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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Veiligheid en Justitie 

 

 

 datum 2 juli 2014 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32859 

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak 

van het rijden onder invloed van drugs  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 1 juli 2014 aangenomen door de Tweede Kamer.  PVV, CDA, Groep 

Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 

50PLUS/Klein, PvdA en SP stemden voor.  

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel A 

8  � 15 (Van der Staaij c.s.) rondom het stellen van de norm voor het strafbare gebruik 

van drugs in het verkeer op de kleinste hoeveelheid van een stof die nog meetbaar is in 

het bloed van een verkeersdeelnemer 

 

Vanwege de verkeersveiligheid mogen drugs in het verkeer niet worden getolereerd. De 

indieners van dit amendement vinden het daarom gewenst om te komen tot een 

aanscherping van de norm voor het rijden onder invloed van drugs uit het wetsvoorstel. Als 

gevolg van dit amendement wordt de norm voor het strafbare gebruik van drugs in het 

verkeer gesteld op de kleinste hoeveelheid van een stof die nog meetbaar is in het bloed 

van een verkeersdeelnemer. 

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de 

ChristenUnie, de SGP en 50PLUS/Baay-Timmerman.  



 

 datum 2 juli 2014 

 blad 2 

 

 

Artikel I, onderdeel A 

12 (De Rouwe en Van der Staaij) dat regelt dat voor beginnende bestuurders ook het 

gebruik van alleen drugs strafbaar is 

 

Het huidige wetsvoorstel voorziet er in dat een bestuurder die zich beperkt tot één soort 

drugs en dat niet combineert met alcohol niet in alle gevallen strafbaar is. Net als voor 

alcoholgebruik geldt een limiet voor het gebruik van verdovende middelen. Maar voor de 

combi drank en drugs in het verkeer geldt dus een zerotolerancebeleid (nullimiet). De 

indieners zijn van mening dat vanwege de verkeersveiligheid drugs niet in het verkeer 

getolereerd moet worden. De indieners van dit amendement vinden het daarom gewenst 

om te komen tot een aanscherping van de norm voor het rijden onder invloed van drugs 

uit het wetsvoorstel. Als gevolg van dit amendement wordt de norm voor beginnende 

bestuurders het strafbare gebruik van drugs in het verkeer gesteld op de kleinste 

hoeveelheid van een stof die nog meetbaar is in het bloed of speeksel van een 

verkeersdeelnemer en geldt de nullimiet ook bij het gebruik van alleen drugs. Analoog aan 

de wetgeving voor alcohol in het verkeer is een specifieke aanpak voor beginnende 

bestuurders wenselijk. Uit cijfers blijkt dat deze groep veel risico’s loopt en veroorzaakt. 

Verworpen. Voor: PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, 

de SGP en 50PLUS/Baay-Timmerman. 

 

 

 

Moties 

 

13 (De Rouwe) over een onderzoek naar de mogelijkheden van een GHB-test 

Ingetrokken. 

 

 

14 (Nispen) over onderzoek naar en ontwikkeling van een speekseltester voor GHB 

Ingetrokken. 


