
Vanaf 1 juli 2017 test de politie verdachten van geweld op drank én drugs. 
Als je onder invloed bent, kan het Openbaar Ministerie een zwaardere straf 
eisen. Deze zwaardere straf kan bestaan uit een hogere boete of langere 
taakstraf of celstraf maar ook uit bijzondere voorwaarden die samenhangen 
met het middelengebruik.

Geweld onder invloed wordt zwaarder bestraft

Geweld onder invloed in Nederland in cijfers

Belangrijke feiten

Jan van Amsterdam en Wim van den Brink: Alcohol- en druggerelateerd geweld. 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), 2016.

FACTSHEET

Het is wetenschappelijk vastgesteld 
dat bij gebruik van alcohol en/of 
bepaalde drugs een groter risico 
bestaat om geweld te plegen.

Invloed drank
en drugs

De politie bepaalt onder meer op 
basis van uiterlijke kenmerken of 
een aangehouden verdachte van 
geweld getest wordt op 
alcohol- en drugsgebruik. 

Politie bepaalt

Denk aan mishandeling, moord, 
bedreiging, vandalisme, seksueel 
geweld, stalking en geweld tegen 
dieren. Ook als je een geweldpleger 
aanmoedigt of helpt, kom je voor 
een test in aanmerking.

Tests bij alle
vormen van
geweld 

Nederland is tot nu toe het enige 
land waar op drugs en alcohol 
getest wordt om een zwaardere 
straf te kunnen eisen bij geweld 
onder invloed.

Alleen in
Nederland

De politie test op alcohol, cocaïne, 
amfetamine en methamfetamine 
(of meth). Deze middelen kunnen 
de drempel om geweld te plegen 
verlagen.

Tests op middelen
met ontremmende
invloed

26% tot 43% van het geweld 
heeft te maken met alcohol

3% van de geweldplegers is onder 
invloed van drugs en 3% tot 12% 
onder invloed van alcohol en drugs 

12% van de letsels die behandeld 
worden op de Spoedeisende Hulp, 
zijn het gevolg van geweld onder 
invloed van alcohol

30% tot 50% van het geweld 
onder invloed leidt tot zwaar 
lichamelijk letsel 1

Grenswaarden voor 
strafverzwaring: 
    0,050 milligram drugs per liter     
    bloed 
    0,8 milligram alcohol per 
    millimeter bloed. 

1 biertje is nog
geen zwaardere
straf

70% tot 80% van de 
geweldplegers in het 
uitgaansleven is onder invloed 
van alcohol

10% van het uitgaansgeweld is 
gerelateerd aan het gebruik 
van alleen drugs
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Geweld onder invloed wordt zwaarder bestraft

De politie houdt verdachten van 
geweld aan, maakt een inschatting 
of er sprake is van middelengebruik 
en voert een alcohol- en/of drugstest 
uit.

VOORLOPIG ONDERZOEK

Het Nederlands Forensisch 
Instituut (NFI) analyseert 
bloedmonsters op het type 
en de hoeveelheid drugs in 
het bloed. Ook bloedanalyse 
op alcoholgebruik mogelijk.

ANALYSE 
BLOEDMONSTERS

Het Openbaar Ministerie (OM) 
formuleert de strafeis of afdoening 

en houdt daarbij rekening met de 
ernst van het geweld, de resultaten 

van de test en andere informatie uit 
het strafrechtelijk onderzoek.

STRAFEIS OF AFDOENING

De rechter bepaalt uiteindelijk of de 
(zwaardere) straf die het OM eist, 
ook wordt gegeven. 

STRAFBEPALING
De (verslavings)reclassering 

geeft advies en houdt ook 
toezicht op de uitvoering van 

bijzondere voorwaarden die 
samenhangen met het 

middelengebruik.

ADVIES EN TOEZICHT

Vanaf 1 juli 2017 test de politie verdachten van geweld op drank én 
drugs. Als je onder invloed bent, kan het Openbaar Ministerie een 
zwaardere straf eisen. Deze zwaardere straf kan bestaan uit een 
hogere boete of langere taakstraf of celstraf maar ook uit bijzondere 
voorwaarden die samenhangen met het middelengebruik.
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Als het voorlopig onderzoek wijst op 
middelengebruik, voert de politie een 
ademanalyse uit om het exacte 
alcoholpromillage te bepalen en een arts 
of verpleegkundige neemt bloed af voor 
het vaststellen van het drugsgebruik.

NADER ONDERZOEK

ZO WERKT HET


