk wordt gesteld, 

bestaat in sommige gevallen de mogelijkheid om de gemaakte kosten terug te 

vragen van het CBR. Het voordeel van het aanvragen van de 

gezondheidsverklaring is dat u de kans vergroot dat u uw rijbewijs op korte termijn 

terug krijgt. Is het niet via de rechter, dan via deze procedure bij het CBR. 

  

Bijlagen 

Om u een idee te geven hoe het rapport van de psychiater er uiteindelijk uit komt 

te zien en welke vragen en antwoorden voor de beoordeling van belang kunnen 

http://www.cbr.nl/
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zijn, hebben wij meerdere geanonimiseerde rapportages als bijlage bij deze 

informatiebrochure gevoegd. Lees deze rapportages zorgvuldig. 

 

De rapportages geven een beeld van waar het tijdens het onderzoek naar de 

rijgeschiktheid allemaal fout op kan gaan. Het gaat in alle gevallen om rapportages 

van cliënten die niet van tevoren onze informatiebrochure hebben besteld ter 

voorbereiding op het onderzoek. 

 

Voorts treft u als bijlage een stroomschema aan voor de beoordeling of het CBR 

terecht tot verplichte deelname aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid heeft 

besloten. Indien er redenen zijn om hieraan te twijfelen, neem dan zo spoedig 

mogelijk contact met ons op. 

 

Voor het aanvragen van een betalingsregeling hebben wij een formulier 

‘inkomsten en uitgaven’ als bijlage gevoegd. Vergeet niet in een gemotiveerde 

brief aan te geven waarom u echt niet in staat bent om de kosten direct te betalen. 

 

** LET OP ** 

De bijlagen betreffen scans van rapportages waardoor de kwaliteit niet altijd evengoed 

is. Het is wel leesbaar, maar soms kost het iets meer moeite. Wij bieden hiervoor onze 

excuses aan. Mochten de bijlagen tot vragen leiden, dan kunt u gewoon hierover nog 

vragen stellen.  

 

Vragenlijst en aanvullend voorbereiding 

Met name adviseren wij u om ter voorbereiding op het onderzoek de uitgebreide 

vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst treft u vooraan in de bijlagen aan. Wilt u er 

helemaal zeker van zijn dat u de vragenlijst goed hebt ingevuld? Wij kunnen dit 

voor u beoordelen. Stuur ons daarvoor een e-mail op  

info@onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl of bel even via 085-4862327. 

De kosten voor de beoordeling bedragen € 135,00 excl. BTW en 6% 

kantoorkosten per uur. Het grote voordeel voor u is dat u zeker weet dat u de 

mailto:info@onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl
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juiste antwoorden geeft. Dit vergroot uw kans om door het onderzoek naar de 

rijgeschiktheid te komen aanzienlijk.  

 

Volledige voorbereiding in persoonlijk gesprek 

Daarnaast bieden wij een uitgebreide voorbereiding aan in een persoonlijk 

gesprek aan, waarbij we concreet ingaan op de omstandigheden rondom de 

laatste aanhouding en samen met u de uitgebreide vragenlijst stap voor stap 

doornemen om te controleren of uw antwoorden goed zijn. U krijgt een volledige 

voorbereiding waardoor straks tijdens het echte onderzoek bij de psychiater niets 

mis kan gaan. 

 

Onze diensten: 

• Wij vragen voor u het proces-verbaal van de laatste aanhouding op om te 

zien wat daarin precies door de politie is genoteerd en wat u hebt verklaard 

• U krijgt van ons de uitgebreide informatiebrochure toegestuurd 

• Wij beoordelen de door u ingevulde vragenlijst en zullen u uitgebreid 

adviseren over uw antwoorden. Wij leggen u uit welke antwoorden tot een 

diagnose drugsmisbruik zouden kunnen leiden, zodat u begrijpt welke 

antwoorden problematisch kunnen zijn. U krijgt meer inzicht in het 

onderzoek en de redenen waarom bepaalde vragen worden gesteld. 

• Wij hebben een uitgebreid gesprek van ongeveer 1-1,5 uur waarin alle 

vragen van het onderzoek aan bod zullen komen 

• Na het echte onderzoek beoordelen wij het conceptrapport van de 

psychiater en geven wij u advies over de kans van slagen en de eventuele 

verbeterpunten 

 

Met name bij het onderzoek naar de rijgeschiktheid vanwege rijden onder invloed 

van drugs is het van belang dat uw antwoorden vooraf aan een gespecialiseerde 

advocaat worden voorgelegd. 
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> Aanmelden voor voorbereiding CBR-keuring middels vragenlijst en/of in 

persoonlijk gesprek 

 

Verhuizingen 

Tot slot is het belangrijk dat u verhuizingen te allen tijde onmiddellijk aan het CBR 

en aan ons doorgeeft. Hierdoor voorkomt u dat u belangrijke besluiten mist. 

 

Samenloop met strafzaak 

Bij een verdenking van rijden onder invloed van drugs zult u op enig moment 

worden gedagvaard om bij de politierechter te verschijnen. U loopt dan nog eens 

het risico uw rijbewijs voor langere tijd kwijt te raken. U moet hierbij denken aan 

een ontzegging van de rijbevoegdheid van ongeveer 6 tot 12 maanden!  

 

De samenloop van de CBR-procedure met de strafzaak maakt ook dat het tamelijk 

ingewikkeld wordt om de straf zo af te stemmen dat u uw rijbewijs het snelst terug 

hebt, terwijl de boete zo laag mogelijk blijft. Rechters en officieren van justitie 

weten ook maar heel weinig van de CBR-procedure terwijl dit wel van belang is in 

het kader van uw verdediging. Een in beide rechtsgebieden gespecialiseerde 

advocaat kan de rechter informeren over de samenloop en kan ervoor zorgen dat 

de duur van een eventuele ontzegging van de rijbevoegdheid beperkt blijft tot de 

duur dat u het rijbewijs in de CBR-procedure kwijt bent. Het is daarom verstandig 

om u bij te laten staan door een gespecialiseerde advocaat die weet wat mogelijk 

is, en welke verweren hij ter terechtzitting moet voeren om het rijbewijs terug te 

krijgen, of in ieder geval de duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid zoveel 

mogelijk te beperken.  

 

Indien u ook nog (binnenkort) bij de politierechter moet verschijnen wegens rijden 

onder invloed, is het vaak verstandig om contact met ons op te nemen of uw zaak 

aan te melden via www.advocaat-verkeersstrafrecht.nl/zaak-aanmelden.   

 

Rijbewijs al terug of nooit ingehouden 

Wanneer uw rijbewijs al is teruggegeven of niet door de Officier van Justitie is 

https://onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl/zaak-aanmelden/
https://onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl/zaak-aanmelden/
http://www.advocaat-verkeersstrafrecht.nl/zaak-aanmelden
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ingehouden, loopt u het risico dat de politierechter later nog aan u een 

onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid kan opleggen.  

 

In veel gevallen kan een gespecialiseerde advocaat het nog voor elkaar krijgen 

dat de ontzegging van de rijbevoegdheid geheel voorwaardelijk wordt opgelegd, 

zodat dit geen gevolgen heeft voor u. De advocaat zal dan aan de rechter 

uitleggen dat u eigenlijk geen baat hebt gehad bij de strafrechtelijke teruggave van 

het rijbewijs vanwege de beslissing van het CBR, in de hoop dat de strafrechtelijke 

ontzegging geheel voorwaardelijk aan u wordt opgelegd. 

 

Recidiveregeling 

Indien u in vijf jaar tijd twee keer bent aangehouden wegens rijden onder invloed 

van drugs is de recidiveregeling van toepassing waardoor – na de veroordeling 

door de rechter – het rijbewijs automatisch ongeldig zal worden verklaard.  

 

Voor meer informatie over de recidiveregeling verwijzen wij naar het volgende 

artikel: http://www.advocaat-verkeersstrafrecht.nl/recidiveregeling-alcohol-

rijbewijs-ongeldig-via-rdw/  

 

Ook de recidiveregeling kent zo zijn samenloop met de CBR-procedure. Wilt u 

immers na ongeldigverklaring van uw rijbewijs uw rijbewijs weer terugkrijgen, dan 

moet u van het CBR wel toestemming krijgen weer examen te mogen doen. Dat 

gebeurt pas zodra de psychiater heeft geoordeeld dat geen sprake is van 

drugsmisbruik of wanneer dit aan jaar is gestopt. 

 

Dit is een erg ingewikkelde samenloop van procedures, dus ons advies is om in dit 

geval altijd contact met een gespecialiseerde advocaat op te nemen. 

 

Kosten van rechtsbijstand 

Ook voor rechtsbijstand in de strafzaak kunt u uw zaak bij ons aanmelden. Wij 

hanteren een vast laag honorarium van € 135,00 excl. BTW per uur. Indien 

gewenst, behoort een vaste prijsafspraak ook tot de mogelijkheden.  

http://www.advocaat-verkeersstrafrecht.nl/recidiveregeling-alcohol-rijbewijs-ongeldig-via-rdw/
http://www.advocaat-verkeersstrafrecht.nl/recidiveregeling-alcohol-rijbewijs-ongeldig-via-rdw/
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Daarnaast verlenen onze advocaten ook rechtsbijstand op basis van toevoeging 

(pro deo) indien u daarvoor, gelet op uw (beperkte) inkomen en vermogen, in 

aanmerking komt. Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand vindt u op 

www.rvr.org (bij particulieren; inkomen en vermogen).  

 

In CBR-zaken worden helaas voor de pro deo rechtsbijstand per 1 februari 2014 

zeer hoge eisen gesteld, waarbij als criterium geldt dat het moet gaan om een 

bijzonder juridisch of feitelijk ingewikkelde zaak, in verhouding tot andere CBR-

zaken, alvorens een advocaat op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand de 

cliënt kan bijstaan. Rechtsbijstand door een pro deo advocaat is dus nog wel 

mogelijk, echter alleen in uitzonderlijke gevallen. 

 

Niet meewerken 

Nu u deze informatiebrochure hebt gedownload, verwachten wij eigenlijk wel dat u 

wenst mee te werken aan het onderzoek naar de rijgeschiktheid, en dat het uw 

bedoeling is om het psychiatrisch onderzoek te ondergaan. Dat is heel verstandig!  

 

Toch willen wij u voor de volledigheid nog wijzen op de gevolgen van niet 

meewerken. Wanneer u besluit niet uw medewerking te verlenen, dan blijft uw 

rijbewijs voor 3 jaar ongeldig. Pas na die 3 jaar kunt u uw rijbewijs aanvragen via 

de gezondheidsverklaringsprocedure. U moet er rekening mee houden dat u dan 

alsnog een keuring krijgt bij een psychiater van het CBR. Wordt u dan geschikt 

verklaard, dan krijgt u uw rijbewijs voor maximaal 1 jaar terug. Na dat jaar moet u 

opnieuw gekeurd worden, om het rijbewijs terug te krijgen voor een periode van 

maximaal 3 jaren. In dat geval blijft u dus nog enige tijd in de molen van het CBR 

hangen, met de nodige stress, ongemak en onzekerheid tot gevolg.  

 

Binnen de genoemde drie jaren kunt u ook alsnog het CBR benaderen om toch 

nog mee te werken aan het onderzoek. U moet dan wel opnieuw de kosten 

betalen. 

 

Beoordeling 

http://www.rvr.org/
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Wij hopen dat u deze brochure als zeer nuttig hebt ervaren. Graag vernemen wij 

of u iets aan de brochure hebt gehad. U kunt u mening geven via 

https://nl.trustpilot.com/review/onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl. Wij waarderen 

het zeer als u de moeite neemt om een beoordeling achter te laten. Dit is een 

rechtstreekse link naar de beoordelingspagina van 

Onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl . Geef hier een beoordeling door het aantal 

sterren te selecteren en geef in het veld daaronder een toelichting op de 

beoordeling. Vergeet niet om de beoordeling een titel te geven. 

 

Vragen of opmerkingen 

Deze informatiebrochure is bedoeld om u zo goed mogelijk te informeren over wat 

het onderzoek naar de rijgeschiktheid inhoud en wat u kunt verwachten. Wij 

proberen hierin zo volledig en duidelijk mogelijk te zijn. Mocht u evenwel nog 

vragen hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.  

 

Wij wensen u veel succes en sterkte met het onderzoek naar de rijgeschiktheid! 

 

Contactgegevens 

Onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl 

T: 085-4862327 (dagelijks 8.00u - 22.00u) 

E: info@onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl 
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