Gevolgen voor bestuurders van motorvoertuigen: Openbaar Ministerie én CBR (per 1-1-2016)
Alcoholgehalte in
‰
|
µg/l
0,22 – 0,53

Strafvordering (Openbaar Ministerie)
Bedrag
OBM ov
TS

95- 230

Vorderingsprocedure* (CBR)
Ervaren best.

|Beginnende best.

Beg Best:

€ 300,00
0,54 – 0,80

235 – 350

SB: € 325,00

0,81 – 1,00

355 – 435

SB: € 425,00 SB: € 350,00

4 mnd

OM-hoorzitting,

1,01 – 1,15

440 – 500

SB: € 550,00 SB: € 450,00

4 mnd

(i.v.m. OBM)

1,16 – 1,30

505 – 570

SB: € 650,00 SB: € 550,00

4 mnd

1,31 – 1,50

575 – 650

SB: € 650,00

1,51 – 1,65

655 – 715

SB: € 750,00

LEMA

1 x recidive =

4
mnd

6
mnd

Voor álle best:

6 mnd

meervoudige
recidive is
altijd rechtszitting.

1,66 – 1,80

720 – 785

Eis: € 850,00

7 mnd

1,81 – 2,00

790 – 865

Eis: € 950,00

8 mnd

2,01 – 2,15

870 – 945

Eis: € 1.000,00

9 mnd

2,16 – 2,35

950 – 1020

Eis: € 1.100,00

10 mnd

2,36 – 2,50

1025 – 1090

12 mnd

60 uur

2,51 – 2,75

1095 – 1195

15 mnd

70 uur

2,76

1200

en hoger

en hoger

18
tot
27 mnd

LEMA
EMA

EMA
ONDERZOEK
(info zie
hieronder)

Schorsing van het rijbewijs
↓
ONDERZOEK door psychiater
↓
80 uur tot

Indien ongeschikt:
ongeldig rijbewijs

110 uur

Grijs gearceerd: voor beginnende bestuurders de extra/aangepaste richtlijn voor strafvordering dan wel de strengere criteria voor maatregelen bij CBR
De dikke zwarte lijn markeert de grens tussen strafoplegging door het OM (strafbeschikking: ‘bestrafte’) en door de rechter (‘veroordeelde’); de
stippelrand (tussen 1,31 en 1,66 promille) houdt in: bij recidive toch geen afdoening door OM maar rechtszitting ten behoeve van de recidiveregeling
OBM ov = onvoorwaardelijke ontzegging van de bevoegdheid motorvoertuigen te besturen (= rijontzegging, geldt ook voor bromfiets!)
SB = strafbeschikking
Eis: richtlijn voor eis ter zitting
TS = taakstraf
EMA en LEMA = zie onder ‘Vorderingsprocedure (CBR)
* De maatregelen binnen de vorderingsprocedure worden al opgelegd vanaf naastgelegen lagere ronde getallen; bijvoorbeeld LEMA: al bij 0,50 promille.

Richtlijnen voor strafvordering
Tot en met 1,65‰ (eigenlijk: t/m een OBM van 6 mnd) straft het openbaar ministerie (OM) zelf met een zogeheten strafbeschikking.
Bij eenmaal recidive binnen vijf jaar, of als er ook sprake is van verkeersgevaarlijk gedrag/een ongeval, geldt de eersthogere geldelijke
boete met voor beginnende bestuurders altijd een OBM - voor ervaren bestuurders is dat vanaf 1,16‰. - die in een OM-hoorzitting
wordt opgelegd. Bij letselongevallen, bij meervoudige recidive en bij alcoholgehaltes vanaf 1,66‰ wordt de verdachte altijd
gedagvaard: het OM eist, de rechter (ver)oordeelt. Of nu het OM straft of de rechter: in alle gevallen krijg je een ‘strafblad’
(tegenwoordig: justitiële documentatie). Vanwege de hoge boetes, lijkt het slim om bij de politie niet mee te werken aan de vaststelling
van het alcoholgehalte, ‘want’: geen promillage, ook geen boete! Maar wie weigert, wordt gestraft met: € 1.000,- plus een OBM van 9
maanden. Daarnaast legt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) via de vorderingsprocedure een EMA op (zie hieronder).
Vorderingsprocedure (CBR)
Bij rijden onder invloed, twijfelt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) aan je geschiktheid om te rijden. Om de
verkeersveiligheid te verbeteren, start het CBR de zogeheten vorderingsprocedure, die afhankelijk van het promillage resulteert in het
opleggen van een:
- LEMA: de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer, een cursus van twee dagdelen die je € 562,- kost;
- EMA: de Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer, een cursus van vier dagdelen die je € 894,- kost;
- Onderzoek, uitgevoerd door een psychiater. De kosten: € 1.074,- zijn ook hier voor eigen rekening. Eerst wordt de geldigheid van
je rijbewijs geschorst: je mag niet meer rijden! Bij het Onderzoek gaat een psychiater na of je wel rijgeschikt bent. Word je ongeschikt
bevonden, dan wordt je rijbewijs ongeldig verklaard. Word je niet ongeschikt bevonden, dan wordt de schorsing opgeheven.
Als je niet meewerkt aan de vorderingsprocedure, wordt je rijbewijs ongeldig verklaard. Een eenmaal ongeldig rijbewijs wordt niet
meer geldig. Je kunt wel proberen om een nieuw rijbewijs te verkrijgen; niet door het opnieuw afleggen van het examen, maar door
alsnog mee te werken aan de vorderingsprocedure van het CBR.
Voor beginnende bestuurders gelden strengere criteria: zij moeten al bij lagere alcoholgehaltes naar een (L)EMA of Onderzoek.
Ook gelden strengere criteria voor wie vaker is gepakt binnen vijf jaar. Zo levert bij een beginnende bestuurder twee keer gepakt
tussen 0,2 en 0,5‰ tóch een LEMA op (voor ervaren bestuurders is dat dan tussen 0,5 en 0,8‰), en resulteert bijvoorbeeld een
tweede keer 1,1‰ niet nogmaals in een EMA, maar in een onderzoek (voor beginnende én ervaren bestuurders).
Twee keer gepakt…
Vanaf 1 juni 2011 is ook de recidiveregeling van kracht: wie binnen vijf jaar een tweede keer wordt gepakt met een promillage hoger
dan 1,3 (of wie dan weigert) raakt ‘van rechtswege’ - dus geheel buiten de strafrechter en het CBR om - zijn rijbewijs kwijt. Je moet
dan eerst opnieuw rijexamen doen (theorie en praktijk). Omdat je naast de geldelijke boete óók een rijontzegging krijgt, kun je pas weer
gaan lessen na afloop daarvan. Vervolgens krijg je met het CBR te maken, dat een EMA of een onderzoek oplegt.

Gevolgen voor bestuurders van bromfiets (scooter): Openbaar Ministerie én CBR (per 1-1-2016)
Alcoholgehalte
‰

|

Richtlijn voor strafvordering
Bedrag

µg/l

0,22 – 0,53

95 - 230

SB: € 125,-

0,54 – 0,80

235 - 350

SB: € 125,-

0,81 – 1,00

355 - 435

SB: € 125,-

OBM ov

Ook autorijbewijs?
→ dan ook vorderingsprocedure*

LEMA
LEMA
EMA

1,01 – 1,30

440 - 570

SB: € 225,-

1,31 – 1,50

575 - 650

SB: € 225,-

2 mnd

1,51 – 1,80

655 - 785

SB: € 325,-

5 mnd

1,81 – 2,00

790 - 865

SB: € 325,-

2,01 – 2,50

870 - 1090

Eis: € 425,-

2,51

1095

Eis: € 500,-

en hoger

en hoger

tot € 700,-

4 mnd

6 mnd

7 mnd

EMA

ONDERZOEK
(info zie hieronder)

Schorsing van het rijbewijs
↓

ONDERZOEK door psychiater
↓

8 tot 10 mnd

Indien ongeschikt:
ongeldig rijbewijs

* De maatregelen binnen de vorderingsprocedure worden al opgelegd vanaf naastgelegen lagere ronde getallen; bijvoorbeeld LEMA: al bij 0,50 promille.
De zwarte lijn markeert de grens tussen strafoplegging door het OM (strafbeschikking → ‘bestrafte’) en door
de rechter (rechtszitting → ‘veroordeelde’). Onder de stippelrand volgt bij recidive toch dagvaarding (i.v.m. recidiveregeling)
Grijs
= aangepaste richtlijn/strengere criteria voor beginnende bestuurders
SB
= strafbeschikking: strafoplegging door openbaar ministerie; indien een OBM onderdeel is, dan altijd via een OM-hoorzitting
Eis
= richtlijn voor eis ter zitting; de rechter bepaalt de straf
OBM ov = onvoorwaardelijke ontzegging van de bevoegdheid motorvoertuigen te besturen (= rijontzegging, ook voor bromfiets!)

Toelichting Bromfiets
Net als op de andere zijde, geldt ook deze tabel bij eerste overtreding. Bij éénmaal recidive, of als er ook
sprake is van verkeersgevaarlijk gedrag/ongeval, geldt meestal de eersthogere geldelijke boete, met voor
beginnende bestuurders altijd een OBM (voor ervaren bestuurders vanaf 0,81‰) die via een OMhoorzitting wordt opgelegd. Is er sprake van een letselongeval, van meervoudige recidive en van
alcoholgehaltes boven 2,0‰ (eigenlijk: bij een OBM van meer dan 6 maanden), dan volgt altijd een
rechtszitting waarin de rechter (ver)oordeelt.
Bij een eerste weigering is de eis: € 425,- en 7 maanden OBM (d.w.z. geen enkel motorvoertuig besturen).
Rijden onder invloed op de bromfiets kan meetellen voor de recidiveregeling (z.o.z.) en resulteert – als
de bromfietsbestuurder ook het autorijbewijs heeft – ook in een LEMA, EMA of Onderzoek (z.o.z.)
Ook rijden onder invloed op de fiets kan, in combinatie met een laag ‘autopromillage’ in de vijf jaar
ervoor of erna, tóch resulteren in (bijvoorbeeld) een EMA.

Gevolgen voor fietsers: Openbaar Ministerie
Alcoholgehalte
Boven 0,54‰

Boven 235 µg/l

Richtlijn voor strafvordering
SB: € 100;-

2e keer

SB: € 200;-

Weigering

SB: € 125;IrisZorg, februari 2016
p.willemsen@iriszorg.nl

