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Inleiding
Reeds geruime tijd wordt gewerkt aan een wetsontwerp ter
vervanging van de Wegenverkeerswet. Deze wet, in werking
getreden in 1951, maar in feite al daterend uit de jaren dertig,
is aan modernisering toe. De behoefte daaraan is echter, in het
algemeen, niet zo dringend dat met de vervanging niet meer
zou kunnen worden gewacht, te minder omdat de overgrote
meerderheid van de verkeersregels in engere zin in een algemene
maatregel van bestuur is opgenomen. Deze regels zijn enkele
jaren geleden, bij de totstandkoming van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens geheel gemoderniseerd.
Een langere tijd van voorbereiding is vereist om te zijner
tijd een ontwerp van een nieuwe wet op het wegverkeer te
kunnen indienen dat zo goed mogelijk aan de vele en hoge eisen
die gesteld worden, voldoet. Verschillende moeilijke problemen
vragen nog om een oplossing. De ondergetekenden hopen
echter dat de indiening van het ontwerp voor een geheel nieuwe
wet nog binnen de huidige parlementaire periode zal kunnen
geschieden. Daaraan voorafgaand willen zijn nog een wetsontwerp aanhangig maken dat voorziet in het wegsiepen van voertuigen, onder bepaalde voorwaarden. Gedacht wordt met name
aan onrechtmatig geparkeerde auto's en z. g. autowrakken.
In afwachting van de vervanging van de Wegenverkeerswet zijn er enkele punten waarop wel een dringende behoefte
aan vernieuwing bestaat. De bedoeling van de incidentele wijzigingsvoorstellen is, vooruitlopend op de totstandbrenging van
een geheel nieuwe wet, aan deze behoeften tegemoet te komen.
Verreweg het belangrijkste onderdeel van deze partiële herziening betreft de regels inzake het alcoholgebruik door verkeersdeelnemers. De geldende regeling op dit stuk wordt
algemeen als onvoldoende en verouderd beschouwd. Als de
op dit stuk hierbij ingediende voorstellen tot wet worden verheven hopen de ondergetekenden beter in staat te zijn het euvel
van deelneming aan het verkeer na overmatig alcoholgebruik,
tengevolge waarvan jaarlijks vele dodelijke ongevallen te betreuren zijn, te bestrijden.
De overige wijzigingsvoorstellen zijn van geringer belang.
Zij beogen hoofdzakelijk de mogelijkheid te openen naast
maximumsnelheden ook minimumsnelheden voor te schrijven
en verkeersdeelnemers te doen stilhouden ten bate van verkeersonderzoeken.
Algemene opmerkingen over de voorstellen betreffende alcohol
en verkeer
1. De huidige wettelijke regeling
De gedachte is al oud dat de bepaling van artikel 426 Wetboek van Strafrecht, die het in staat van dronkenschap verrichten van een aantal handelingen strafbaar stelt, onvoldoende
is om de gevaren van deelneming aan het verkeer onder invloed
van alcohol te beteugelen. Reeds in 1923 werd, bij nota van
wijziging op het toen bij de Tweede Kamer aanhangige ontwerp

herziening Motor- en Rijwielwet, een voorstel voor een speciale
regeling ingediend. Deze regeling trad op 1 november 1927
in werking. Men vindt haar thans terug in artikel 26, eerste lid,
van de Wegenverkeerswet, waaraan, in de leden 2 en 3, de
aanvullende regeling inzake het besturen van een motorrijtuig
onder toezicht van een ander en inzake het rijden onder invloed
van andere stoffen dan alcohol, is toegevoegd 1). De bestuurder die handelt in strijd met artikel 26, maakt zich, ingevolge
artikel 35, juncto artikel 38, aan een misdrijf schuldig.
Toen in 1934 het wetsontwerp werd ingediend, dat ten slotte
zou resulteren in de op 1 januari 1951 in werking getreden
Wegenverkeerswet, werd aan de in de oude wet voorkomende
regeling toegevoegd, dat het verkeren onder ernstige invloed
van alcohol een grond voor strafverhoging is voor de bestuurder van een motorrijtuig aan wiens schuld de dood of
zwaar lichamelijk letsel van een ander te wijten is. Deze
bepaling is neergelegd in artikelen 36, lid 3, Wegenverkeerwet 2 ) .
! ) Artikel 26 luidt thans:
1. Het is den bestuurder van een motorrijtuig, een rijwiel of een ander
rij- of voertuig verboden daarmede over een weg te rijden, terwijl hij verkeert onder zoodanigen invloed van het gebruik van alcoholhoudenden
drank, dat hij niet in staat moet worden geacht het motorrijtuig, het rijwiel
of het andere rij- of voertuig naar behooren te besturen.
2. Het is den bestuurder van een motorrijtuig verboden daarmede over
een weg te rijden, terwijl degene, die overeenkomstig de in artikel 1, onder
3e, bedoelde voorwaarden geacht wordt het motorrijtuig onder zijn onmiddellijk toezicht te besturen, onder zoodanigen invloed van het gebruik van
alcoholhoudenden drank verkeert, dat deze niet in staat moet worden geacht
het motorrijtuig naar behooren te besturen.
3. Voor de toepassing van dit artikel wordt met alcoholhoudenden drank
gelijkgesteld elke stof, waarvan de bestuurder weet of redelijkerwijze moet
weten, dat het gebruik de rijvaardigheid kan verminderen.
2) Artikel 36 luidt thans:
1. Degene aan wiens schuld, bij gelegenheid van eene botsing, aan- of
overrijding met een door hem bestuurd motorrijtuig, of bij gelegenheid
van eenige handeling ter voorkoming van botsing met of aan- of overrijding
door dat motorrijtuig, de dood van een ander te wijten is, wordt, indien
de dood door de botsing, aan- of overrijding dan wel door de handeling
ter voorkoming daarvan is veroorzaakt, gestraft met gevangenisstraf of
hechtenis van ten hoogste een jaar.
2. Degene aan wiens schuld, bij gelegenheid van eene botsing, aan- of
overrijding met een door hem bestuurd motorrijtuig, of bij gelegenheid
van eenige handeling ter voorkoming van botsing met of aan- of overrijding door dat motorrijtuig, te wijten is dat een ander zwaar lichamelijk
letsel bekomt of zoodanig lichamelijk letsel waaruit tijdelijke ziekte of
verhindering in de uitoefening zijner ambts- of beroepsbezigheden ontstaat,
wordt, indien dat letsel door de botsing, aan- of overrijding dan wel door de
handeling ter voorkoming daarvan is veroorzaakt, gestraft met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste negen maanden.
3. Indien de schuldige tijdens het ongeval onder zoodanigen invloed
van het gebruik van alcoholhoudenden drank of van een stof, als bedoeld
in artikel 26, derde lid, verkeerde, dat hij niet in staat moest worden
geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen, wordt hij gestraft, in
het geval, bedoeld in het eerste lid, met gevangenisstraf van ten hoogste
drie jaren en in het geval, bedoeld in het tweede lid, met gevangenisstraf
van ten hoogste twee jaren.
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Volgens artikel 27 1 ) kunnen bepaalde opsporingsambtenaren van bestuurders van motorrijtuigen, tegen wie zij procesverbaal opmaken ter zake van overtreding van artikel 26, het
rijbewijs innemen. Dit wordt dan aan de officier van justitie
gezonden, die bevoegd is het tot de rechterlijke uitspraak onder
zich te houden. Ten slotte geeft artikel 28 -) de bedoelde opsporingsambtenaren de bevoegdheid bestuurders van alle soorten
voertuigen (ook fietsen) te verbieden gedurende een bepaalde
tijd over een weg te rijden, indien deze personen naar de
indruk van de opsporingsambtenaar duidelijk onder de invloed
van alcohol verkeren. Handelen in strijd met een dergelijk
gebod is volgens artikel 35, juncto artikel 38, een overtreding.
2. Ontoereikendheid van de huidige wettelijke regeling
In de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer over
hoofdstuk IV (Justitie) van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1965 werd reeds medegedeeld, dat gewerkt werd aan een
voorontwerp van wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet.
Hierin zou naast artikel 26 een nieuw criterium worden opgenomen, dat minder aanleiding tot bewijsmoeilijkheden zou
geven. Als enig bruikbaar objectief criterium werd genoemd
het alcoholgehalte van het bloed van de betrokkene.
Een dergelijk ontwerp is destijds inderdaad uitgewerkt,
maar is niet bij de Tweede Kamer ingediend, met uitzondering
van de toevoeging van het al genoemde derde lid van artikel 26
W.V.W.
1
) Artikel 27 luidt thans:
1. Op de eerste vordering van de bij artikel 141 van het Wetboek van
Strafvordering bedoelde personen is de bestuurder van een motorrijtuig,
tegen wien door een dier personen ter zake van overtreding van het eerste
of het tweede lid van het vorig artikel proces-verbaal wordt opgemaakt,
verplicht tot overgifte van het hem ingevolge artikel 16 afgegeven rijbewijs
of de hem ingevolge dat artikel afgegeven rijbewijzen, dan wel van het
hem in het buitenland uitgereikte internationaal rijbewijs als bedoeld in
artikel 23, tweede lid.
2. Het ingevorderd rijbewijs of internationaal rijbewijs wordt of de
ingevorderde rijbewijzen worden, tegelijk met het proces-verbaal onverwijld opgezonden aan den betrokken ambtenaar van het Openbaar Ministerie. Deze is bevoegd dat bewijs of die bewijzen onder zich te houden
totdat de rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan of, indien
bij die uitspraak den bestuurder de bevoegdheid, motorrijtuigen te besturen is ontzegd, tot het tijdstip waarop die uitspraak, voor wat betreft de
bijkomende straf der ontzegging, voor tenuitvoerlegging vatbaar is geworden. In het laatste geval levert de ambtenaar, na het bovenbedoelde
tijdstip, het rijbewijs of de rijbewijzen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder
3e, in bij degene, die dat bewijs of die bewijzen heeft afgegeven.
3. Ingeval van toepassing van het eerste lid kan het motorrijtuig, voor
zover geen andere bestuurder beschikbaar is, onder toezicht, of voor
zover degene, die het proces-verbaal opmaakt, zulks nodig oordeelt, in
bewaring worden gesteld. In het laatste geval wordt het motorrijtuig op
kosten van den verdachte overgebracht naar eene door den verbaliserenden
persoon geschikt geachte plaats en aldaar op kosten van den verdachte
bewaard, totdat het door of vanwege den eigenaar of houder tegen betaling
van de kosten van overbrenging en bewaring wordt afgehaald. Indien de
eigenaar of houder een ander is dan de verdachte, is hij bevoegd, die
kosten op de verdachte te verhalen.
4. De ambtenaar van het Openbaar Ministerie, die gebruik maakt van
de in het tweede lid bedoelde bevoegdheid, doet hiervan onverwijld mededeling aan Onzen Minister.
5. Ingeval van toepassing van het eerste of tweede lid van dit artikel
kan elke belanghebbende bij bezwaarschrift daartegen opkomen. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij het gerecht in feitelijken aanleg binnen
welks rechtsgebied het feit dat tot toepassing van het eerste of tweede
lid van dit artikel heeft aanleiding gegeven werd gepleegd. Het gerecht
heeft binnen drie dagen, na den belanghebbende, desverlangd bijgestaan
door diens raadsman, te hebben gehoord, althans opgeroepen, zijn met
redenen omkleede beschikking, welke onverwijld aan den belanghebbende
wordt beteekend. Tegen de beschikking kan door het Openbaar Ministerie
binnen drie dagen daarna en door den belanghebbenden binnen drie
dagen na de beteekening beroep in cassatie worden ingesteld. De Hoge
Raad beslist zoo spoedig mogelijk.

2) Artikel 28 luidt thans:
Het is den bestuurder van een motorrijtuig, een rijwiel of een ander
rij- of voertuig verboden daarmede over een weg te rijden gedurende den
tijd, waarvoor hem zulks door een der bij artikel 141 van het Wetboek
van Strafvordering bedoelde personen of een der door Ons aangewezen
ambtenaren eener verkeersinspectie is verboden op grond van het feit, dat
hij naar diens oordcel onder zoodanige invloed van het gebruik van alcoholhoudende drank of van een stof als bedoeld in artikel 26, derde lid, verkeert, dat deze hem niet in staat acht om gedurende dien tijd het motorrijtuig, het rijwiel of het andere rij- of voertuig naar behoren te besturen.

Met de snel toegenomen intensiteit van het wegverkeer, is
de verkeersveiligheid in stijgende mate tot een bron van zorg
geworden. In de in 1967 door de eerste ondergetekende aan
de Staten-Generaal aangeboden Nota Verkeersveiligheid is erop
gewezen, dat de verkeerssituatie uit zeer verschillende factoren
wordt opgebouwd en dat een van deze factoren de mens is.
Hierbij is o.m. van belang hoe de mens in zijn functie van verkeersdeelnemer, reageert op de verkeerssituaties waarvoor hij
kan worden geplaatst.
Uit talrijke binnen- en buitenlandse onderzoekingen J ) is
komen vast te staan, dat alcoholgebruik een belangrijke invloed
heeft op de gedragingen van de mens, ook en vooral als
verkeersdeelnemer. In de Nota Verkeersveiligheid werd al gemeld, dat volgens buitenlandse gegevens alcoholgebruik bij een
aanzienlijk deel (25-50 pet) van de dodelijke verkeersongevallen een bijdragende factor is.
Inmiddels is het resultaat van een in Nederland verricht
onderzoek bekend geworden 2 ). Hieruit blijkt, dat in Nederland in 1965 op een totaal van ruim 277 000 verkeersongevallen er 8770 zijn geregistreerd, waarbij het gebruik van
alcohol is vastgesteld, d.i. 3,2 pet. Op een totaal van 2290
ongevallen met dodelijke afloop is in 1965 in 284 gevallen het
gebruik van alcohol vastgesteld, dat is 12,4 pet. (in 260 gevallen - 11,7 pet. - was alcoholgebruik geconstateerd bij deelnemers aan het rijdend verkeer, in de overige 24 gevallen alleen
bij voetgangers). Weliswaar zeggen de statistieken niets over
een causaal verband tussen ongeval en alcoholgebruik, maar
de bekende gegevens omtrent de menselijke reacties op het
gebruik van alcohol maken het waarschijnlijk, dat het alcoholgebruik in verreweg de meeste van deze gevallen invloed heeft
gehad op het ontstaan van het ongeval. Bovendien staat vast,
dat alcoholgebruik dikwijls leidt tot een ernstiger afloop van de
ongevallen. Kenmerkend is ook, dat blijkens een later onderzoek 8 ) in 1966 bij in totaal 277 dodelijke ongevallen, ontstaan
doordat bestuurders van personenauto's, motorfietsen, scooters
en bromfietsen tegen een vast voorwerp botsten, in 27 pet.
hiervan het gebruik van alcohol werd geconstateerd.
Bij een onderzoek naar het voorkomen van geconstateerd
alcoholgebruik bij dodelijke verkeersongevallen in 1965 bleken
aanzienlijke regionale verschillen (van 6,3 pet. in Overijssel tot
19,3 pet. in Limburg). Naar uur van de dag gerekend waren
de verschillen nog veel groter: 0-6 uur: 48,1 pet.; 6-18 uur:
2,4 pet.; 18-24 uur: 22,7 pet. De overgrote meerderheid van
de dodelijke alcoholongevallen (zowel absoluut als in verhouding tot het totaal aantal dodelijke ongevallen) vindt 's avonds
en 's nachts plaats en dit dan nog voornamelijk tussen vrijdagavond 18 uur en maandagochtend 6 uur.
De klaarblijkelijke concentratie van alcoholgebruik naar
plaats en tijd is op zich zelf een factor die de opsporing vergemakkelijkt. De vervolging en berechting van verkeersalcoholdclicten worden echter door een tweetal factoren sterk bemoeilijkt, nl.:
a. het subjectieve karakter van de formulering van het
strafbaar feit van artikel 26 W.V.W.
b. de moeilijkheden bij de bewijsvoering, veroorzaakt door
het ontbreken van een verplichting tot het ondergaan van een
proef die het mogelijk maakt het alcoholgehalte van het
organisme te bepalen.
Een bestuurder van een voertuig maakt zich volgens de huidige wettelijke regeling schuldig aan het strafbaar feit van
artikel 26 als hij over een weg rijdt onder zodanige invloed van
alcohol, dot hij niet in staat moet worden geacht het voertuig
naar behoren te besturen. Een verdachte kan dus slechts veroordeeld worden als de rechter de overtuiging heeft dat die
verdachte op het moment dat het strafbaar feit werd gepleegd
1
) Vgl. o.m. het in 1967 door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid uitgebrachte rapport „alcohol en verkeersveiligheid".
2) Statistiek van de verkeersongevallen op de openbare weg, Staatsuitgeverij, 1967, ook weergegeven in Maandschrift C.B.S., mei 1967. Vgl.
ook het artikel: Een analyse van 10 000 blocdproefzaken" van Froentjes
en Verburgt, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Strafrecht, deel I i
(1962), afd. 5, blzz. 225 e.v.
:*) Maandschrift C.B.S. december 1968, blz. 1283.
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inderdaad niet in staat was zijn voertuig naar behoren te besturen. Of de verdachte hiertoe in staat was hangt echter van vele
individuele en incidentele factoren af, o.a.:
- de genoten hoeveelheid alcohol;
- de genoten soort alcoholhoudende drank;
- de tolerantie van de betrokkene voor alcoholgebruik, daaronder begrepen evt. gewenning aan alcohol;
- de fysieke en psychische toestand van de betrokkene;
- de vraag of de betrokkene door gebruik van bepaalde stoffen (geneesmiddelen enz.), extra gevoelig is geworden voor het
gebruik van alcohol;
- de tijdsduur waarbinnen de alcohol werd genuttigd;
- de tijd verstreken tussen alcoholgebruik en de deelneming
aan het verkeer;
- de vraag of de betrokkene voor, tijdens of na het drinken
ook voedsel tot zich genomen heeft en hoeveel.
Het beoordelen van de invloed die dergelijke factoren in een
individueel geval hebben is zowel voor de opsporingsambtenaar
als voor de rechter doorgaans een ondoenlijke opgave.
De opsporingsambtenaar zal daarom in eerste instantie afgaan
op de bekende uiterlijke verschijnselen van alcoholgebruik, nl.
geur van adem, slingerende gang, onbeheerst gedrag en gestoorde spraak. Deze verschijnselen vormen echter noch positief noch negatief in alle gevallen een betrouwbare aanwijzing. Een enkel glas alcoholhoudende drank kan geur van de
adem naar alcohol veroorzaken; een bij een ongeval opgelopen
hersenschudding of shock kan de andere verschijnselen veroorzaken. Omgekeerd is het tot op zekere hoogte mogelijk de
ademgeur door het innemen van absorberende of sterk geurende
stoffen te onderdrukken. De andere uiterlijke verschijnselen
treden doorgaans eerst bij een sterkere mate van aIcoholintoxicatie op, dan die waarbij de volledige geschiktheid een voertuig
te besturen ophoudt. Bovendien veroorzaakt een aanrijding of
zelfs de enkele aanhouding vaak een zekere ontnuchtering,
waardoor een eerder gestoorde functie zich (tijdelijk) kan herstellen.
De rechter heeft niet veel meer houvast dan het proces-verbaal van de opsporingsambtenaar. De grondslag hiervan wordt
soms door de verdachte nog aangetast, doordat hij beweert dat
de waargenomen verschijnselen een andere oorzaak hadden dan
alcoholgebruik, b.v. oververmoeidheid of ziektetoestand, zoals
vergiftiging door uitlaatgassen. Getuigenverklaringen omtrent
het gedrag van de verdachte kunnen slechts zelden nader uitsluitsel geven.
De zaak ligt eenvoudiger als, op vrijwillige basis, een bloedproef is verricht. Maar ook dan veroorzaakt het ontbreken van
een duidelijke en objectieve norm moeilijkheden. In het strafproces geldt immers de regel, dat bij mogelijke twijfel aan de
strafbaarheid van feit of verdachte geen veroordeling mag volgen („in dubiis pro reo"). Dit heeft ertoe geleid, dat de rechter
in het algemeen een marginale maatstaf is gaan hanteren, d.w.z.
dat hij aanneemt dat een bepaalde verdachte niet in staat was
zijn voertuig naar behoren te besturen, als deze een zodanig
bloedalcoholgehalte had dat dit voor een ieder en onder alle
omstandigheden meebrengt dat hij hiertoe niet in staat is. Het
in de praktijk in Nederland aangehouden gehalte ligt meestal
rond 1,5 °/oo. Een bepaald bloedalcoholgehalte is echter nooit
zonder meer grond voor veroordeling; altijd wordt ook de
constatering van uiterlijke verschijnselen van overmatig alcoholgebruik geëist, zoals abnormaal rijgedrag of slingerende
gang.
De vrijwillige bloedproef wordt in Nederland sedert ongeveer
twintig jaar toegepast, de laatste jaren in een frequentie van
pl.m. 5000 per jaar. Er worden daarenboven ook wel verkeersdeelnemers wegens overtreding van de artikelen 26 en 36,
lid 3, W.V.W. veroordeeld zonder dat op hen een bloedproef
is toegepast, indien zij zó sterk onder invloed zijn, dat het
bewijs hiervan op grond van hun gedrag geleverd kan worden.
Bewijsmoeilijkheden doen zich echter voor bij diegenen die
zoveel alcohol hebben genuttigd dat hun deelneming aan het
verkeer merkbaar vergrote risico's oplevert, maar die niet op

grond van hun overige zichtbare gedragingen als beschonken
zouden kunnen worden gekwalificeerd.
Het zwakke punt van de bloedproef, zoals deze thans wordt
toegepast, is juist het vrijwillige karakter. Naar schatting 3050 pet. van degenen aan wie wordt gevraagd zich aan de
bloedproef te onderwerpen, weigeren dit. Het staat vast dat
de kans voor de weigeraar om te worden vrijgesproken of er
met een betrekkelijk lichte straf af te komen zeer veel groter
is dan voor hen die de proef accepteren. Dit heeft twee
moeilijk aanvaardbare consequenties. Ten eerste hebben de
vervolging en berechting van alcohol-verkeersdelicten onvoldoende preventieve werking, doordat velen weten dat zo
weinig justitieel risico lopen als ze maar weigeren een bloedproef te ondergaan. Ten tweede komen diegenen die tegenover
de politie een meer coöperatieve houding aannemen, in een
slechtere positie. Bij ongevallen geldt dit - en dat is in de
praktijk belangrijk — ook voor de civielrechtelijke gevolgen.
Het huidige systeem lijdt derhalve aan een dubbel nadeel.
Als een bloedproef is genomen wordt het bloedalcohol-gehalte,
waarbij strafbaarheid ingevolge artikel 26 wordt aangenomen,
in de praktijk dikwijls zo hoog gesteld, dat weggebruikers aan
de werking van de strafwet ontsnappen die een zo grote hoeveelheid alcohol hebben genoten, dat zij een vergroot gevaar
voor de verkeersveiligheid hebben opgeleverd. Voorts doen
zich in vele gevallen dat een bloedproef wordt geweigerd,
onoverkomelijke bewijsmoeilijkheden voor.
Deze situatie moet als schadelijk voor de verkeersveiligheid
worden beschouwd. In het bijzonder uit een oogpunt van preventieve bescherming van de verkeersveiligheid tegen het
alcoholgevaar schiet het huidige systeem te kort 1 ).
3. Wenselijkheid van invoering van een maximum toelaatbaar bloedalcoholgehalte
Een meer effectieve bescherming van de verkeersveiligheid
moet uitgaan van dat bloedalcoholgehalte waarbij in een normaal geval deelneming aan het verkeer een duidelijk vergrote
gevarenkans oplevert. Verkeersdeelneming met een dergelijk
of hoger gehalte behoort strafbaar te worden gesteld. Daarbij
verkrijgt men dan een duidelijke en objectieve norm, die de
weggebruikers beter aanspreekt en effectiever opgespoord en
vervolgd kan worden dan een vage en subjectieve norm. Het
staat b.v. vast dat een maximum-snelheid veel meer effect
sorteert dan de regel van artikel 25 W.V.W. die verbiedt zich
op een weg zodanig te gedragen dat de vrijheid van het verkeer
wordt belemmerd of de veiligheid op de weg in gevaar wordt
gebracht.
De hierbedoelde norm, d.w.z. een maximum toelaatbaar
bloedalcoholgehalte, dient bij de wet te worden vastgesteld.
Bij het overzien van de consequenties, die de invoering van
zo'n regel zal hebben, moet men in aanmerking nemen dat,
in grote trekken, twee groepen alcoholgebruikers onderscheiden kunnen worden: gewoontedrinkers en incidentele drinkers.
Bij de eerste groep is een zo grote mate van afhankelijkheid
(„verslaving") aanwezig, dat zij niet zonder meer van het
gebruik van een merkbare hoeveelheid alcohol kunnen afzien.
Stelt men een merkbaar gebruik van alcohol bij deelnemers
aan het verkeer strafbaar, dan hebben dergelijke personen,
willen zij geen strafbaar feit begaan, slechts één keus: niet aan
het verkeer deelnemen. Nu is het, afgezien van de volslagen
alcoholisten, onder hen, niet zo dat gewoontedrinkers doorlopend onder invloed van alcohol verkeren. Zij zijn dit slechts
op bepaalde momenten, b.v. 's avonds. Slechts op die bepaalde
momenten mogen zij dus niet aan het verkeer deelnemen. Dit
is op zichzelf wel hinderlijk, maar toch geenszins onoverkomelijk. In de eerste plaats is het zich verplaatsen lang niet
altijd een absolute noodzaak. In de tweede plaats is de afstand
waarover een persoon zich wil of moet verplaatsen dikwijls
niet zo groot dat het onmogelijk zou zijn dit te voet te doen.
In de derde plaats bestaan, althans in ons land, vrijwel steeds
alternatieve mogelijkheden, geboden door openbare vervoerondernemingen en taxi's. In de vierde plaats bestaan er dikwijls
1
) Vgl. voor buitenlandse ervaringen het al genoemde rapport „Alcohol
en verkeer" van de S.W.O.V., blz. 34 e.v.
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mogelijkheden een privé-vervoermiddel door een ander te
doen besturen.
Voor de incidentele drinkers liggen de zaken nog eenvoudiger. Zij hebben uiteraard dezelfde uitwijkmogelijkheden
als die in de voorafgaande alinea zijn geschetst, maar bovendien kunnen zij het gebruik van alcoholhoudende drank beperken of daar geheel van afzien, wanneer zij kunnen voorzien
nog aan het verkeer deel te zullen nemen.
Bij normale tolerantie voor het gebruik van alcohol is bij
een bloedalcoholgehalte van 1,3—1,5 °/oo of meer de mogelijkheid een motorvoertuig e.d. nog behoorlijk te besturen als
uitgesloten te beschouwen. Ook beneden die grens is in veel
gevallen de rijvaardigheid reeds belangrijk verminderd. Al
bij het optreden van de eerste verschijnselen van euforie — in
het gebied tussen 0,3 en 0,8 °/oo - kunnen allerlei psychische
functies, met name waarnemings-, reactie- en combinatievermogen, uitvalsverschijnselen gaan vertonen. Aangetoond is,
dat verkeersdeelnemers met een bloedalcoholgehalte in deze
orde van grootte 10 pet. van de verkeersaspecten, die zij
nuchter wel gezien zouden hebben, niet meer waarnemen *).
Dit is overigens individueel en van geval tot geval verschillend.
De door de wetenschap algemeen aangenomen limiet, waarboven bij een aanmerkelijk aantal weggebruikers vergrote
risico's gaan optreden, ligt rond de 0,5 °/on. Bij een bloedalcoholgehalte boven 0,8 °/oo leveren vrijwel alle weggebruikers
een vergrote gevarenkans op.
De in juni 1967 door de Europese conferentie van ministers
van verkeer gedane aanbeveling een alcoholgehalte van het
bloed boven 0,8 °/no bij verkeersdeelnemers strafbaar te stellen
is op dit laatste gegeven gebaseerd. Deze ministersconferentie
is daarbij dus nog aan de hoge kant gebleven. Sommige Europese landen hebben inderdaad een lagere wettelijke limiet 2 ).
Opgemerkt moet worden, dat een getal op zich zelf niet beslissend is, omdat, zoals nog blijken zal, de wijze van berekening van het gehalte van groot belang is. 0,5 in het ene
systeem kan soms equivalent zijn aan 0,8 in het andere.
Volgens het onderhavige wetsontwerp zal het bloedalcoholgehalte, zoals dat uit het laboratoriumrapport blijkt, beslissend
zijn. Dit getal zal echter, om de hieronder uiteengezette redenen
in de meeste gevallen lager zijn dan het bloedalcoholgehalte
tijdens het rijden.
Na het nuttigen van alcohol neemt het bloedalcoholgehalte
eerst enige tijd toe, totdat de alcohol in het bloed is opgenomen. De alcohol in het bloed loopt echter door verbranding
en uitscheiding voortdurend terug, en wel met een gemiddelde
snelheid van 0,15 °/oo per uur. Nu is een aanzienlijk tijdsverloop mogelijk, zowel tussen het moment dat een verdachte
aan het verkeer is gaan deelnemen en dat van zijn aanhouding,
als tussen aanhouding en bloedafname (dit laatste is gemiddeld
een uur). Er bestaat dus een gerede kans, dat het bloedalcoholgehalte zoals dat uit de bloedproef blijkt lager is dan het bij
aanhouding en, a fortiori, tijdens het rijden was.
Volgens de voorgestelde tekst zal van het door het laboratorium opgegeven getal niet worden „teruggerekend" naar het
vermoedelijke werkelijke gehalte op het moment van aanhouding of van verkeersdeelneming. Dit is in overeenstemming
met het in Engeland toegepaste systeem, maar een afwijking
van dat in verschillende andere landen en ook van hetgeen
thans in Nederland bij vrijwillige bloedproeven in een aantal
gevallen gebeurt. Gebleken is dat het terugrekenen, waarvoor
gewoonlijk het horen van getuigen en deskundigen vereist is,
aan een efficiënte wijze van vervolging en bewijsvoering in de
weg staat en dikwijls ook niet betrouwbaar kan zijn.
1
) Vgl. hiervoor W. Buikhuisen ca., Alcohol en verkeer — een studie
over het rijden onder invloed, Meppel, 1968 i.h.h. blzz. 53—83, en voorts
W. Froentjes, Alcohol en verkeer, Nederlands Juristenblad van 29 april
1967 en de in deze studies geciteerde verdere literatuur.
2
) Noorwegen, Zweden, IJsland en Joegoslavië hebben een limiet van
0,5°/oo- Groot-Brittannië, Oostenrijk en Zwitserland hebben 0,8°/o o,
welke limiet ook in een in Duitsland aanhanging wetsontwerp is aangehouden. De wijze van berekening is niet overal dezelfde. Zo is het in Duitsland de bedoeling, uitgaande van het laboratoriumrapport, „terug te rekenen'' tot het voorval, alhoewel dit systeem kritiek ondervindt.

Vermeden moet wel worden dat in gevallen, waarin het
door toevallige omstandigheden mogelijk is een verdachte reeds
kort na aanhouding bloed af te nemen, deze in een nadeliger
positie is dan in het gemiddelde geval. Daarom zal in een bij
of krachtens algemene maatregel van bestuur te nemen uitvoeringsmaatregel worden bepaald, dat een verdachte in voorkomende gevallen mag verlangen, dat één uur na aanhouding
een tweede bloedafname plaatsvindt; slechts de laagste uitkomst zal dan in aanmerking worden genomen.
Tevens zal in deze uitvoeringsmaatregel worden voorgeschreven, dat het laboratorium, dat met de analyse van de bloedmonsters is belast (dat zal in de regel het Gerechtelijk Natuurwetenschappelijk Laboratorium zijn) op de analyse-uitkomst
een correctie zal toepassen. Deze is om redenen van rechtszekerheid nodig om een eventuele analysefout, die in het nadeel
van de verdachte gemaakt kan worden, te neutraliseren. De
grootte van de correctie (die ook thans wordt toegepast en
momenteel 0,15 %>o beloopt) pleegt zodanig te worden gekozen, dat praktisch altijd een iets lager bloedalcoholgehalte dan
het werkelijk aanwezige resulteert'). Deze gewoonte zal worden voortgezet.
De genoemde factoren, nl. de geleidelijke opneming van de
alcohol uit het maag-darmkanaal in het bloed, het teruglopen
van het bloedalcoholgehalte ten gevolge van verbranding en
uitscheiding, alsmede de laboratoriumcorrectie, hebben tot gevolg, dat een zekere speling bestaat tussen het in het laboratoriumrapport opgegeven bloedalcoholgehalte en dat op het moment van aanhouding c.q. tijdens het rijden. In het voorgestelde
systeem zal in vele gevallen het eerste getal pl.m. 0,3 °/on lager
zijn dan het tweede. De uit het laboratoriumrapport blijkende
hoeveelheid alcohol in het organisme zal menselijkerwijs gesproken nooit hoger zijn dan deze in werkelijkheid tijdens het
rijden was.
Welke grens men ook in de wet voorschrijft, de uitwerking
in individuele gevallen zal verschillend zijn. Zoals bleek, levert
verkeersdeelneming met een werkelijk bloedalcoholgehalte
boven 0,5 °/oo reeds een aanmerkelijk vergrote gevarenkans op.
Het daardoor voor de verkeersveiligheid veroorzaakte risico
rechtvaardigt strafbaarheid. Het is in de eerste plaats op deze
grond, dat de ondergetekenden menen, dat de wettelijke limiet
0,5 °/oo moet zijn. Een tweede, en belangrijke, grond voor deze
keuze is, dat nu eenmaal niet te vermijden is, dat het bloedalcoholgehalte blijkens het laboratoriumrapport in een zeer
groot aantal gevallen lager is dan met het werkelijk gehalte
tijdens het rijden overeenkomt. 0.5 °/oo blijkens het onderzoek
kan 0,8 °/oo tijdens het rijden zijn geweest. Zoals bleek, levert
bij een bloedalcoholgehalte boven 0.8 °/oo verkeersdeelneming
vrijwel altijd een vergroot gevaar voor de verkeersveiligheid op.
Wil men nu een redelijke zekerheid, dat een verkeersdeelnemer
met een bloedalcoholgehalte boven 0,8 °/oo, indien hij aangehouden wordt, niet vrijuit gaat, dan mag de wettelijke limiet niet
hoger zijn dan 0,5 °/no.
Het voorgestelde systeem brengt mede, dat er weggebruikers
zullen zijn die wel, door het nuttigen van alcohol, de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht, zonder dat hun overschrijding van de limiet ten laste kan worden gelegd. Het gaat hier
met name om degenen met een werkelijk gehalte tijdens het
rijden tussen 0.5 °/oo en 0,8 °/oo, hetgeen in een door het laboratorium opgegeven gehalte beneden 0,5 °/oo kan resulteren.
Hierover merken de ondergetekenden op, dat de zorg zo veilig
mogelijk te kunnen rijden in de eerste plaats een zaak is die voor
de verantwoordelijkheid van de verkeersdeelnemers zelf komt.
Het wettelijk promillage, dat in dit wetsontwerp wordt voorgesteld, moet dan ook geenszins als een vrijbrief worden beschouwd, die de eigen verantwoordelijkheid van de weggebruikers vervangt. Het is trouwens ook niet de bedoeling, dat een
lager bloedalcoholgehalte dan het in de wet vastgelegde automatisch buitenvervolgingstelling meebrengt, aangezien wordt
voorgesteld de in het huidige artikel 26 W.V.W. gegeven regeling te behouden.
1
) Vgl. hierover de beschouwingen van Froentjes in Buikhuisen e.a.,
Alcohol en verkeer blz. 37 c v . Daaruit blijkt, dat de kans op het maken
van een dergelijke fout kleiner is dan 1 op 3 miljoen.
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4. Wenselijkheid van verplichtstelling van een bloedproef
Het alcoholgehalte van het menselijk organisme is kenbaar
aan het alcoholgehalte van het bloed. Internationaal zijn de deskundigen het erover eens, dat de bloedanalyse de beste en betrouwbaarste wijze is om het alcoholgehalte van het bloed en
dus van het organisme te bepalen. Hiertoe bestaan verschillende
methodes, die, mits door ervaren analisten en onder toezicht van
een chemicus of farmaceut verricht, een grote precisie garanderen. Om tot een bloedanalyse te kunnen komen is het noodzakelijk de betrokkene enig bloed af te nemen. Het gehele
procédé van afnemen van bloed en analyse daarvan op een
laboratorium, duidt men aan als bloedproef.
Aan de bloedproef zijn enkele nadelen verbonden, nl.:
1. De methode is betrekkelijk kostbaar.
2. Tegen de „prik", die noodzakelijk is om een bloedmonster
te krijgen, bestaan nogal wat weerstanden. De weerstanden zijn
grotendeels irrationeel; tot de rationele bezwaren behoort, dat
er een kleine groep mensen bestaat voor wie het om medische
redenen ongewenst is, dat hun bloed wordt afgenomen. Daarnaast wordt wel gewezen op het gevaar van infectie, maar bij
de omstreeks 60 000 tot dusverre in Nelerland verrichte (vrijwillige) bloedproeven is daarvan in feite nooit iets gebleken.
Bovendien zijn thans gesteriliseerde ,,wegwerp"-injectiespuiten
(voor eenmalig gebruik) beschikbaar.
3. Het nemen van een bloedmonster, waarvoor inschakeling
van een arts noodzakelijk geacht wordt, komt een verdachte
op enig tijdverlies te staan. Naarmate het tijdsverloop, tussen
verkeersdeelneming en bloedafname groter is, geeft de uitkomst
van de bloedproef een minder betrouwbare indicatie van het
bloedalcoholgehalte tijdens het rijden.
4. Speciaal in Nederland heeft in medische kringen jarenlang de opvatting bestaan dat bloedafname t.b.v. de justitie
tegen de wil van de betrokkene in strijd met de medische
ethiek zou zijn. Dit standpunt heeft het Hoofdbestuur van de
Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst echter laten
varen, zij het onder zekere beperkingen.
De verschillende bezwaren, en met name de onder 1 en 2
genoemde, hebben ertoe geleid, dat naar vervangende middelen
is gezocht om het bloedalcoholgehalte te bepalen. De daarbij
gevonden en toegepaste methoden zijn:
A. de ademproef;
B. de urineproef.
Ad A. De ademproef berust op het feit, dat tijdens het
ademhalingsproces in de longen niet alleen zuurstof in het
bloed wordt opgenomen, maar dat tevens in het bloed opgeloste vluchtige stoffen, zoals kooldioxyde en eventueel ook
alcohol door het bloed aan de ademhalingslucht worden afgcgeven. Tussen het alcoholgehalte van het bloed en dat van
een speciaal deel van de lucht in de longen (z.g. alveolaire
lucht) bestaat een ongeveer vaste verhouding.
Zou een ademproef ter vervanging van de bloedproef worden gebruikt, dan is het duidelijk dat hieraan de hoogste eisen
van betrouwbaarheid en precisie moeten worden gesteld,
aangezien het resultaat bepalend kan zijn voor veroordeling
of vrijspraak, zeker als een maximum toelaatbaar bloedalcoholgehalte in de wet is vastgelegd.
Er bestaan wel vrij nauwkeurige methodes om ademlucht
te analyseren, nl. met behulp van apparaten die het alcoholgehalte van uitgeademde lucht door middel van chemische
reacties bepalen. Ook indien van zulke apparaten gebruik
wordt gemaakt, heeft de ademproef als bewijsmiddel verschillende ernstige nadelen. Deze zijn:
1. Uitgeademde lucht kan, anders dan bloed, niet worden
bewaard of vervoerd. Dit betekent:
a. dat de proef niet kan worden herhaald, zodat een
contra-expertise onmogelijk is;
b. dat de proef ter plaatse of op de dichtstbijzijnde politiepost, waar een adem-analysator aanwezig is, moet worden
uitgevoerd.

2. De proef is ten minste zo kostbaar als de bloedproef.
Een adem-analysator kost momenteel enige duizenden guldens,
en om in Nederland in enigszins redelijke mate aan de behoefte
te voldoen zouden circa 100 apparaten moeten worden aangeschaft. De ijking van de toestellen moet regelmatig worden
herhaald en de chemicaliën moeten steeds worden ververst.
Bovendien is de levensduur van de apparaten beperkt. Per
apparaat zouden dan nog pl.m. 4 politiemannen moeten worden
opgeleid om het te bedienen, dus in totaal pl.m. 400 man,
vermeerderd met instructeurs.
3. De proef is niet betrouwbaar en kan zowel naar boven
als naar beneden belangrijke afwijkingen van het werkelijke
alcoholgehalte aanwijzen, en dit om de volgende redenen:
a. de bepalingsmethodes zijn niet specifiek voor alcohol.
Invloeden van buiten af, alsmede andere vluchtig reducerende
stoffen, in de adem aanwezig, kunnen de bepaling te hoog
doen uitvallen;
b. de proef valt eveneens te hoog uit indien nog alcohol
in het speeksel van de mond aanwezig is. Dit kan worden
gecorrigeerd door enige tijd (ten minste 20 minuten) te
wachten, doch oprisping uit de maag (een juist na alcoholgebruik veel voorkomend fysiologisch verschijnsel) kan
opnieuw het beeld in het nadeel van de verdachte vertekenen;
c. alleen het alcoholgehalte van de alveolaire lucht is bepalend voor het bloedalcoholgehalte. Meten kan men echter
slechts de uitgeademde lucht. Er bestaat evenwel geen waarborg
dat een constant deel van de uitgeademde lucht werkelijk uit
de longblaasjes (alveolen) afkomstig is. Al dan niet opzettelijk
kan deze, naar gelang van de wijze van in- en uitademen sterk
wisselende hoeveelheden alveolaire lucht bevatten en daardoor
kan de uitkomst in het voordeel van de verdachte vertekend
worden. Dit gebeurt soms in zo belangrijke mate, dat een
persoon die een aanzienlijke hoeveelheid alcoholhoudende
drank heeft genuttigd toch blijkens de ademproef een zeer
laag alcoholgehalte zou hebben.
4. In de praktijk is gebleken dat men voor de goede
uitvoering van de blaasproef de volledige en actieve medewerking van de verdachte nodig heeft. In een aantal gevallen
blijken evenwel personen die onder invloed van alcohol
verkeren, niet in staat die medewerking te verlenen.
Op grond van al deze factoren schatten deskundigen dat de
ademproef in rond 15 pet. van de gevallen een in belangrijke
mate onjuist resultaat geeft.
Bovengenoemde nadelen en met name de onder 3 genoemde,
maken de proef, naar het oordeel van de ondergetekenden,
als bewijsmiddel ongeschikt.
Behalve als bewijsmiddel ter bepaling van het bloedalcoholgehalte kan de ademproef ook gehanteerd worden als
voorproef, dus als selectiemiddel, d.w.z. dat als het resultaat
van de ademproef een hoog alcoholgehalte doet vermoeden,
een bloedproef wordt bevolen. Hiermede zijn o.m. in GrootBrittannië gunstige ervaringen opgedaan.
Bij deze laatste toepassing kan met een ademproef van
eenvoudiger aard worden volstaan. In plaats van een ademanalysator kan men z.g. blaasbuizen gebruiken, dat zijn buizen
gevuld met chemicaliën, die verkleuren als de uitgeademde
lucht alcohol bevat. Deze proef is niet kostbaar. Afwijkingen
naar boven zullen evenzeer kunnen voorkomen, maar als het
slechts om een voorproef gaat is dat niet schadelijk, want
zulke afwijkingen worden dan door de bloedproef gecorrigeerd. Wel een belangrijk bezwaar is dat ook deze proef door
een bepaalde blaastechniek een te laag resultaat kan aangeven.
Ad B. De urineproef wordt in enkele landen, waaronder
Engeland, gebruikt ter bepaling van het bloedalcoholgehalte.
Hieraan lag de veronderstelling ten grondslag, dat een vaste
verhouding bestaat tussen urine-alcoholgehalte en b!oed-alcohoigehalle. Nader wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat deze veronderstelling onjuist is. Er is wel een zekere
correlatie, maar geen vaste verhouding.
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De proef heeft als tweede nadeel dat, wil het resultaat enigszins indicatief zijn, geruime tijd (één tot enkele uren) later een
tweede urine-afname plaats moet hebben en dat de urineafgifte onder nauwlettend toezicht moet geschieden.
De ondergetekenden komen derhalve tot de conclusie dat er
op dit moment slechts één aanvaardbare methode bestaat
om het bloed-alcoholgehalte te bepalen, nl. de bloedproef.
Zoals hierboven werd uiteengezet leidt het thans toegepaste
systeem van een vrijwillige bloedproef tot grote onbillijkheden,
hetgeen voor het rechtsgevoel onbevredigend is, terwijl de invloed op de verkeersveiligheid door het vrijwillige karakter, dus
de mogelijkheid tot weigering, sterk wordt verminderd. Ook bij
onveranderde handhaving van het geldend materieel recht
inzake alcoholgebruik door verkeersdeelnemers, als vervat in
de artikelen 26 en 36, derde lid, W.V.W., zouden de
ondergetekenden derhalve de bloedproef verplicht willen stellen.
Wordt in de wet een limiet voorgeschreven, zoals in het onderhavige wetsontwerp wordt voorgesteld, dan is een verplichte
bloedproef volstrekt onontbeerlijk.
In het in dit wetsontwerp opgenomen, in de Wegenverkeerswet in te voegen, artikel 33a is een regeling van de verplichte
bloedproef voorzien. De voorwaarden en bijzonderheden van
deze regeling worden in de toelichting op dit artikel nader
uiteengezet. Daarbij zal blijken dat het de bedoeling is de
bloedproef in de praktijk waar nodig door een voorproef, waarvoor met name een ademproef in aanmerking komt, vooraf te
doen gaan >).
Artikelsgewijze toelichting
A. Artikel 7. De, slechts ogenschijnlijk omvangrijke, voorgestelde wijziging van dit artikel dient er vooral toe het vaststellen van minimumsnelheden mogelijk te maken.
Uit tot nog toe verzamelde gegevens is de indruk verkregen,
dat een vermindering in de spreiding van snelheden in belangrijkere mate tot verhoging van de veiligheid bijdraagt, dan het
enkel vermijden van hoge snelheden. Om hierover evenwel
meer zekerheid te verkrijgen is het noodzakelijk situaties te
onderzoeken, waarin de onderlinge snelheidsverschillen aanmerkelijk kunnen worden teruggebracht. Dit kan slechts worden
bereikt door instelling van een minimumsnelheid.
Het is de bedoeling om van de mogelijkheid minimumsnelheden in te stellen voorshands uitsluitend gebruik te maken
ten behoeve van onderzoeken als hierboven bedoeld op een
aantal wegvakken van autowegen. De eerste ondergetekende is
voornemens, eerst wanneer zou blijken dat minimumsnelheden
een wezenlijke bijdrage kunnen leveren voor de verkeersveiligheid, aan de geopende mogelijkheid een ruimere toepassing te
geven.
De ondergetekenden menen, dat tevens van de gelegenheid
gebruik kan worden gemaakt om het systeem van artikel 7
te vereenvoudigen. Het is niet logisch dat de wet de gemeenteraad machtigt, onder goedkeuring van gedeputeerde staten, een
maximumsnelheid van 15 km per uur voor bepaalde categorieën motorvoertuigen binnen de bebouwde kom vast te stellen,
terwijl alle overige snelheidsbegrenzingen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen worden vastgesteld.
Systematisch is het juister de thans in het eerste en tweede lid
van artikel 7 voorziene regeling van een bepaalde maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (waarvan trouwens in een
slechts klein aantal gevallen gebruik wordt gemaakt) over te
brengen naar het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
(R.V.V.), waarin, in hoofdstuk II, § 6, de gedragsregels met
betrekking tot de snelheid zijn gegeven.
B. Artikel 26. In het ontworpen nieuwe artikel 26 komt.
in tegenstelling tot de thans geldende tekst, het element „over
een weg rijden" niet meer voor. Onder een weg in de zin van
de Wegenverkeerswet wordt, naar wordt aangenomen, verstaan
l
) Voor een uitvoeriger behandeling van de methoden ter bepaling van
het alcoholgehalte in het bloed wordt verwezen naar de beschouwingen
van W. Froentjes, „Het bewijs van alcoholgebruik" in de al geciteerde
studie van Buikhuisen e.a. (blz. 20 e.v.).

een voor het openbaar verkeer openstaande weg in Nederland.
Dat betekent dat rijden onder invloed van alcoholhoudende
drank etc. in het buitenland geen feit is dat door de Nederlandse strafwet als misdrijf wordt beschouwd. Derhalve kan
thans artikel 5, eerste lid, sub 2°, van het Wetboek van Strafrecht, niet op de hierbedoelde gedraging worden toegepast.
In de praktijk is het een nadeel gebleken dat daardoor, wanneer Nederlanders in het buitenland onder invloed van alcohol
etc. hebben gereden, de Nederlandse justitie de strafvervolging
niet kan „overnemen" als daarom door de autoriteiten van het
land waar het strafbaar feit is gepleegd, wordt verzocht. De
bedoeling van het weglaten van de term „weg" in artikel 26,
is in dergelijke gevallen in de toekomst artikel 5, eerste lid,
sub 2°, W.v.S., te kunnen toepassen.
Een onvermijdelijk gevolg is dat, bij aanvaarding van het
ontwerp, artikel 26 voortaan ook zal gelden voor het rijden op
niet voor het openbaar verkeer openstaande wegen. Bij de
praktische wetstoepassing zal dit van weinig belang zijn en
overigens in sommige gevallen voordelen kunnen meebrengen
(militaire terreinen b.v.), bovendien wordt aldus ook een betere
aansluiting bij het systeem van artikel 36 bereikt.
Lid 1. In dit lid worden de huidige voorschriften van artikel 26, leden 1 en 3, samengevat. Onder stoffen, waarvan de
bestuurder weet of redelijkerwijze moet weten, dat het gebruik
daarvan de rijvaardigheid kan verminderen, is alcoholhoudende drank begrepen ' ) . Als men er van uitgaat, dat elke verkeersdeelnemer verplicht is zijn rijvaardigheid op zo hoog
mogelijk niveau te houden en dat het innemen van stoffen, die
de rijvaardigheid verminderen, gevolgd door verkeersdeelneming, strafbaar moet worden gesteld, doet het er niet toe om
welke stof het gaat, mits de betrokkene van de gevolgen op de
hoogte was of redelijkerwijze had moeten zijn. In deze gedachtengang past dat ook een combinatie van verschillende
stoffen uitdrukkelijk is genoemd. Er bestaan geneesmiddelen,
die op zichzelf de rijvaardigheid niet sterk verminderen maar
die tot gevolg hebben dat het effect van alcohol wordt versterkt. Gebruik van een dergelijk geneesmiddel tezamen met
een kleine hoeveelheid alcohol heeft dezelfde uitwerking als
een veel grotere dosis alcohol.
Ondanks de invoering van een limiet, als in het tweede lid
is voorzien, heeft het eerste lid, ook voor weggebruikers die
onder invloed van alcohol allèèn zijn, stellig nog zin. Dit geldt
in de eerste plaats voor die gevallen dat een bloedproef en
daarmee het enig mogelijke bewijs voor het delict van artikel
26, tweede lid (nieuw) uitgesloten is. Dit kan vooral na ongevallen voorkomen, bv. doordat de verdachte vlucht, of het bewustzijn verliest. Soms zal het dan toch wel mogelijk zijn om
aan te tonen, met name door getuigenbewijs, dat zo'n verdachte ten tijde van het ongeval tengevolge van het gebruik
van alcoholhoudende drank niet in staat kon worden geacht
zijn voertuig behoorlijk te besturen. Voorts is te denken aan
gevallen waarin het gehalte, blijkens het laboratoriumonderzoek, onder de limiet gebleven is, maar waarin desondanks
aantoonbaar is, dat de verdachte niet in staat was zijn voertuig behoorlijk te besturen. Dit kan veroorzaakt zijn door bijzondere gevoeligheid voor alcohol, of door een samenloop
van factoren bij de opsporing (met name een zeer lang tijdsverloop tussen aanhouding en bloedafname), waardoor de
uitkomst van het laboratoriumonderzoek meer dan normaal
beneden het werkelijk gehalte blijft. Indien het mogelijk is te
bewijzen dat de verdachte niet in staat was zijn voertuig behoorlijk te besturen, is veroordeling op grond van overtreding
van het eerste lid mogelijk.
De categorie weggebruikers voor wie artikel 26, eerste lid,
geldt, is, ondanks een verkorte formulering, dezelfde gebleven
als onder de huidige regeling. De ondergetekenden achten het
niet juist de strafbaarstelling tot voetgangers uit te breiden.
Weliswaar levert ook weggebruik door voetgangers onder in1
) Waar in dit wetsontwerp en de memorie van toelichting wordt
gesproken over „alcohol" is de stof bedoeld die wetenschappelijk bekend
is als aethanol.
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vloed van alcoholhoudende drank en stoffen met gelijke werking een verhoogde gevarenkans op, maar die kans is minder
groot dan bij het besturen van voertuigen. De ondergetekenden
menen dat de verkeersveiligheid het bsst gediend is wanneer
personen die onder invloed van alcohol zijn de mogelijkheid
behouden zich te voet te verplaatsen. In geval van duidelijke
dronkenschap is vervolging op grond van artikel 426 of artikel
453 van het Wetboek van Strafrecht mogelijk.
Lid 2. In dit lid wordt het maximum toelaatbare bloedalcoholgehalte vastgesteld. Overtreding van deze bepaling
schept niet een wettelijk vermoeden ten aanzien van het strafbaar feit van het eerste lid, maar levert een afzonderlijk strafbaar feit op. De delictsomschrijving is hier, anders dan in het
eerste lid, geobjectiveerd. Verwezen wordt overigens naar hetgeen in § 4 ter toelichting is opgemerkt.
Onder „onderzoek" is te verstaan een bloedproef of vervangende proef, dus een onderzoek, in de zin van artikel 33a, gevolgd door een laboratorium-onderzoek. Het laboratorium-onderzoek zal van overheidswege geschieden, maar de verdachte
krijgt het recht en de gelegenheid, op eigen kosten, een contraexpertise te doen plaatshebben.
De aard en wijze van uitvoering van het onderzoek, waarvan de uitkomst beslissend is, zullen nader worden geregeld in
een uitvoeringsbesluit krachtens artikel 33a, 7de lid. Er zal
niet worden teruggerekend om het gehalte op het moment van
aanhouding of tijdens het rijden te bepalen. Een verdachte die
twijfelt aan de juistheid van het resultaat van het door de justitie verrichte onderzoek, kan, zoals gezegd, een contra-expertise
van het afgenomen bloed doen verrichten. Bij verschil in uitkomst is het aan de rechter te beslissen welk getal hij beslissend
acht.
De categorieën weggebruikers waarvoor het tweede lid geldt,
zijn dezelfde als die in het eerste lid worden genoemd. Ook de
limiet geldt dus niet voor voetgangers.
Lid 3. In dit lid vindt men de regeling, die thans in artikel
26, tweede lid, staat, over het onder invloed van alcohol enz.
verkeren van personen die een motorrijtuig onder toezicht
van een ander besturen. Het voorschrift is uiteraard mede betrokken op het nieuwe tweede lid (limiet) en tevens redactioneel wat gestroomlijnd. Indien de delictsomschrijving van
artikel 26, eerste lid (nieuw), ten laste wordt gelegd, is het de
toezichthouder die moet weten of redelijkerwijze kunnen vermoeden dat de stof, onder invloed waarvan de werkelijke bestuurder verkeert de rijvaardigheid kan verminderen.
Verkeert de juridische bestuurder zelf onder invloed, dan
gelden de leden 1 en 2 (nieuw). Overigens is de positie van
degene, die onder toezicht bestuurt, juist ook in verband met
het rijden onder invloed, één van de punten die de ondergetekenden bij de totstandbrenging van de nieuwe wet op het
wegverkeer nader willen doen bestuderen. Bij deze incidentele
wetswijziging hebben de ondergetekenden, behoudens de hierna
te behandelen, in artikel 33a, zesde lid, voorgestelde regeling
op dit stuk aan het thans in de Wegenverkeerswet gevolgde
systeem willen vasthouden.
C. Artikel 27. Het huidige artikel 27 staat de inneming
van het rijbewijs toe van de bestuurder van een motorrijtuig
tegen wie proces-verbaal wegens overtreding van artikel 26,
eerste of tweede lid, wordt opgemaakt. Proces-verbaal wegens
overtreding van het derde lid (rijden onder invloed van een
andere stof dan alcohol) is géén grond hiertoe. De wetsgeschiedenis geeft geen aanleiding tot de veronderstelling, dat dit
onderscheid bewust is gemaakt; eerder is waarschijnlijk dat bij
de invoeging van het derde lid van artikel 26, artikel 27 over
het hoofd is gezien. Wat hiervan zij, de voorgestelde nieuwe
tekst van artikel 26, eerste lid, en de gedachte die hieraan
ten grondslag ligt, sluiten uit in artikel 27 onderscheid te
maken tussen alcohol en andere stoffen die de rijvaardigheid
verminderen.

De regeling van artikel 27 zal tevens worden uitgebreid tot
het nieuwe tweede lid van artikel 26 (maximum toegelaten alcoholpromillage) en het derde en vijfde lid van artikel 33a. Te
verwachten is, dat bij aanvaarding van dit wetsontwerp in de
meeste gevallen van vaststelling van overmatig alcoholgebruik
door weggebruikers, proces-verbaal wegens overtreding van het
tweede lid van artikel 26 zal worden opgemaakt. In zulke gevallen zal de officier van justitie een ingenomen rijbewijs
teruggeven, zodra het laboratoriumonderzoek uitwijst, dat het
bloedalcoholgehalte van de verdachte niet hoger was dan
0,5 u/oo, tenzij de officier van justitie van mening is, dat aanleiding bestaat tot vervolging ter zake van overtreding van
artikel 26, eerste lid.
De speciale preventiemaatregel van artikel 27 zal door de
invoering van een maximum toelaatbaar bloedalcoholgehalte
en een verplichte bloedproef belangrijk aan betekenis kunnen
winnen. Opsporingsambtenaren zullen dit voorschrift immers
slechts dan toepassen, indien zij menen, dat een gerede kans
bestaat, dat een verdachte, waarvan zij constateren, dat hij
onder invloed van alcohol verkeert, wegens overtreding van
artikel 26 zal worden veroordeeld. Uiteraard wordt deze kans
door de voorgestelde nieuwe regelingen sterk vergroot.
Ten slotte wordt voorgesteld de toepasselijkheid van artikel
27 uit te breiden tot gevallen van weigering van een bloedproef of vervangende proef. Dit past in het hierna te noemen
streven een dergelijke weigering zoveel mogelijk gelijk te behandelen aan een vastgesteld te hoog alcoholgehalte.
D. Artikel 28. In dit artikel zijn geen materiële wijzigingen aangebracht. De fomulering is alleen aangepast aan de gewijzigde opzet van artikel 26. Evenals voor de speciale preventiemaatregel van artikel 27, geldt ook voor die van artikel 28
dat de betekenis daarvan door de invoering van een bloedalcohollimiet en een verplichte bloedproef zal toenemen.
E. Artikel 29. De voorgestelde wijziging van dit artikel
beoogt aan de weggebruikers niet alleen in het belang van
het verkeer of de veiligheid op de weg, maar ook in het belang
van verkeersonderzoeken, bevelen en aanwijzingen te kunnen
doen geven.
Voor een efficiënte besteding van de grote bedragen die
ten behoeve van verkeersvoorzieningen moeten worden geinvesteerd is een zo goed mogelijk inzicht in de toekomstige
verkeersbehoeften noodzakelijk. Het is van belang, dat ter verkrijging daarvan verkeersonderzoeken kunnen worden verricht ter bestudering van de huidige verkeersstromen, met
name voor wat het begin- en eindpunt van de weggebruikers
betreft.
Naast het houden van huis-aan-huis-enquêtes en enquêtes van
aankomst- of vertrekpunten wordt de behoefte gevoeld aan het
verrichten van onderzoeken van het rijdend verkeer. Voor een
goede organisatie hiervan is het wenselijk, dat de daartoe gekwalificeerde personen, in het bijzonder de politie-ambtenaren,
de bevoegdheid hebben de verkeersdeelnemers in het belang van
bedoelde verkeersonderzoeken bevelen en aanwijzingen, vooral
stoptekens, te geven.
Ten einde de verkeersveiligheid te kunnen waarborgen en
zowel het aantal enquêtes als het bij een enquête voor de weggebruikers veroorzaakte oponthoud tot een minimum te kunnen
beperken, is voorgesteld, dat verkeersonderzoeken slechts mogen
worden verricht met toestemming van de Minister van Verkeer
en Waterstaat. Het ligt in de bedoeling van de eerste ondergetekende deze toestemming alleen te verlenen na overleg met
zijn ambtgenoot van Justitie. Tevens zal deze toestemming uitsluitcnd voor strikt noodzakelijke onderzoeken en slechts onder
zodanige voorwaarden worden verleend, dat de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd en dat de vereiste coördinatie en uitwisseling van gegevens en resultaten tussen de diverse belanghebbende instanties zullen zijn verzekerd.
F. Artikel 33a. Dit artikel is geheel nieuw en geef', regels
over de bloedproef.
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Leden I en 2. Artikel 33 van de Wegenverkeerswet geelt opsporingsambtenaren de bevoegdheid de bestuurders van motorrijtuigen, fietsen en andere rij- of voertuigen te doen stilhouden
ten einde zich te vergewissen omtrent de naleving van de bij of
krachtens deze wet gegeven voorschriften.
De bevoegdheid weggebruikers staande te houden, b.v. om
na te gaan of deze niet onder ontoelaatbare invloed van alcohol
verkeren, bestaat dus reeds. Het is echter niet de bedoeling aan
dergelijke routine-onderzoeken zonder meer het opleggen van
een bloedproef te verbinden. Slechts als een eerste onderzoek
een verdenking van overtreding van artikel 26 oplevert, kan tot
een bloedproef worden overgegaan.
De aandacht wordt erop gevestigd, dat volgens artikel 27 van
het Wetboek van Strafvordering in het algemeen voordat de vervolging is aangevangen als verdachte wordt aangemerkt diegene
te wiens aanzien uit feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit.
Een verdenking van ontoelaatbaar alcoholgebruik zal met
name op de resultaten van een ademproe) kunnen berusten. De
tweede ondergetekende is voornemens, na de totstandkoming
van de voorgestelde wetswijziging, de politie bij circulaire het
gebruik van de hiervóór al genoemde blaasbuisjes als voorproef
aan te bevelen. De ondergetekenden menen echter, dat anders
dan in Groot-Brittannië een dergelijke voorproef niet wettelijk
voorgeschreven moet worden. Dit zou immers slechts zin hebben als hieraan de consequentie zou worden verbonden, dat
bij een negatief resultaat van de ademproef geen bloedproef
meer plaats zou kunnen vinden. In verband met de al geschetste
onbetrouwbaarheid van de ademproef en de mogelijkheid voor
een verdachte de uitkomst van deze proef te zijnen gunste te
beïnvloeden, is deze consequentie vooral in die gevallen, dat de
invloed van alcohol uiterlijk goed waarneembaar is (dus bij een
relatief hoog alcoholpromillage) zeer ongewenst. Opsporingsambtenaren dienen daarom ongeacht de uitslag van een eventuele ademproef, de bevoegdheid te hebben een bloedproef te
vragen en zo nodig een bevel tot een bloedproef voor te stellen
of te geven. Daarbij dient rekening te worden gehouden met het
feit. dat de verkeerspolitie op grond van haar ervaring een groot
onderscheidingsvermogen voor alcoholgebruik bezit, zoals uit de
tot dusverre op grond van de vrijwillige bloedproeven verkregen
gegevens blijkt. De ademproef kan, vooral bij relatief lagere
promillages, voor de politie een nuttig hulpmiddel zijn, maar
mag geen absolute voorrang hebben op de directe vaststelling
door de opsporingsambtenaar. Mocht deze zich eens vergissen,
dan zal de bloedproef dit wel aan het licht brengen. De nadelige
gevolgen van een dergelijke vergissing, voor een verdachte, gaan
niet verder dan dat hem enig bloed wordt afgenomen, met het
daaraan verbonden tijdsverlies.
Ook al bestaat een verdenking, dan zal niet iedere opsporingsambtenaar bevoegd zijn een bloedproef voor te schrijven. Hij
zal de verdachte slechts kunnen vragen zich aan een bloedproef
te onderwerpen. Weigert de verdachte dit, dan kan tot een verplichte bloedproef worden overgegaan, maar deze zal niet door
elke opsporingsambtenaar kunnen worden bevolen, doch slechts
door de officier van justitie, de hulpofficier van justitie of een
andere daartoe door de Minister van Justitie aangewezen politieambtenaar. Het is de bedoeling van de tweede ondergetekende
hiertoe die politie-ambtenaren aan te wijzen, die op grond van
b.v. hun rang of hun specialisatie geacht kunnen worden een
grote ervaring en een goed inzicht in deze materie te hebben.
Deze regeling beoogt zo groot mogelijke waarborgen te geven
tegen het onnodig of onvoldoende gemotiveerd opleggen van
bloedproeven en dit vooral wegens de door het derde lid van
artikel 33a aan het weigeren van een bevolen bloedproef verbonden consequentie. De ondergetekenden achten het nuttig uitdrukkelijk in de wet te vermelden, dat indien de verdachte zijn
toestemming tot het verrichten van het bloedonderzoek geeft,
het niet nodig is de officier van justitie, hulpofficier van justitie
of een daartoe aangewezen politie-ambtenaar in te schakelen.
Hierdoor kunnen onnodige verzwaring en vertraging van de opsporing worden voorkomen.
Er zal geen onderscheid worden gemaakt tussen de uitvoering
van een vrijwillige en van een verplichte bloedproef. Verwezen
wordt naar de toelichting op het volgende lid.

Lid 3. In sommige landen waar men de verplichte bloedproef kent, wordt deze zo nodig doorgezet door middel van
fysieke dwang. De ondergetekenden geven de voorkeur aan een
verplichting tot opvolging van een bevel tot het ondergaan
van een bloedproef, met daarop een strafsanctie die gelijk is
aan de sanctie gesteld op het delict dat door de bloedproef
bewezen zou moeten worden. Op te merken is dat het opzetteüjk niet voldoen aan een ambtelijk bevel al op grond van
artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht strafbaar is en
dat de hierop gestelde maximumstraf (3 maanden gevangenisstraf) zelfs gelijk is aan het strafmaximum gesteld op overtreding van artikel 26 W.V.W. Een afzonderlijke bepaling is
desondanks gewenst, niet alleen omdat de strafmaxima van
artikel 36, derde lid, hoger zijn, maar vooral om de bijkomende
straf van ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te
besturen te kunnen opleggen.
De formulering van artikel 33a, derde lid, sluit overigens
aan bij die van artikel 33. Uitdrukkelijk wordt vastgelegd dat
de bloedafname dient te geschieden door een arts. Hiermede
wordt in de eerste plaats beoogd risico's van medische aard te
vermijden. In de tweede plaats zal aan de arts worden gevraagd
een beknopt algemeen medisch rapport over de verdachte op
te maken. Dit kan nl. van belang zijn bij eventuele vervolging
wegens overtreding van artikel 26, eerste lid (nieuw). Het
niet in staat zijn een voertuig behoorlijk te besturen kan
behalve door het gebruik van stoffen, als in de bepaling
bedoeld, ook veroorzaakt zijn door vergiftiging b.v. ten gevolge
van uitlaatgassen, door een shock, hersenschudding enz. Het
is uiteraard essentieel zo groot mogelijke zekerheid te hebben
wat de oorzaak is.
Het ligt in het voornemen een organisatie op te bouwen van
artsen in ambtelijke dienst aangevuld met anderen, die bereid
zijn zich in voorkomende gevallen met bloedafname ten dienste
van de justitie te belasten. Van een verplichting hiertoe voor
alle artsen zal geen sprake zijn.
Leden 4 en 5. Een uitzonderingsbepaling is voorzien voor
personen bij wie om bijzondere geneeskundige redenen bloedafname onwenselijk is. De beoordeling van de vraag of van
zulke redenen in een concreet geval sprake is, ligt in eerste
instantie bij de arts die met de bloedafname is belast. Gedacht
is met name aan lijders aan haemofilie. Zij die daarbij opzettelijk valse gegevens verstrekken, handelen in strijd met de
verplichting van het derde lid van dat artikel.
In dergelijke gevallen zal het bloed-alcoholgehalte zo goed
mogelijk op andere wijze dienen te worden bepaald. Dit zal
b.v. kunnen geschieden door een combinatie van een ademproef (met blaasbuis) en urineproef. Hoewel een dergelijke
bepaling, zoals hiervóór is uiteengezet, minder doelmatig en
minder nauwkeurig is dan door middel van de bloedproef,
menen de ondergetekenden dat in gevallen waarin een bloedproef bijzondere medische risico's zou meebrengen, hiermede
moet worden volstaan. Bij een hoog alcoholgehalte geeft de
bepaling door middel van de urineproef voldoende steun. Bij
een marginaal alcoholgehalte moet in gevallen als hierbedoeld
dan maar worden aanvaard dat iemand ten onrechte een
veroordeling kan ontlopen. Te verwachten is overigens dat
zulke gevallen zich slechts bij hoge uitzondering zullen voordoen.
De ondergetekenden hebben zich afgevraagd of tevens, naar
analogie van hetgeen is voorzien in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, een uitzondering moet worden
opgenomen voor personen die overwegende gemoedsbezwaren
tegen afname van bloed hebben. Bij een onderzoek is evenwel
van het voorkomen in Nederland van godsdienstige of levensbeschouwelijke groeperingen, die dergelijke gemoedsbezwaren
zouden kunnen hebben, niet gebleken.
Lid 6. De inhoud van dit lid sluit aan bij artikel 26, derde
lid, nieuw (artikel 26, tweede lid, oud). In het algemeen is
slechts de „juridische bestuurder", d.i. de toezichthouder strafbaar, zowel wanneer hij zelf als wanneer de feitelijke bestuurder onder invloed aan het verkeer heeft deelgenomen. Wegens
de laatste eventualiteit is het noodzakelijk de feitelijke
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bestuurder aan een bloedproef te kunnen onderwerpen. Weigert
hij dit, dan is hij zelf strafbaar en, bij wijze van uitzondering,
niet de juridische bestuurder. Diens toezicht blijft immers
beperkt tot het eigenlijke besturen. Het zou niet redelijk zijn
hem aansprakelijk te stellen voor gedragingen, die hiermede
niet in onmiddellijk verband staan. Overigens verwijzen de
ondergetekenden naar de toelichting op artikel 26, lid 3.
Lid 7. Over de inhoud van de in het zevende lid aangekondigde algemene maatregel van bestuur en de zo nodig daarop
gebaseerde beschikkingen wordt overleg gepleegd met het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst. Bepaald zal in elk geval worden dat de door de ingeschakelde
artsen afgenomen bloedmonsters met een rapport volgens een
vast te stellen model naar het Gerechtelijk Natuurwetenschappelijk Laboratorium of eventueel andere daartoe aan te wijzen
laboratoria worden gezonden, alwaar zij op een nader te omschrijven wijze zullen worden geanalyseerd. Voorts zullen
regels worden gegeven over de door het laboratorium toe te
passen correcties. Ook zal worden bepaald dat het laboratorium een gedeelte van de bloedmonsters bewaart, welk gedeelte dan desgewenst ter beschikking van de verdachte wordt
gesteld voor het verrichten van een contra-expertise. Doorgaans zal de bloedafname niet eerder dan één uur na aanhouding plaats vinden. Het is echter redelijk dat wanneer de arts
toevallig onmiddellijk ter plaatse is, de verdachte niet in een
slechtere positie komt te verkeren dan in het normale geval.
Daarom zal de verdachte het recht worden toegekend te verlangen dat indien bloedafname eerder dan één uur na aanhouding heeft plaats gehad, een uur na aanhouding een tweede afname zal plaatsvinden. In zo'n geval zal het onderzoek van
het bloedmonster dat het laagste alcoholgehalte aanwijst als
bepalend worden beschouwd.
H. Artikel 36, lid 3. Dit lid wordt aangepast aan de gewijzigde redactie van artikel 26. Zowel het zodanig verkeren
onder invloed van een stof die de rijvaardigheid kan verminderen (alcohol of een andere stof), dat hij niet in staat geacht
moet worden zijn voertuig behoorlijk te besturen, als een bloedalcoholgehalte hoger dan 0,5%>o zal een strafverzwaringsgrond
zijn voor de schuldige aan de dood of zwaar lichamelijk letsel
van een ander door een verkeersongeval.
De weigering een bloedproef of vervangende proef te ondergaan zal ook hier op gelijke wijze kunnen worden bestraft als
geconstateerde invloed van alcohol.
I. Artikel 39. De wijziging van artikel 39, eerste lid, beoogt wegens niet voldoen aan een bevel tot het ondergaan van
een bloedproef of vervangende proef, veroordeling tot de bijkomende straf van ontzegging van de bevoegdheid een motorrijtuig te besturen mogelijk te maken.
Kosten aan de uitvoering van de voorgestelde
wetswijziging verbonden
Invoering van minimumsnelheden brengt geen aanzienlijke
kosten mede. Deze blijven beperkt tot het plaatsen van borden
en de controle op de naleving. Voorlopig zal bovendien niet
verder worden gegaan dan met experimenten op één of enkele
proefvakken. De hieraan verbonden kosten zijn niet hoger dan

die voor de tot dusver verrichte onderzoeken met een aanbevolen minimumsnelheid.
Het verrichten van onderzoeken, als waartoe de mogelijkheid door de voorgestelde wijziging van artikel 29, lid 1,
wordt geopend, moet gerekend worden tot de investeringen
voor de wegenaanleg. De hiervoor benodigde bedragen zullen
van geringe omvang zijn.
De voorgestelde wijziging van de voorschriften over de
controle van alcoholgebruik door verkeersdeelnemers kunnen
wel tot extra uitgaven van enige omvang leiden. De belangrijkste hiervan zijn die gemoeid met de bloedproef. Bij het
huidige kostenniveau kost een bloedproef f65 a f 70. Het
voornaamste onderdeel van deze post is de vergoeding voor
de arts. Bij een geschat aantal bloedproeven van 12 000 per
jaar zal hiermee een bedrag van rond f 850 000 gemoeid zijn.
Daarbij moet worden bedacht, dat op het ogenblik, op vrijwillige basis, ongeveer 5000 bloedproeven per jaar worden
verricht, zodat rond f 450 000 als een extra uitgave is te beschouwen.
De centralisatie van de bloedproeven op het Gerechtelijk
Laboratorium, die overigens ook om redenen van rechtszekerheid geboden is, is een kostenbesparende factor, omdat
daardoor een zo intensief mogelijk gebruik van de benodigde
apparatuur kan worden gemaakt. Wel zal enige uitbreiding van
de bestaande staf van het laboratorium en ongeveer 200 m 2
extra laboratoriumruimte nodig zijn. Ook het systeem volgens
welk de uitslag van het laboratoriumonderzoek beslissend is,
is belangrijk goedkoper dan dat, waarbij wordt teruggerekend
tot het bloedalcoholgehalte op het moment van aanhouding.
Bij het laatste stelsel zouden immers in de regel na omvangrijke
nasporingen van de politie, medewerkers van het laboratorium,
opsporingsambtenaren en derden als getuigen of deskundigen
ter terechtzitting moeten verschijnen om het terugrekenen
mogelijk te maken. De discussies die hierover onvermijdelijk
zouden plaatsvinden, zouden tot een aanzienlijke verlenging
van de gerechtelijke behandeling leiden, wat ook weer met
hogere kosten gepaard gaat.
Bij de kosten van de bloedproef moeten nog geteld worden
de kosten verbonden aan de ademproef als voorproef. Een
adembuisje kost echter, bij afname van grote hoeveelheden,
slechts f 1,50, zodat de kosten van het gebruik hiervan, zelfs
al zou dit op grote schaal gebeuren, niet zeer hoog zouden
worden.
Voorts zou de verzwaring van de taken van het opsporingsapparaat tot hogere kosten kunnen leiden. Deze zijn echter
moeilijk afzonderlijk te begroten.
In sommige landen worden de kosten van opsporing van
alcoholgebruik door verkeersdeelnemers, en met name die van
de bloedproef, op de schuldigen verhaald. Tegenover deze gedachte staan de ondergetekenden afwijzend. De kosten verbonden aan de strafvordering worden in Nederland door de
overheid gedragen. Niet is in te zien waarom van deze stelregel
voor één afzonderlijk onderdeel van de strafvordering zou
moeten worden afgeweken.
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
J. A. BAKKER.
De Minister van Justitie,
C. H. F. POLAK.

