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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 

In de ‘oneven’ jaren voert I&O Research het reguliere onderzoek Rijden onder 

Invloed uit. Met behulp van het tweejaarlijkse Rijden onder Invloed (ROI)-onderzoek 

kan de ontwikkeling in het rijden onder invloed worden gemonitord over de tijd 

heen. Naast de dataverzameling van de concentratie alcohol omvat het ook 

demografische achtergrondgegevens zoals leeftijd, geslacht en aantal passagiers. 

Binnen het huidige contract dat loopt tot en met 2019 is in de even jaren  

– waarin het ROI-onderzoek niet wordt uitgevoerd – ruimte voor zogenaamd 

doelgroepenonderzoek.  

 

Deze rapportage beschrijft de resultaten van het doelgroepenonderzoek 2018. Het 

doel van dit onderzoek was om te bezien of het mogelijk is om een landelijk 

dekkend alcoholmeetnet uit te rollen. Een alcoholmeetnet is bedoeld om het gebruik 

van alcohol in de tijd te monitoren. Wanneer meerdere regio’s op een uniforme 

manier gegevens verzamelen, kunnen de resultaten ook onderling tussen 

verschillende regio’s worden vergeleken.  

 

Om te bezien of de uitrol van een dergelijk meetnet mogelijk is, zijn diverse stappen 

uitgevoerd, uit te splitsen in een kwalitatief en kwantitatief deel. Hiermee wordt 

nagegaan in hoeverre een landelijke dekkend alcoholmeetnet kan worden opgezet. 

Het onderzoek is uitgevoerd door I&O Research en de Stichting Wetenschappelijk 

Onderzoek Verkeersveiligheid (hierna: SWOV) waarbij I&O Research het 

kwalitatieve deel en SWOV het kwantitatieve deel van het onderzoek voor haar 

rekening heeft genomen. 

1.2 Onderzoeksopzet  

Het onderzoek bestaat in 2018 uit twee onderdelen: een kwalitatief en een 

kwantitatief deel. 

 

Kwalitatief onderzoek 

Het kwalitatieve deel van het onderzoek bestaat uit interviews met 

politiefunctionarissen van de Landelijke Eenheid en enkele regionale eenheden en 

met beleidsambtenaren die werkzaam zijn bij alle Nederlandse provincies. Het doel 

van het kwalitatieve deel is te verkennen hoe de diverse betrokkenen staan 

tegenover alcoholbeleid in het algemeen en de opzet van een landelijk dekkend 

alcoholmeetnet in het bijzonder. In de eerste onderzoeksopzet waren ook interviews 

inbegrepen met alle regionale politie-eenheden en een vijftal gemeenten. 

Gedurende het onderzoek hebben vertegenwoordigers van de Landelijke Eenheid 

aangegeven voor alle regionale eenheden te kunnen spreken en dat het daarom niet 

nodig was om alle regionale eenheden te interviewen. In overleg met de 

opdrachtgever is ervoor gekozen om een beperkt aantal regionale eenheden toch te 

spreken.  

 

De benaderde gemeenten gaven allen aan niet of nauwelijks actief bezig te zijn met 

alcoholbeleid, waardoor een interview met hen geen meerwaarde zou hebben. In 

plaats daarvan is een literatuurstudie uitgevoerd op in totaal 120 door SWOV 

aangeleverde lokale beleidsplannen mobiliteit en verkeersveiligheid.  
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Hierbij is een schifting gemaakt in plannen die een doorlooptijd tot in de toekomst 

hebben (met 2022 als maximum) en plannen die recent (2014 als uiterste datum) 

zijn ‘verlopen’. Bij deze verlopen plannen is de aanname dat er binnenkort een 

vernieuwde en vastgestelde versie van het plan komt en dat er door de betreffende 

gemeente of provincie wel nog ‘naar letter en geest’ van dit plan wordt gehandeld. 

 

Kwantitatief onderzoek 

Het kwantitatieve deel omvat een pilot met daarin een analyse van alcoholdata met 

het oog op de bruikbaarheid in metingen van rijden onder invloed. De data van 161 

Drägers voor blaastesten zijn daarbij nader geanalyseerd. In totaal zijn er gegevens 

beschikbaar van meer dan 12.500 testen die zijn afgenomen in de periode mei tot 

en met eind oktober 2018 in de vier noordelijke provincies (Friesland, Groningen, 

Drenthe en Flevoland). Het doel van deze pilot in het kwantitatieve deel is om te 

onderzoeken of 1) het doorlopend testen van alcoholgebruik onder automobilisten 

geschikt is als een praktisch alcoholmonitoringsysteem en 2) of dit de standaard 

tweejaarlijkse alcoholmetingen die nu in Nederland gehouden worden (ROI-

onderzoek) kan aanvullen of (op lange termijn) kan vervangen. 

 

Onderzoeksvragen 

In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: In hoeverre is het 

haalbaar om een landelijk dekkend alcoholmeetnet op te zetten en – in het 

verlengde daarvan – een risico-indicator te ontwikkelen voor rijden onder invloed 

van alcohol? 

 

Bij deze onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

1. Welke processen zijn er nodig bij de politie om de informatie op een goede 

manier te verzamelen? 

2. Hoe verhouden metingen van de verkeershandhavingsteams zich tot de 

metingen van de basisteams? Kunnen de metingen van de laatste groep 

worden afgebakend tot metingen in het verkeer en worden toegevoegd aan 

het meetnet? 

3. In hoeverre is het mogelijk met gegevens uit alcoholtesters van de politie 

een betrouwbare kaart te maken voor lokaal beleid? 

a. Is het mogelijk de metingen efficiënt te verwerken in een kaart? Kan 

een proces worden geschetst om dit in de toekomst structureel en 

efficiënt te doen?  

b. In hoeverre is ruis door kalibratiemetingen, metingen bij passagiers 

en dergelijke uit de data te filteren? 

c. Zijn de gegevens voldoende betrouwbaar op lokaal niveau? 

d. Is het aantal metingen voldoende om geografische uitspraken te 

doen? 

e. Wat is de precisie (geografisch) als rekening wordt gehouden met de 

wijze waarop de politie handhaaft?  

f. Zijn metingen in ruimte en tijd aan doelgroepen te relateren ten 

behoeve van beleid (evenementen, sport- en horecagelegenheden, 

buurten in relatie tot bevolkingsopbouw en gegevens die voor 

volksgezondheidsbeleid zijn verzameld?  

g. Welk niveau van aggregatie is ruimtelijk gezien nodig om 

betrouwbare uitspraken te doen (straat, wijk, buurt)? 

4. Kunnen de data uit de alcoholtesters een bijdrage leveren aan de 

totstandkoming van een risico-indicator voor lokaal beleid?  
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a. Hoe geven decentrale overheden in de huidige situatie beleid gericht 

op rijden onder invloed vorm? 

b. In hoeverre worden daarbij gegevens gemist en in hoeverre zou een 

kaart met alcoholmetingen een bijdrage kunnen leveren aan 

beleidsvorming (of is er behoefte aan andere informatie en/of 

kennis)? Hoe belangrijk is gemiste informatie, zouden overheden er 

zelf geld voor over hebben om informatie beschikbaar te krijgen? 

c. Hoe zouden de data aan decentrale overheden aangeboden kunnen 

worden met als randvoorwaarde dat alleen decentrale overheden er 

voor hun beleid gebruik van mogen maken en de gegevens niet op 

recordniveau openbaar gemaakt mogen worden? 

5. Welke kosten zijn gemoeid met de opbouw en het structureel onderhoud 

van het alcoholmeetnet?  

6. Wat is de relatie met de reguliere ROI-metingen die tweejaarlijks worden 

uitgevoerd? 

a. Wat is de toegevoegde waarde van het ene onderzoek op het andere 

en vice versa? 

b. Kan van de beschikbaarheid van een alcoholmeetnet gebruik worden 

gemaakt om de doelen te bereiken die met het reguliere 

alcoholmeetnet worden beoogd? 

1.3 Leeswijzer 

Deze rapportage bestaat uit drie inhoudelijke hoofdstukken. Hoofdstuk 2 beschrijft 

het kwalitatieve onderzoek: eerst zal in worden gegaan op het alcoholbeleid van 

decentrale overheden. Vervolgens zal de behoefte aan een landelijk alcoholmeetnet 

worden beschreven. In hoofdstuk 3 staat het kwantitatieve onderzoek centraal: 

hierin worden de resultaten, conclusies en aanbevelingen met betrekking tot het 

kwantitatieve deel beschreven. Hoofdstuk 3 is geschreven door SWOV. De overige 

hoofdstukken zijn geschreven door I&O Research. 
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2 Kwalitatief onderzoek (I&O Research) 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van het door I&O Research uitgevoerde 

kwalitatieve onderzoek. Het doel van het kwalitatieve deel is te verkennen hoe de 

diverse betrokkenen staan tegenover alcoholbeleid in het algemeen en de opzet van 

een landelijk dekkend alcoholmeetnet in het bijzonder. Het kwalitatieve deel van het 

onderzoek bestaat allereerst uit een analyse van in totaal 120 door SWOV 

aangeleverde lokale beleidsplannen mobiliteit en verkeersveiligheid. Daarnaast 

omvat het kwalitatieve deel interviews met politiefunctionarissen van de Landelijke 

Eenheid en enkele regionale eenheden en beleidsambtenaren die werkzaam zijn bij 

alle Nederlandse provincies. In dit hoofdstuk zal eerst worden ingegaan op het 

alcoholbeleid van decentrale overheden. Vervolgens zal de behoefte aan een 

landelijk alcoholmeetnet worden beschreven. 

2.2 Alcoholbeleid 

Als het onderwerp alcohol al in de gemeentelijke en provinciale 

verkeersveiligheidsplannen staat opgenomen, wordt in de meeste gevallen weinig 

gedaan met alcoholbeleid. In de praktijk is dat niet veel meer dan het onderhoud 

van de BOB-campagne en bijhouden wat er al bereikt is in de afgelopen jaren. De 

prioriteit gaat bij veel provincies en gemeenten naar andere zaken, bijvoorbeeld 

snelheid, ouderen, afleiding in het verkeer, landbouwverkeer of rollerbankcontroles 

voor brom- en snorfietsen. Daarnaast speelt politiecapaciteit een rol bij het 

prioriteren en onderhouden van alcoholbeleid. De meeste provincies geven aan niet 

goed inzichtelijk te hebben hoe het ervoor staat met het alcoholbeleid en 

alcoholgebruik in het verkeer. Tegelijkertijd lijkt hier ook geen grote behoefte aan te 

zijn bij veel provincies.  

 

Alcoholbeleid lijkt voornamelijk onderdeel te zijn van het sociaal maatschappelijke 

domein, in plaats van het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid. Ergens is dit 

opvallend omdat er bij circa een op de vijf ongelukken in Nederland alcohol in het 

spel is. Tegelijkertijd: de trend van het aandeel overtreders is al jaren dalend: van 

meer dan 6 procent in 1999 tot 1,5 procent in 2015 en 2017. Het jarenlange 

preventiebeleid en de BOB-campagnes zijn zeker effectief geweest en er lijkt – zoals 

hierboven beschreven – ook sprake van een verschuiving van prioriteiten binnen 

gemeenten. Mogelijk hebben de bezuinigingen uit grofweg de periode 2009-2016 

hier ook een rol in gespeeld.  

 

De beleidsverantwoordelijkheid voor het sociale domein -en daarbinnen 

alcoholgebruik als het onderdeel van multivariate problematiek- ligt in eerste 

instantie bij gemeenten, GGD en overige sociaal-maatschappelijke organisaties en 

niet zozeer bij de provincies. Hierbij ligt de focus veelal op alcoholpreventie vanuit 

het gezondheidsperspectief. Gemeenten doen wel het nodige op communicatie- en 

educatiegebied van alcohol. Deels financieren ze interventies in het onderwijs en 

ook wel publieksinterventies. Er wordt dan wel nadrukkelijk naar de ROV’s gekeken 

voor kennis en expertise om campagnes in gang te zetten en te ontwikkelen. 

Gemeenten zijn als het ware afnemer, de provincies en provinciale organen 

ontwikkelen programma’s. De provincies willen voorkomen dat er grote verschillen 

in inzet tussen gemeenten ontstaan en probeert campagnes en dergelijke op het 

hele werkgebied te richten.  
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Tegelijkertijd lijkt er mogelijk weinig behoefte te zijn om het effect van dergelijke 

campagnes te meten in de vorm van het afnemen van blaastesten, waar dit in het 

verleden voor de BOB-campagne landelijk en in sommige provincies nog steeds, wel 

periodiek werd en wordt gedaan.  

 

In de meeste provincies bestaat er een vervoerberaad: een soort 

samenwerkingsplatform opgericht door de provincie met wethouders van de 

gemeenten, de gedeputeerden van de provincie en de AED van Rijkwaterstaat  

(en soms het OM). Hier worden thema’s besproken waaronder verkeersveiligheid. 

De meeste provincies hebben een vergelijkbaar overlegorgaan.  

Beleid van decentrale overheden in de huidige situatie gericht op ROI 

Beleid dat zich specifiek richt op rijden onder invloed en dus het 

verkeersveiligheidsaspect met preventie en educatie, wordt vooral op provinciaal 

niveau ingestoken. In een aantal provincies gebeurt dit door een regionaal orgaan 

verkeersveiligheid (ROV), waarbij bij twee provincies in samenwerkingsverband (het 

ROV Oost-Nederland, een samenwerking tussen de provincies Overijssel en 

Gelderland). Het beleid verschilt erg in termen van intensiteit en prioriteit. Grofweg 

kan worden gesteld dat de provincies in de politie-eenheden Noord-Nederland en 

Oost-Nederland het meest actief zijn, gevolgd door het ROV Zuid-Holland en de 

provincie Utrecht. Met name in de provincies Noord-Brabant en Limburg gebeurt er 

relatief weinig op het gebied van rijden onder invloed. 

 

Daar komt bij dat gemeenten – die wel tijd en geld spenderen aan voorlichting – als 

het gaat om verkeersveiligheid en alcohol – hier wisselend en in de regel zeer 

beperkt actief op zijn. Deels heeft dit te maken met de meer actieve en 

coördinerende rol die de provincie heeft, deels zijn de oorzaken hiervan onbekend.  

 

Bij de handhaving op het gebied van alcohol wordt door vrijwel iedereen de 

afhankelijkheid van de politie benadrukt. Er zijn provincies die op verzoek van de 

politiek meermaals per jaar pleiten voor meer alcoholcontroles, er zijn ook 

provincies die afspraken met de politie en het Openbaar Ministerie hebben gemaakt 

over aantallen controles per jaar of in een bepaald gebied. Binnen de politie is de 

verantwoordelijkheid voor een alcoholcontrole laag belegd (bij een lokale 

bureauchef) die daardoor op het laatste moment kan besluiten om een 

alcoholcontrole niet door te laten gaan, bijvoorbeeld bij gebrek aan personeel. Als 

een alcoholcontrole vooral wordt bemand door politiemensen van een basisteam dan 

komt het ook weleens voor dat een controle tussentijds wordt afgebroken omdat er 

andere prioriteiten ontstaan gedurende de diensttijd. Dit ‘euvel’ speelt minder bij 

functionarissen van een Team Verkeer, die zich volledig op een geplande controle 

kunnen richten. 

 

Er zijn regionale overheden die zelf het initiatief nemen voor meer controles in hun 

gebied en daarover overleg voeren met bijvoorbeeld de politie. Deze initiatieven 

hadden de voorbije jaren een wisselend succes. Dat maakt dat er in principe 

interesse is in een landelijk alcoholmeetnet, echter er wordt meteen gewezen op de 

beperkingen van een dergelijke meetnet.  

Het gebruik van het landelijke onderzoek Rijden onder Invloed 

Het landelijke onderzoek Rijden onder Invloed wordt door regionale overheden in de 

regel weinig gebruikt. Onder meer omdat de informatie niet specifiek genoeg wordt 
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gevonden; er vinden in een basiseenheid maximaal 4 metingen per editie plaats. 

Met name in Oost-Nederland wordt dat te weinig gevonden. Daarnaast zijn er enkele 

historische parameters in het onderzoek ROI ontstaan die zorgen voor een (te) 

beperkte meting: alleen de weekendnachten en metingen in de periode 22.00 en 

4.00 uur worden meegenomen, terwijl er allerlei ontwikkelingen zijn die metingen 

op andere tijdstippen (donderdagavond, maandagochtend) of juist wel bij bepaalde 

evenementen (denk aan voetbalwedstrijden of grote concerten). 

 

De politie geeft aan dat zij wel veel gebruikmaken van het ROI onderzoek en zien 

ook graag dat dit onderzoek in stand blijft, maar dat dit aangevuld wordt met extra 

kwalitatieve metingen van structurele en doorlopende aard. 

Beleidsplannen verkeersveiligheid 

In deze paragraaf wordt een analyse gedaan van beleidsplannen verkeersveiligheid, 

waarbij alcohol(beleid) centraal staat. Achtereenvolgens komen aan bod: het 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, de politie, provinciale en regionale 

plannen en een selectie van gemeentelijke plannen. 

 

Landelijk/nationaal 

De basis voor alcoholbeleid wordt feitelijk gevormd door het Strategisch Plan 

Verkeersveiligheid 2030, dat in december 2018 is opgesteld. Over alcohol staat 

hierin: ‘Alcoholgebruik in het verkeer blijft een groot risico waar, net als in 

voorgaande jaren, continue aandacht voor nodig is’. 

 

Hoofdstuk 6 van het SPV 2030 gaat specifiek in op Rijden onder Invloed: ‘om de 

risico’s van middelengebruik in het verkeer terug te dringen, wordt gekozen voor 

een diverse aanpak wat betreft oplossingsrichtingen en verantwoordelijke partijen. 

Elk middel vraagt om betrouwbare data, een goede analyse en de inzet van 

verschillende partijen. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen de lichte en 

zware overtreder, incidentele gebruiker, de veelpleger en de verslaafde’. 

 

Over het onderzoek ROI wordt gezegd dat het een belangrijke indicator is om te 

zien of het aantal bestuurders onder invloed van alcohol afneemt. Daarnaast biedt 

dit onderzoek inzicht in de (achtergrond)kenmerken van zowel overtreders als niet-

overtreders (verreweg de grootste groep bestuurders heeft niets gedronken).  

 

Het SPV 2030 bericht ook over het landelijke alcoholmeetnet: in de noordelijke 

provincies is onderzoek gedaan waaruit blijkt dat er een goede toepasbaarheid lijkt 

van gegevens uit alcoholtesters van de politie. Verder onderzoek wordt gedaan, met 

als doel te komen tot een landelijk meetnet, waarbij mogelijk een landelijke 

indicator kan worden ontwikkeld voor een risico gestuurde aanpak van dit 

onderwerp. 

 

Uit de interviews met betrokkenen op provinciaal niveau komt naar voren dat de 

komende tijd de uitgangspunten van het SPV 2030 moeten worden vertaald naar 

het regionale niveau. Dit had eind 2018 klaar moeten zijn volgens meerderen van 

hen, maar dat is niet haalbaar gebleken. De analyses in dit hoofdstuk hebben dan 

ook betrekking op de meest recente beleidsplannen per provincie/regio. 

 

Politie 

Alcohol is onderdeel van de zogenaamde VARAS-vijf, de vijf belangrijkste 

verkeersveiligheidsaspecten waar de politie prioriteit aan geeft. De andere zijn: 
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verkeersveelplegers, rood licht, afleiding en snelheid. Deze aspecten veroorzaken de 

meeste verkeersongelukken en worden jaarlijks in overleg met het Openbaar 

Ministerie bepaald. Hoe dit concreet wordt vormgegeven, is opgenomen in de 

jaarplannen van de Teams Verkeer. Alcohol zal daarbinnen een speerpunt blijven, 

maar de verwachting wordt uitgesproken dat drugsdetectie – al dan niet in 

combinatie met alcohol – de komende jaren belangrijker zal worden.  

 

Welke afspraken er concreet op eenheidsniveau worden gemaakt, is niet bekend. 

Dat hierbinnen wel variatie mogelijk is bij de diverse eenheden is uit de interviews 

duidelijk geworden. Hierbij komt het beeld naar voren dat de politie wordt 

meegenomen door een meer actieve regio of provincie, wat bijvoorbeeld geldt voor 

de eenheden in Noord- en Oost-Nederland.  

 

Provincies en regio’s 

De provincie Drenthe schrijft in het SPV 2011-2020 dat in 2001 sprake was van 100  

slachtoffers van ongevallen waarbij alcohol in het spel was. Vanaf 2001 loopt het 

aantal terug tot 25. De constatering wordt gedaan dat de daling van het aantal 

alcoholovertreders zich vooral heeft voorgedaan in de groep lichte drinkers 

(overtreders tot 0,5 promille). Het gaat hierbij tevens vooral om beginnende 

bestuurders (16 tot 24 jaar) en bestuurders van 60 jaar en ouder. Om deze groepen 

te bereiken richt Drenthe zich vooral op voorlichting onder leerlingen in het 

voorgezet onderwijs, de BOB-campagne en het zogeheten Motor Actie Plan, dat is 

gericht op de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar.  

 

De provincie Groningen richt zich vooral op het terugdringen van 

verkeersongevallen en brengt gedetailleerd risicogroepen, maar ook wegen in kaart. 

Eén van de manieren om met een slimme of andere inzet van middelen de 

verkeersveiligheid te verbeteren, is de ‘Noordelijke Proeftuin Verkeersveiligheid’. 

Hierbij worden er eerst SPI’s (safety performance indicatoren) aangegeven en 

worden onderliggende veiligheidsdoelen geformuleerd. Centraal hierbij staat – naast 

fiets- en auto infrastructuur en snelheid – rijden onder invloed. Deze thema’s 

worden door de drie noordelijke provincies – en de politie-eenheid Noord-Nederland 

– als kansrijk gezien voor extra inzet. Er wordt gesproken over een onderzoek van 

SWOV waarbij er vermoedelijk wordt gedoeld op de pilot met het uitlezen van 

blaasapparatuur in de drie noordelijke provincies in 2017. 

 

Het Friese Uitvoeringsprogramma 2019 is een kort overzicht van geplande 

activiteiten op het gebied van verkeersveiligheid in 2019. Daaronder ligt het 

werkplan van het ROF (Regionaal Orgaan Fryslan), een van de meest gedetailleerde 

plannen die zijn aangetroffen, waar op projectniveau staat wat de plannen zijn. Zo 

zijn er voor 2019 alcoholcontroles gepland onder 18-25 jarigen, aangevraagd door 

de Stichting Responsible Young Drivers NL. Er wordt concreet aangegeven wat er 

gaat gebeuren (19 acties bij discotheken, feesttenten of evenementen), waarbij 

bestuurders die afspraken niet te drinken een armband krijgen.  

Als ze weer vertrekken wordt er een blaastest afgelegd, ter bevestiging van de 

gemaakte afspraak.  

 

In het meerjarenplan 2019-2022 presenteert het ROV Oost-Nederland (Overijssel en 

Gelderland) een risico gestuurde aanpak die ‘goed aansluit’ op het SPV 2030. Een 

van de ‘focusthema’s’ van het ROV is rijden onder invloed. Het ROV voert sinds 

2015 het programma ‘Rijden zonder Invloed’ uit. Dit programma wordt uitgevoerd 

door een ‘consortium’ (niet nader gespecificeerd) en bestaat uit een breed scala aan 
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interventies, gericht op verschillenden doelgroepen. Binnen het afgesloten 

raamcontract kan er vanuit regionale werkplannen worden aangesloten op dit 

programma, dat in 2019 voor het laatst wordt uitgevoerd. Het ROV richt zich 

specifiek op de groep zware drinkers (1,3 promille of meer) die weliswaar relatief 

klein is, maar wel verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de ernstige 

alcoholongevallen. In 2018 is in samenwerking met de provincie Friesland en het 

Trimbosinstituut onderzocht welke mogelijkheden er zijn via de lijn van 

verslavingszorg en de (sociale) omgeving van zware drinkers. In 2019 moet een 

vervolg worden gegeven aan deze aanpak door interventies te ontwikkelen en deze 

in een pilot te toetsen. 

 

Het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid van de provincie Utrecht beslaat de 

periode 2015-2018. Dit document is het meest actuele beleidsstuk. Over 

alcoholcontroles staat hier genoemd dat er BOB-teams zijn die de politie 

ondersteunen bij alcoholcontroles. De lessen alcohol – als onderdeel van het 

educatiepakket Voortgezet Veilig zijn vanaf 2017 niet meer voortgezet, omdat er 

relatief weinig animo voor is bij scholen. 

 

De provincie Noord-Holland heeft geen specifiek beleidsdocument dat is gericht op 

verkeersveiligheid. Wel zijn er stukken over verkeersmanagement en infrastructuur, 

die zich vooral richten op het managen van verkeersstromen op (provinciale) 

wegen. In deze stukken is geen passage over alcohol of rijden onder invloed 

aangetroffen. Dit beeld komt overeen met wat er uit de interviewronde kwam, 

namelijk dat er geen sprake is van veel activiteiten op het gebied van rijden onder 

invloed in deze provincie. 

 

Op de website van de provincie Flevoland is geen onderliggend beleidsdocument te 

vinden. Er is wel een speciale website voor verkeersveiligheid 

(www.verkeersveiligflevoland.nl), waar twee rapportages over het project ‘Preventie 

rijden onder invloed uit sportkantines’ zijn opgenomen. Een 0-meting uit augustus 

2011 en een 1-meting uit oktober 2012. Omdat meerdere andere documenten ook 

uit deze periode stammen, maakt deze site geen actuele indruk.  

 

De provincie Limburg richt zich als het gaat om alcohol vooral op jongeren. Het 

Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid had een looptijd van 2015 tot 2017 en is 

nog niet vervangen of geactualiseerd, althans niet openbaar. In dit plan wordt 

gesproken over de deelactie Traffic Informers, die worden ingezet ter ondersteuning 

van de module alcohol en drugs en de module jonge weggebruikers van het bredere 

programma Totally Traffic. Dit programma komt in meerdere plannen aan bod en 

richt zich op de doelgroep van 12 tot 16 jaar. Een van de in totaal negen modules 

gaat specifiek in op alcohol en drugs. Tot slot heeft er in 2015 op regionale 

opleidingscentra (ROC) binnen de provincie Limburg een minicursus alcohol, drugs 

en medicijnen in het verkeer plaatsgevonden. Er wordt niet nader gespecificeerd 

wat deze cursus precies inhield. 

 

Geheel in lijn met het landelijke SPV 2030 spreekt de provincie Brabant in het 

Brabants VerkeersVeiligheidsPlan voor de periode 2016-2020 de ambitie uit om voor 

nul verkeersdoden te gaan. Er zijn afspraken gemaakt en taken afgestemd tussen 

de provincie en gemeenten. Een van de uitgangspunten voor de periode 2016-2019 

is ‘clean in het verkeer’, dat zich richt op alcohol, drugs en medicijnen. Hierbij ligt 

het accent en zwaartepunt op jongeren (leeftijdsgroep 18 tot 24 jaar). Er zijn 

bijvoorbeeld BOB Alert teams actief geweest (vooral in de regio Hart van Brabant), 
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maar wat deze teams precies doen of deden wordt niet genoemd. Een nadere 

specificatie van gemaakte afspraken en afgestemde taken met gemeenten (en 

regio’s) is ook niet te vinden in het plan. 

 

De provincie Zeeland richt zich in het beleidsplan 2010-2020 op risicovol rijgedrag 

van diverse bestuurders. Hierbij ligt – zoals in meer provincies – het zwaartepunt op 

jongere bestuurders. Over alcohol wordt gezegd dat er wordt ingezet op 

alcoholcontroles in de toeristische uitgaansgebieden in de zomer.  

 

In het gezamenlijke verkeersveiligheidsplan van de provincie Zuid-Holland en de 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag wordt niets vermeld over alcoholbeleid. Van 

het ROV Zuid-Holland is bij de onderzoekers bekend dat zij zich vooral richten op 

preventie van alcoholgebruik in/vanuit sportkantines: sinds 2012 (het laatste jaar 

van een landelijk onderzoek over dit onderwerp) wordt elke twee jaar een regionaal 

onderzoek uitgevoerd waarbij er op vrijwillige basis blaastesten worden afgenomen 

onder bestuurders die een sportkantine van een van de vier grootste sporten 

(voetbal, tennis, hockey en korfbal) binnen de provincie Zuid-Holland hebben 

bezocht. Dit onderzoek vindt plaats in zogenaamde campagneregio’s (waarin de 

maanden voorafgaand aan het onderzoek een BOB-campagne heeft 

plaatsgevonden) en controleregio’s waar geen campagne is gevoerd. De resultaten 

laten zien dat er in de campagneregio’s minder bestuurders in overtreding zijn dan 

in de controleregio’s.  

 

Gemeentelijke plannen 

Meerdere gemeentelijke verkeersveiligheidsplannen richten zich met name op 

gladheidsbestrijding. Inhoudelijke plannen kiezen vaak ook voor bepaalde typen 

verkeersdeelnemers en richten zich vooral daarop, zoals (middelbare) scholieren, 

kinderen en ouderen. Er wordt bijvoorbeeld (mee)betaald aan voorlichting op ROC’s 

of middelbare scholen en in sommige gemeenten wordt er ook aandacht besteedt 

aan ouderen en alcoholgebruik. Veel gemeenten betalen mee en/of faciliteren BOB-

campagnes. Soms gaat het om gemeente overstijgende programma’s, zoals Totally 

Traffic in Zuid-Holland en het project Veilig Uitgaan Veilig Thuiskomen in Overijssel 

(2018), beide in samenwerking met het ROV. 

 

In de beschikbare plannen valt vooral op dat gemeenten wel aangeven iets met 

alcoholbeleid te (willen) doen, in relatie tot verkeersveiligheid, maar dat het bij 

voornemens lijkt te blijven. Zo schrijft de gemeente Rotterdam dat de agenten van 

het ‘betreffende politiedistrict’ zich richten op verschillende overtredingen (het gaat 

hier over verkeershandhaving), waaronder alcoholgebruik.  

 

Op basis van de beschikbare gemeentelijke beleidsstukken kan worden vastgesteld 

dat vooral gemeenten in Friesland, Overijssel, Gelderland en Zuid-Holland actief 

alcoholbeleid voeren (of hebben gevoerd) en hierbij aanhaken op programma’s 

vanuit een regionaal orgaan verkeersveiligheid. Dit beeld komt overeen met de 

bevindingen vanuit de provincies: Noord- en Oost-Nederland en Zuid-Holland zijn 

vaker dan gemiddeld actief op het gebied van alcohol. Dit betekent uiteraard niet 

dat gemeenten buiten deze gebieden niet actief zijn en ook niet dat alle gemeenten 

in genoemde provincies zich actief opstellen op het gebied van alcohol. 

 

In grote lijnen kan worden geconcludeerd dat een meer actieve provincie of ROV  

gemeenten stimuleert om zich ook actiever op te stellen in termen van 

preventiebeleid op het gebied van alcohol.  
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Er zijn ook nog andere organisaties die actief kunnen zijn op het gebied van alcohol, 

denk bijvoorbeeld aan sportbonden, scholengemeenschappen en 

horecaverenigingen. Die zijn niet in dit onderzoek meegenomen. Mogelijk hebben 

dergelijke organisaties ook interesse in een alcoholmeetnet. 

2.3 Behoefte aan een landelijk dekkend alcoholmeetnet 

Ten behoeve van het kwalitatieve deel van het onderzoek zijn er interviews 

gehouden met politiefunctionarissen van de Landelijke Eenheid en enkele regionale 

eenheden en beleidsambtenaren die werkzaam zijn bij alle Nederlandse provincies. 

In deze paragraaf staan de uitkomsten van deze interviews beschreven. Het gaat 

hierbij om de mening van de geïnterviewden ten aanzien van de behoeften voor de 

toekomst. 

 

Behoefte vanuit de provincies 

In Noord-Nederland en Oost-Nederland is er zeker animo voor een alcoholmeetnet. 

Bij deze regio’s ligt de focus op de zware drinker, de bijna alcoholafhankelijke 

drinker. Er is contact met het Trimbos instituut over aangrijpingspunten en 

interventies. De provincie Utrecht houdt zich op het gebied van alcohol vooral bezig 

met verkeerseducatie en doelgroepenbeleid. De provincie Utrecht wil graag dat de 

alcoholcontroles uitgebreid worden van 25 per jaar naar 50 per jaar. Door de 

reorganisatie tot de Nationale Politie en de lage bezetting is er de afgelopen jaren 

minder aandacht gegaan naar alcoholcontroles dan voorheen. 

 

ROV Oost-Nederland geeft aan dat de winst voornamelijk zit in het aanvliegen van 

het thema alcohol vanuit het perspectief van ‘openbare orde’ – want dan is het 

basisteam automatisch betrokken. Daarnaast wil het verkeersteam expertise en 

handhavingscapaciteit leveren om het basisteam te helpen om het openbare 

ordeprobleem te beteugelen. Deze aanpak wordt nu toegepast in de binnenstad van 

Harderwijk, waar veel overlast is door bezorgscooters. Met andere woorden: het 

issue moet breder worden ingestoken, zodat de discussie over capaciteit ook 

neergelegd wordt waar deze gevoerd moet worden. Ambtelijk is er wel commitment, 

maar de teamchef die de roosters maakt bepaalt uiteindelijk de inzet van politie. 

 

Provincie Zeeland had wel een alcoholmeetnet en deze werd ook als positief 

ervaren, maar is hiermee gestopt. De gegevens uit het meetnet worden gemist, met 

name omdat geen inzicht meer wordt verkregen in waar de prioriteit moet komen te 

liggen. Er is verder geen afstemming tussen het ROV Zeeland en andere partijen 

(gemeente en politie) in Zeeland. Ook is niet in iedere provincie duidelijk hoeveel 

metingen er daadwerkelijk tijdens het huidige ROI-onderzoek plaatsvinden. 

Informatie die wordt gemist 

Tijdens de interviews komt naar voren dat er door meerdere overheden en de politie 

informatie wordt gemist. Een van de grootste nadelen van het huidige Rijden onder 

Invloed-onderzoek is volgens hen dan ook de beperkte informatie die het biedt. Er 

zijn in het huidige onderzoek maar weinig metingen waardoor er sprake is van 

beperkte informatie en het lastiger wordt om conclusies te trekken over individuele 

regio’s. Op dit moment wordt informatie verkregen met vragen over wat, waar en 

wie: waar vond de controle plaats (herleidbaar naar wegen en gemeenten) en met 

hoeveel alcohol op neemt men deel aan het verkeer, om welke typen weggebruikers 

gaat het (automobilisten, motoren, taxi’s, vrachtwagenchauffeurs, bussen, maar 

ook speed pedelecs en scooters) en hoeveel bijrijders zitten er in/op het voertuig. 



 

 

 

 

 

Doelgroepenonderzoek 2018 | Haalbaarheid van een landelijk dekkend alcoholmeetnet 

 

Pagina 16 van 30 

Gaat het om beginnende of ervaren bestuurders? Zijn er regionale verschillen, of 

tussen stedelijk en landelijk gebied? Waar komen mensen vandaan en waar heeft 

men gedronken, uit de kroeg, van familie, werk, sportclub?  

 

Naast deze informatie zou zelfgerapporteerd gedrag over wat mensen zelf 

signaleren een waardevolle aanvulling zijn. De meeste geïnterviewden zien graag 

een gerichtere aanpak, bijvoorbeeld bij evenementen (Zwarte Cross, Nijmeegse 

vierdaagse, TT Assen). Vond de alcoholmeting plaats tijdens een ongeval of niet. 

Ook wordt door sommigen geopperd om de weekendnachten tussen 22:00 en 4:00 

uur los te laten; overdag drinken mensen ook en op zondag- en maandagochtenden 

kan er sprake zijn van restalcohol. 

 

Er zou meer integraal naar het gebruik van middelen gekeken moeten worden en 

meer afgestemde educatie gegeven moeten worden. Het huidige onderzoeksdesign 

wordt achterhaald gevonden en beperkt zich tot één middel (alcohol) terwijl er vaak 

een combinatie van middelen gebruikt wordt. De landelijke politie geeft aan dat 

alcohol een speerpunt blijft, maar dat drugsdetectie steeds belangrijker wordt. Op 

termijn is er naast een alcoholmeetnet wellicht ook behoefte aan een drugsmeetnet. 

Dat gaat wel op een andere manier. Het bloedmonster zou het bewijs moeten 

leveren, de speekseltest is ter indicatie. De geïnterviewden zijn het erover eens dat 

het alcoholmeetnet specifieker en fijnmaziger moet. Bijvoorbeeld veel meer gericht 

op de basisteams of op schaal van politieteams. Zo kun je beter in beeld krijgen wat 

er aan de hand is in die streek. Ook zou het meetnet elk jaar op hetzelfde stramien 

uitgevoerd moeten worden zodat je kunt vergelijken met andere provincies. 

 

Voor het meetnet is het van belang dat voor het uitlezen van de Dräger-apparatuur 

de gegevens van de teams Verkeer (verkeershandhavingsteams) en de basisteams 

worden meegenomen. Ook de vraag of het individuele controles waren of grotere 

acties is relevant. Wellicht is het ook interessant om te kunnen splitsen naar 

apparatuur op basis van serienummers. Daarnaast zouden de data uit het meetnet 

kunnen worden verrijkt met gegevens vanuit het OM, bijv. over processen-verbaal.  

Bereidheid om te betalen voor informatie  

Op de vraag of men bereid is om voor deze informatie te betalen wordt afwachtend 

geantwoord. Er is geen enkele regionale overheid die aangeeft daartoe bereid te 

zijn. Eerst afwachten wat het meetnet concreet kan bieden, lijkt bij veel overheden 

het devies. Tegelijkertijd zijn er ook wel regio’s die op dit moment al weinig met 

alcoholbeleid doen. Dat is een bedreiging maar tegelijkertijd – op de middellange 

termijn – een kans: als men ziet wat een meetnet mogelijk kan bieden, leidt dit 

wellicht tot een intensivering van de beleidsinspanningen. Dat betekent 

hoogstwaarschijnlijk dat het meetnet in deze periode niet kostendekkend is. 

 

De regio’s en provincies in het noorden en oosten staan veelal het meest positief ten 

opzichte van een landelijk alcoholmeetnet en zijn daar ook bereid financieel aan bij 

te dragen. Mitsen en maren die genoemd worden zijn dat het dan gaat om 

ontwikkelgelden, dat het evidence based moet zijn en er een gedefinieerde risico-

indicator is. Ook wordt benadrukt dat een goede afstemming met elkaar essentieel 

is zodat de juiste informatie eruit gehaald kan worden, bijvoorbeeld door eerst een 

goede nulmeting uit te voeren. De kanttekening wordt ook gemaakt dat er van een 

landelijk meetnet wordt verwacht dat het ministerie daar ook een rol in gaat spelen.  
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Bijdrage van een kaart met alcoholmetingen aan beleidsvorming 

Een kaart wordt door meerdere overheden als een potentieel bruikbaar instrument 

gezien, waarbij wel de vraag wordt in hoeverre een kaart niet zichzelf ‘invult’ door 

bepaalde keuzes van de politie. Uit de pilotmetingen in de politie-eenheid Noord-

Nederland bleek eveneens dat een relatief groot deel van de metingen bestond uit 

metingen op grotere politiebureaus binnen de eenheid. Zijn er ‘witte vlekken’ op een 

bepaalde kaart omdat er geen overtredingen zijn geconstateerd, of omdat er niet is 

gecontroleerd (gemeten)? De vraag bij een kaart met metingen is daarom in wat 

dan de beleids(meer)waarde van een kaart is. Deze meerwaarde zou kunnen 

worden vergroot als de informatie van deze kaart door middel van aanvullende 

data-analyse mede kan worden ingevuld. Is het bijvoorbeeld zo dat op drukkere 

wegen, bepaalde sluiproutes of aan- en toevoerroutes naar een uitgaansgebied, 

sportkantine of evenemententerrein daadwerkelijk zorgen voor meer 

alcoholovertreders, of zijn er andere factoren van toepassing? Pas als hier een 

eenduidig antwoord op kan worden gevonden, kunnen data op een kaart echt 

meerwaarde bieden.  

Aanbieden van de data op decentraal niveau 

Het aanbieden van de data op decentraal niveau kan op verschillende manieren. De 

meest snelle, overzichtelijke en interactieve manier is het beschikbaar stellen van de 

data via een besloten website, waar betrokkenen op kunnen inloggen. Hier kunnen 

zij data op verschillende niveaus inzien, mogelijk mede afhankelijk van een 

abonnement dat zij hebben afgesloten. Daarnaast kunnen er periodiek of op verzoek 

factsheets of meer uitgebreide analyses worden gemaakt.  

2.4 Conclusies 

De meeste provincies geven aan niet goed inzichtelijk te hebben hoe het ervoor 

staat met het alcoholbeleid en het daadwerkelijke alcoholgebruik in het verkeer. De 

prioriteit gaat bij veel provincies en gemeenten naar andere zaken uit. Daarnaast 

speelt politiecapaciteit een rol bij het prioriteren en onderhouden van een mogelijk 

alcoholmeetnet en het uitvoeren van alcoholbeleid. 

 

Beleid dat zich specifiek richt op rijden onder invloed, wordt vooral op provinciaal 

niveau ingestoken. In een aantal provincies gebeurt dit door een Regionaal Orgaan 

Verkeersveiligheid (ROV). Het beleid verschilt erg in termen van intensiteit en 

prioriteit. Grofweg kan worden gesteld dat de provincies in de politie-eenheden 

Noord-Nederland en Oost-Nederland het meest actief zijn, gevolgd door het ROV 

Zuid-Holland en de provincie Utrecht. 

 

Het landelijke onderzoek Rijden onder Invloed wordt door regionale overheden in de 

regel weinig gebruikt. Dat wordt onder meer verklaard doordat de informatie niet 

specifiek genoeg wordt gevonden; er vinden in een basiseenheid maximaal 4 

metingen per editie plaats. De informatie kan daardoor niet naar regio’s uitgesplitst 

worden. Daarnaast zijn er enkele historische parameters (zoals het tijdvak van 

22:00-4:00 waarin gemeten wordt) in het onderzoek ROI ontstaan die zorgen voor 

een (te) beperkte meting. 

 

Wat betreft het opzetten van een alcoholmeetnet is er in Noord-Nederland en Oost-

Nederland zeker animo voor een alcoholmeetnet. Provincie Zeeland had wel een 

alcoholmeetnet en deze werd ook als positief ervaren, maar is hiermee gestopt. Er 

worden gegevens gemist om prioriteiten te kunnen stellen. 
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Voor het meetnet is het van belang dat – naast de (geo-)gegevens uit de Dräger 

apparatuur – informatie over de achtergrond van de metingen wordt verzameld. 

Betreft het individuele controles of grotere acties? Hoeveel blaastesten zijn er 

tijdens de controle afgenomen? Wat is het aandeel overtreders?  

 

Ook informatie over wat, waar en wie is van belang: waar vond de controle plaats 

en met hoeveel alcohol op neemt men deel aan het verkeer, om welke typen 

weggebruikers gaat het en hoeveel bijrijders zitten er in/op het voertuig. Gaat het 

om beginnende of ervaren bestuurders? Zijn er regionale verschillen, of tussen 

stedelijk en landelijk gebied? Waar komen mensen vandaan en waar heeft men 

gedronken, uit de kroeg, van familie, werk, sportclub?  

Daarnaast zou er meer integraal naar het gebruik van middelen gekeken moeten 

worden. 

Beantwoording centrale onderzoeksvraag op basis van kwalitatief 

onderzoek 

De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt als volgt: In hoeverre is het 

haalbaar om een landelijk dekkend alcoholmeetnet op te zetten en – in het 

verlengde daarvan – een risico-indicator te ontwikkelen voor rijden onder invloed 

van alcohol? 

 

Organisatorisch gezien is het haalbaar om een landelijk dekkend alcoholmeetnet op 

te zetten. De vraag is echter wat de gewenste (meer)waarde en het detailniveau 

van dit landelijke meetnet precies is. Op dit moment lijken de mogelijkheden: twee 

keer per jaar een update van de gegevens en een beperkt aantal variabelen: 

tijdstip, locatie, datum en promillage/Ugl. 

 

Dit is een van de voornaamste voordelen van het ROI-onderzoek ten opzichte van 

een landelijk alcoholmeetnet: de vergelijking tussen overtreders en niet-

overtreders, waar het meetnet zich alleen kan richten op overtreders. Dat betekent 

ook dat de groep ‘lichte drinkers’ (ervaren bestuurders die tot 0,5 promille hebben 

geblazen) niet worden meegenomen, terwijl dit voor beleid wel een interessante 

groep is. 

 

De vraag of er een risico-indicator kan worden ontwikkeld en gemeten t.b.v. van 

monitoring is mede afhankelijk van de langjarige behoefte, maar is op dit moment 

niet met zekerheid te beantwoorden. Daar is meer en vooral langer onderzoek voor 

nodig, niet in de laatste plaats naar de mogelijkheid om de gegevens uit de 

alcoholtesters te koppelen aan externe data, met alle gevolgen en beperkingen die 

daarbij actueel zijn en worden. 

 

Een laatste overweging: moeten waterschappen worden meegenomen? Ook zij 

beheren wegen, het hoogheemraadschap Noorderkwartier (kop van Noord-Holland, 

West-Friesland) bijvoorbeeld 1.300 kilometer. Deze wegen worden vaak gebruikt als 

sluiproute, mogelijk ook door bestuurders onder invloed. Het is op termijn wel de 

bedoeling dat het beheer van deze wegen wordt overgedragen van de 

waterschappen naar de gemeenten.  
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2.5 Aanbevelingen op basis van kwalitatief onderzoek 

 

Verricht aanvullend onderzoek naar de mogelijkheden voor het 

alcoholmeetnet: wat is er binnen de huidige situatie (meer) mogelijk? 

Neem hier ruim de tijd voor.  

Er is massa nodig om op het niveau van politie-eenheid, provincie, gemeente of 

mogelijk nog dieper (wijk en buurt) data te verzamelen en deze te kunnen duiden. 

Bepaal tegelijkertijd welk betrouwbaarheidsniveau gewenst is en breng in kaart aan 

welke aanvullende variabele er behoefte is. Deze kan mogelijk op korte termijn 

worden geprogrammeerd in de Dräger-apparatuur.  

 

Vergelijk de resultaten tussen het ROI-onderzoek en de alcoholmetingen op 

basis van het uitlezen van de apparatuur en analyseer waar 

overeenkomsten en verschillen vandaan komen. 

Het is op vrij korte termijn mogelijk om de data van het alcoholmeetnet in Noord-

Nederland te vergelijken met de ROI-resultaten van 2017 uit dezelfde regio: wat 

zijn de overeenkomsten en verschillen? Waar komen deze vandaan?  

 

Continueer het ROI-onderzoek voor minimaal twee periodes van vijf jaar. 

Het meetnet en het reguliere ROI-onderzoek zijn aanvullend op elkaar en sluiten 

elkaar niet uit. Het is daarom nodig om het ROI-onderzoek te laten voortduren, in 

elk geval twee periodes van vijf jaar. Mogelijk is daarna het alcoholmeetnet 

dusdanig gegroeid, betrouwbaar en representatief geworden dat het mogelijk is om 

het ROI-onderzoek te herzien. 

 

In de tussentijd moet het ROI-onderzoek blijven bestaan en in termen van 

alcoholmetingen niet verder ingeperkt te worden: 40 metingen lijkt een geschikt 

aantal (4 metingen per eenheid). Daarnaast bevelen we aan om de tijdsbeperking 

van het onderzoek te halen: grofweg wordt een vijfde tot een kwart van de data niet 

gebruikt, omdat deze buiten de tijdsperiode van 22.00 tot 4.00 uur valt. Het is ook 

zeker de moeite waard om te onderzoeken of ROI ook op andere nachten en tijden 

dan de weekendnachten haalbaar is. 
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3 Kwantitatief onderzoek (SWOV) 

Pilot analyse alcoholtestdata voor gebruik in meting ROI 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van het door SWOV uitgevoerde kwantitatieve 

onderzoek aan de hand van een pilot. Daarbij heeft de politie in de vier noordelijke 

provincies van Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland) 

alcoholtesters verspreid om te onderzoeken of 1) doorlopende alcoholcontroles op 

de weg kunnen worden ingezet als praktisch alcoholtoezichtsysteem en 2) of dit 

systeem kan worden gebruikt als aanvulling op of (op de lange termijn) ter 

vervanging van het ROI (Rijden Onder Invloed)-onderzoek - het reguliere 

tweejaarlijkse alcoholonderzoek in heel Nederland.  

 

Momenteel worden de landelijke data over ademalcoholgehalte (AAG) tweejaarlijks 

verzameld door I&O Research. Deze data omvatten onder andere gegevens als 

leeftijd, geslacht, aantal passagiers, testdoel, etc. Dankzij de tweejaarlijkse 

landelijke dataverzameling kunnen de ontwikkelingen van rijden onder invloed in de 

loop van de tijd worden gemonitord. 

3.2 Methode 

De verzameling van data in het pilotonderzoek liep van mei t/m oktober 2018. 

Gegevens die werden verzameld zijn onder andere het ademalcoholgehalte (AAG), 

gemeten in µg alcohol per liter (ℓ) uitgeademde lucht (Ugl), en datum, tijdstip, gps-

locatie, apparaat-ID van de alcoholtester en de testresultaten (zoals ‘goed’, ‘niet 

gehaald’, ‘ongeldig’, etc). In Tabel 3.1 worden de mogelijke testresultaten van de 

alcoholtester weergegeven. Het wettelijk toegestane AAG is maximaal 290 µg/ℓ. 

Boven die grenswaarde worden drie categorieën onderscheiden die allemaal kunnen 

leiden tot een boete en/of ontzegging van de rijbevoegdheid en/of een verplichte 

deelname aan een EMA-cursus ('Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer'). 

 

Resultaat AAG tussen Omschrijving 

Ongeldige test - 

De betreffende bestuurder 

heeft onjuist in het apparaat 

geblazen 

P passeren 0 - 160 µg/ℓ Goed testresultaat voor 

jonge/onervaren bestuurders 

en volwassen/ervaren 

bestuurders 

P/A  A: bb 160 - 290 µg/ℓ Goed testresultaat voor 

volwassen/ervaren 

bestuurders 

A aanhouden 290 - 390 µg/ℓ Niet-gehaalde test  

A/G G:wmg 390 - 650 µg/ℓ 

G/F fallen > 650 µg/ℓ 

 

De data van de zes pilot-maanden zijn uit de alcoholtesters uitgelezen en geleverd 

aan SWOV. Om de data te analyseren, zijn de data verwerkt met een door SWOV 

ontwikkeld geautomatiseerd ‘Python-script’. Deze verwerking omvat stappen als het 

samenvoegen van de data van alle apparaten en het samenvatten van de resultaten 

op basis van het aantal waarnemingen binnen elke testresultaatcategorie op basis 

Tabel 3.1 

Mogelijke testresultaten 
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van tijd, dag van de week en locatie. Met deze analysemethode kan het aantal 

waarnemingen met een bepaald AAG-niveau en met bepaalde tijdruimtelijke 

specificaties in een figuur worden weergegeven (zie bijvoorbeeld Figuur 3.1). De 

data kunnen vervolgens in een door SWOV ontwikkelde online visualisatietool 

worden geïmporteerd om de geografische verdeling van de metingen weer te geven 

(zie bijvoorbeeld Figuur 3.2 en 3.3). Ook kunnen filters worden toegepast om de 

resultaten te categoriseren op testresultaat. De data kunnen worden gestratificeerd 

op tijd, dag van de week, maand, seizoen en jaar. Ruimtelijke stratificatie omvat 

stadsniveau, gemeentelijk niveau of provincieniveau.  

 

In aanvulling op de genoemde data-analyse zijn interviews afgenomen met de 

fabrikant van de alcoholtesters (Dräger) om enkele technische problemen (over 

kalibratie en de betekenis van testresultaten) toe te lichten. Daarnaast is er een 

gesprek gevoerd met een vertegenwoordiger van de politie om de methoden voor 

de dynamische controles (controles uitgevoerd met een bewegend voertuig) en 

statische controles (controles uitgevoerd op één locatie) te bespreken. 

 

Testresultaten 

De data van 161 Dräger-alcoholtesters zijn in november 2018 voor analyse 

aangeboden aan SWOV. Deze data zijn afkomstig van tests die zijn uitgevoerd in de 

periode van mei tot eind oktober 2018. De huidige data omvatten de resultaten van 

12.749 tests die in Tabel 3.2 staan weergegeven. 

 

Testresultaat % van data 

Ongeldige test 10,8% 

P passeren 80,0% 

P/A  A: bb 2,2% 

A aanhouden 1,7% 

A/G G:wmg 2,6% 

G/F fallen 2,7% 

3.3 Noodzakelijke processen politieorganisatie om de juiste informatie te 

verkrijgen (Onderzoeksvraag 1, zie par. 1.2 voor onderzoeksvragen) 

De gebruikte methode in deze pilot kent verschillende beperkingen in vergelijking 

met het huidige tweejaarlijkse ROI-onderzoek, omdat er geen gedetailleerde 

gegevens zijn verzameld. Om dezelfde informatie te verkrijgen als bij het reguliere 

ROI-onderzoek dient de politieagent niet alleen de alcoholtest af te nemen, maar 

ook informatie vast te leggen over: 

• Voertuigtype 

• Leeftijd 

• Geslacht 

• Rijervaring: beginnend bestuurder of niet 

• Aantal inzittenden van de auto 

• Afstand naar bestemming 

• Locatie waar alcohol is geconsumeerd 

 

Een aselecte steekproef zou tests moeten omvatten die zijn afgenomen bij 

willekeurige bestuurders die op verschillende locaties uit het rijdende verkeer zijn 

gehaald. De steekproef zou dus niet beperkt moeten blijven tot bestuurders, locaties 

en tijden waarop er naar verwachting een groter deel van de bestuurders onder 

invloed rijdt. De politie wil zich echter, begrijpelijk genoeg, liever richten op 

hoogrisicolocaties (zoals gebieden rond het stadscentrum, cafés, sportcentra) en 

Tabel 3.2 

Testresultaten (gebaseerd 

op 12.749 tests uitgevoerd 

in de periode mei-oktober 

2018) 
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hoogrisicotijden (d.w.z. weekendavonden), dus locaties en tijden waarop de kans 

om beschonken bestuurders te pakken groot is. Uit een interview met de politie 

bleek inderdaad dat de statische controles (controles die worden uitgevoerd op één 

locatie) vooral worden uitgevoerd op locaties en tijden waarop men een hoog 

percentage beschonken bestuurders verwacht (d.w.z. gebieden rond het 

stadscentrum, cafés, sportcentra, weekendnachten, etc.). Tevens zijn dynamische 

controles (controles die worden uitgevoerd met een rijdend voertuig) meestal 

gericht op vermoedelijk beschonken bestuurders en op verdachte voertuigen. Hieruit 

blijkt dat de alcoholtests momenteel niet volledig aselect zijn. Bovendien 

verstrekken de alcoholtesterdata geen informatie over welke tests aselect zijn en 

welke niet; ook de aanleiding voor de test is onbekend. Naast de hierboven 

genoemde informatie dient daarom onder andere de volgende aanvullende 

informatie te worden verzameld: 

• of data worden verzameld door verkeershandhavingsteams of basisteams (zie 

tevens paragraaf 2.4); 

• de aanleiding voor de test: ongevalslocatie, aselecte controle langs de weg, 

vermoedelijk beschonken bestuurder op de weg, etc.; 

• of de persoon die heeft geblazen een bestuurder was (en geen passagier). 

 

De software van de alcoholtester kan worden aangepast, zodat gegevens als 

leeftijd, aanleiding voor de test, etc. worden verzameld. Op dit moment is de 

software daar echter niet op berekend. Het verzamelen van uitgebreidere data 

vereist een grotere tijdsinvestering van de politieagenten. Als deze gegevens 

zouden worden verzameld (als de politie daarnaar vraagt), dan zouden er strikte 

regels moeten gelden voor de manier waarop het apparaat moet worden beveiligd. 

Het apparaat bevat dan immers gevoelige data, zoals informatie over de tijd en 

locatie van de controlepunten of het AAG van een bestuurder die op een bekende 

locatie bij een ongeval betrokken is. Bovendien moet elke wijziging in de software 

ook door het Nederlands Meetinstituut (NMI) worden goedgekeurd. Aan elke 

vereiste wijziging zijn kosten verbonden.  

Er is dus aanzienlijke ruimte voor verbetering van het nieuwe monitorinstrument. 

Het voordeel dat deze nieuwe methode biedt ten opzichte van het tweejaarlijks 

onderzoek, is dat er op meer dagen en tijden en op meer locaties meer 

waarnemingen worden gedaan (de overige voordelen worden besproken in 

paragraaf 2.6). 

 

Een andere factor waar de politie rekening mee dient te houden is de mogelijkheid 

om gebruik te maken van de gps van het apparaat. Momenteel bieden de 

alcoholtesters van Dräger de mogelijkheid om de test uit te voeren zonder te 

wachten tot de gps de locatie van het apparaat heeft gevonden. Dit wordt gedaan 

om wat tijd te besparen, omdat het enkele minuten kan duren voordat de gps de 

locatie heeft gevonden. Die tijd is er echter niet als de agenten de test onverwacht 

willen afnemen. Omdat de analyse van de resultaten gebaseerd is op 

locatiegebonden en tijdgebonden trends, kunnen de data zonder een gps-locatie 

echter niet worden gebruikt. Op dit moment is dit bij 46% van de zes maanden aan 

data het geval. De politie zal haar agenten moeten aanleren om de gps-locator van 

het apparaat de tijd te geven om de locatie waar de test wordt uitgevoerd te 

bepalen. 

 

Omdat de alcoholtesterdata belangrijk zijn voor de verkeersveiligheid en omdat de 

politie de hoofdeigenaar en hoofdgebruiker van de data is, moet binnen de 

politieorganisatie bovendien structurele capaciteit worden gereserveerd voor het 
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verwerken, analyseren en interpreteren van de alcoholtesterdata. De hoeveelheid 

beschikbare gegevens van alcoholtesters is vrij groot en hiermee kunnen vele 

vergelijkingen worden gemaakt. Verdere verwerking en verfijning van de data is 

echter noodzakelijk. Onderzoeksinstellingen als I&O Research en SWOV kunnen bij 

dit proces helpen of hieraan bijdragen. Wellicht is het een idee om een workshop 

met onderzoekers en de politie te organiseren over het gebruik en de relevantie van 

de alcoholtesterdata, en over mogelijke verbeteringen (bijvoorbeeld tweemaal per 

jaar). 

3.4 Metingen die door verkeershandhavingsteams en door basisteams worden 

uitgevoerd (Onderzoeksvraag 2) 

Er kan niet worden onderzocht of er een verschil is tussen de metingen die door de 

verkeershandhavingsteams zijn uitgevoerd en de metingen die door de basisteams 

zijn uitgevoerd. De informatie over welk van de twee teams de test uitvoert, wordt 

momenteel niet geregistreerd en is niet beschikbaar voor SWOV om het eventuele 

verschil te onderzoeken. 

3.5 Betrouwbare aanwijzingen voor lokaal beleid (Onderzoeksvraag 3) 

Gezien de huidige status van de data kunnen geen betrouwbare conclusies worden 

getrokken voor het vormen/evalueren van beleid. De redenen hiervoor worden 

hieronder genoemd. 

 

Om (lokaal) beleid te kunnen evalueren, moeten de alcoholtesters betrouwbare data 

verzamelen en moet ook de aanleiding voor de tests worden vastgelegd. Over het 

algemeen zijn de data van de alcoholtesters van Dräger betrouwbaar als het gaat 

om de nauwkeurigheid van de metingen. Om de betrouwbaarheid te kunnen 

garanderen, worden de apparaten regelmatig gekalibreerd. Kalibratie van de 

alcoholtester is wettelijk verplicht en dient tweemaal per jaar te gebeuren. Tijdens 

het kalibratieproces wordt onder andere gecontroleerd of de afwijking van de sensor 

binnen bepaalde marges valt. Als het apparaat niet correct werkt, wordt het 

gerepareerd of vervangen door een nieuw apparaat. Data van de apparaten die niet 

correct hebben gefunctioneerd, worden niet gebruikt voor verdere analyse. Deze 

stappen waarborgen dat de data betrouwbaar zijn. Apparaten worden gekalibreerd 

door er verschillende malen kalibratiegas aan toe te voegen. Het apparaat 

controleert vervolgens automatisch of de afwijking binnen de ingestelde marges 

valt. 

 

Door een aantal problemen is de huidige dataset echter te weinig betrouwbaar om 

deze te gebruiken voor beleidsvorming/beleidsevaluatie. Omdat de aanleiding voor 

de tests niet wordt vastgelegd of aan SWOV beschikbaar wordt gesteld, is niet 

bekend of de AAG-waarden een resultaat zijn van veldtesten die zijn afgenomen bij 

bestuurders en/of passagiers of dat de tests zijn afgenomen bij wijze van proef, 

waarbij een proefpersoon met veel mondalcohol (meteen na een slok) in de 

alcoholtester heeft geblazen om het resultaat dat het apparaat aangeeft te 

controleren. In deze testcases kan een AAG-waarde tot wel 3000 µg/ℓ worden 

geregistreerd, terwijl waarden boven de 1750 µg/ℓ dodelijk zijn. Omdat het totale 

aantal tests met een waarde boven de dodelijke limiet 16 is (zoals te zien is in 

Figuur 3.1), is ook niet uit te sluiten dat een van de tests met een waarde onder de 

dodelijke limiet een testcasus betreft. Verder kunnen de resultaten van veldtesten 

die bij bestuurders zijn afgenomen op dit moment niet worden onderscheiden van 

die bij passagiers zijn afgenomen. 
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Om deze bron van onbetrouwbaarheid te verkleinen, moet de aanleiding voor de 

test worden geregistreerd, zodat data alleen worden geanalyseerd als ze verkregen 

zijn uit tests die in het veld zijn afgenomen bij bestuurders. Een mogelijkheid om dit 

probleem in dit stadium te ondervangen, is om gebruik te maken van de gps-

locaties en de tijdsvermelding, om vast te stellen op welke locaties gedurende een 

aanzienlijke tijd veel tests zijn afgenomen of om locaties aan te wijzen waar slechts 

één test is afgenomen. Dit kan ons een indicatie geven of de politie zich op de 

locatie bevond om steekproefsgewijs controles uit te voeren of dat de politie één 

keer een bestuurder aan de kant heeft gezet om een test af te nemen. De 

steekproefsgewijze controles kunnen dan als aselecte steekproef worden 

beschouwd. Als deze aselecte steekproeven aan bepaalde criteria voldoen (met 

betrekking tot het aantal waarnemingen, waarnemingen die vaak genoeg herhaald 

worden op dezelfde locaties en op soortgelijke tijdstippen), kunnen deze worden 

gebruikt als deel van een groter steekproefontwerp. Echter wel met de kanttekening 

dat bestuurders door actuele informatie op sociale media/in apps in toenemende 

mate in staat zijn alcoholcontroles te ontlopen (Minister van VenJ, 2017) wanneer 

de politie zich gedurende een periode op een locatie bevindt.  

 

Voor de situaties waarbij slechts één test is afgenomen geldt dat we niet kunnen 

onderscheiden wat de reden voor de test was, of het ging om controle van één 

voertuig, of de test werd afgenomen op een ongevalslocatie, of dat een politieagent 

in het apparaat heeft geblazen om te testen of het werkte. 

 

Mogelijkheid om de data efficiënt op een kaart weer te geven 

(Onderzoeksvraag 3a)  

Iedere keer wanneer de data uit de Dräger-apparaten worden uitgelezen, kunnen ze 

in de door SWOV ontwikkelde online visualisatietool (Qlik) worden geïmporteerd. Er 

kunnen filters worden geselecteerd om data van een bepaalde provincie of stad 

inzichtelijk te maken, voor verschillende maanden, dagen van de week en 

tijdstippen. Ook zijn er filters voor een bepaald testresultaat (bijvoorbeeld alle tests 

boven de wettelijke limiet) om de politie en overige belanghebbenden, zoals 

Figuur 3.1 

Aantal waarnemingen van 

AAG-waarden 
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Rijkswaterstaat of I&O Research, eenvoudig toegang te bieden tot de informatie die 

uit de alcoholtesters is uitgelezen. 

 

 
 

Ongeveer 11% van de tests met gps-coördinaten werd uitgevoerd in Groningen en 

6% in Leeuwarden. In Figuur 3.2 is dit te zien aan de dieper rood gekleurde 

locaties. De rest van de tests werd verspreid uitgevoerd. 

 

Figuur 3.3 is een voorbeeld van de locaties waar de meeste AAG-waarden boven nul 

werden gemeten. Met de tool kunnen de gebruikers inzoomen op steden, stedelijke 

gebieden en op specifieke straten, en op exacte straatlocaties waar de tests zijn 

uitgevoerd. Er kan worden geselecteerd op dag van de week en op tijdstip om vast 

te stellen welke gebieden bijvoorbeeld op vrijdagen tussen 19.00 en 22.00 een 

hogere AAG-waarde hebben. 

 

In Figuur 3.3 zijn met donkerrood de locaties aangegeven waar hogere AAG-

waarden werden gemeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.2 

Dichtheid van 

testlocaties, waarbij 

met donkerrood 

wordt aangegeven 

dat op de betreffende 

locatie meer tests zijn 

uitgevoerd 
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Mogelijkheid om de ruis uit de data te filteren (Onderzoeksvraag 3b)  

Omdat de apparaten van Dräger twee keer per jaar worden gekalibreerd, zijn de 

resultaten die uit de apparaten worden verkregen betrouwbaar. Een 

complicerend/lastig probleem is dat er geen indicatie is welke tests op locatie zijn 

uitgevoerd met een bestuurder en passagier, en welke tests als proef zijn 

uitgevoerd door de politie. De tests die bij wijze van proef door de politie zijn 

uitgevoerd en een hoge AAG-waarde hebben, kunnen worden herkend aan de 

dodelijke waarden boven 1750 µg/ℓ. Er zijn echter ook tests die bij wijze van proef 

door de politie kunnen zijn uitgevoerd en die een waarde onder dit niveau hebben. 

Omdat niet duidelijk is welke tests zijn afgenomen bij bestuurders en welke bij de 

politieagenten, kunnen wij geen onderscheid maken tussen de resultaten. 

 

Als de betreffende persoon niet goed in de alcoholtester blaast, geeft het apparaat 

een 'ongeldige test' aan. De politieagent moet de test in dat geval herhalen. 

 

Betrouwbaarheid data op lokaal niveau (Onderzoeksvraag 3c)   

Op dit moment kan de betrouwbaarheid van de data niet worden bevestigd vanwege 

de aanwezigheid van dodelijke AAG-niveaus (1750 µg/ℓ) (zie ook het begin van 

paragraaf 3.5). Daarom is data-analyse op lokaal niveau ook niet betrouwbaar. 

 

Aantal metingen om op geografisch niveau conclusies te kunnen trekken 

(Onderzoeksvraag 3d)  

Op basis van zes maanden aan verzamelde data van 161 alcoholtesters kan worden 

vastgesteld dat 12.749 tests zijn afgenomen. Voor slechts 54% daarvan is een gps-

locatie beschikbaar. De hoeveelheid data is derhalve op dit moment niet toereikend 

om op lokaal niveau een statistische analyse te kunnen uitvoeren. Als in de loop der 

tijd echter meer data worden verzameld (minimaal 1500 aselecte waarnemingen), 

kunnen statistische tests worden uitgevoerd en kunnen conclusies worden getrokken 

(Zie ook de paragraaf Het benodigde niveau van ruimtelijke aggregatie om 

betrouwbare conclusies te kunnen trekken). 

 

(Geografische) nauwkeurigheid wanneer rekening wordt gehouden met de 

handhavingswijze van de politie (Onderzoeksvraag 3e)  

Ongeacht waar de test met de gps-locator wordt uitgevoerd, kan de geografische 

nauwkeurigheid zich binnen een marge van ongeveer twee meter bevinden (door de 

onnauwkeurigheid van de gps). Dit is precies voldoende voor het doel van dit 

Figuur 3.3 
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onderzoek. Het is echter bekend dat bebouwde stedelijke gebieden van invloed 

kunnen zijn op het vermogen van de sensor om de exacte locatie te bepalen. In dat 

geval dient de politieagent de geschatte locatie nogmaals te controleren om deze te 

bevestigen. 

 

Gebruik van de metingen voor beleidsdoeleinden (Onderzoeksvraag 3f) 

Op dit moment zijn de betrouwbaarheid (zie ook het begin van paragraaf 3.5) en 

kwantiteit van de data (zie ook de volgende paragraaf) onvoldoende voor 

beleidsvorming. Eenvoudige aanpassingen en verbeteringen van het protocol voor 

dataverzameling en -registratie kunnen echter voorzien in betrouwbaardere 

monitoring van beleidsimplementatie en beleidsvorming. Dit is uiteraard wel 

afhankelijk van hoeveel tijd de politie extra kan uittrekken voor haar 

alcoholcontroles, van de beschikbare middelen om de vereiste gegevens te 

registreren en van de (technische en organisatorische) haalbaarheid om deze 

vereiste gegevens te registreren. 

 

Het benodigde niveau van ruimtelijke aggregatie om betrouwbare 

conclusies te kunnen trekken (Onderzoeksvraag 3g)  

Om te berekenen hoeveel waarnemingen nodig zijn om betrouwbare conclusies te 

kunnen trekken, is enige kennis over de variantie van populatievariabele(n) 

noodzakelijk (Commandeur, 2012). Het aantal waarnemingen neemt toe naarmate 

de variantie van de betreffende variabele (bijvoorbeeld niveau van rijden onder 

invloed van alcohol) binnen de populatie (bijvoorbeeld van bestuurders in 

Nederland) groter is. In de praktijk zal de variantie binnen de populatie vaak niet 

bekend zijn. Deze kan echter worden geschat op basis van de steekproefdata 

(d.w.z. aselecte steekproef van alcoholtests). De nauwkeurigheid is een andere 

belangrijke factor. Als alle andere variabelen vast blijven, geldt het volgende: hoe 

hoger de nauwkeurigheid die voor de schatting gehanteerd wordt, hoe groter het 

aantal waarnemingen moet zijn. Als we bijvoorbeeld een foutpercentage van slechts 

1% in totaal accepteren voor het niveau van rijden onder invloed van alcohol, zijn 

meer waarnemingen vereist dan wanneer we in onze schatting genoegen kunnen 

nemen met een foutpercentage van 5% in totaal (Commandeur, 2012). Makers van 

vervoersmodellen geven aan dat een aselecte steekproef van 1500 betrouwbare 

waarnemingen die representatief zijn voor de populatie voldoende zou moeten zijn 

om betrouwbare conclusies te kunnen trekken (Harrell, 2015; Sobhani, Eluru, 

Pinjari, 2014). Omdat de dataset momenteel veel meer waarnemingen bevat en 

meer alcoholtests doorlopend worden uitgevoerd, kan de statistische analyse op 

gemeentelijk of stedelijk niveau worden uitgevoerd. Als een onderzoek op stedelijk 

niveau wordt uitgevoerd met 1500 aselecte waarnemingen, kan een ordered-

logitmodel worden toegepast om bijvoorbeeld te beoordelen of weekenden tussen 

21.00 en 22.00 statistisch significant zijn voor niet-gehaalde tests (testresultaten 

boven de wettelijk toegestane waarde). Hierbij moet worden opgemerkt dat de 

waarnemingen gezien de strategie van de politiecontroles niet volledig aselect zijn 

en juist gericht zijn op gebieden waarin en tijdstippen waarop men een hoog 

percentage bestuurders onder invloed van alcohol verwacht. 

3.6 Relatie tussen tweejaarlijkse ROI-metingen en de metingen afkomstig van 

de alcoholtesters (Onderzoeksvraag 6). 

 

Tabel 3.2 bevat een algemene vergelijking van het door I&O Research uitgevoerde 

tweejaarlijkse ROI-onderzoek en de data van de alcoholtesters. 
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 Periodieke tweejaarlijkse 

ROI-metingen  

Data alcoholtesters 

Steekproefcriteria Weekendavond Alle tijden tijdens alle doordeweekse dagen 

Steekproefgrootte  Landelijk, provinciaal, per stad Momenteel voor vier provincies 

Voordelen - Gestandaardiseerd 

- Betrouwbaar 

- Bevat aanvullende 

informatie als leeftijd, 

geslacht, etc. 

- Grote hoeveelheid gegevens het hele 

jaar door  

- Doorlopende metingen 

- Testresultaten op andere dagen en 

tijden dan alleen weekendavonden 

- Mogelijkheid om data in kaart te 

brengen 

- Er zijn interactieve kaarten beschikbaar 

- Elke zes maanden beschikbaar 

Nadelen - Beperkt tot 

weekendavonden (en 

één periode van het 

jaar) 

- Slechts één rapportage 

per twee jaar 

- Niet gestandaardiseerd, verdere 

verwerking data noodzakelijk 

- Informatie over leeftijd, geslacht, etc. 

ontbreekt 

- Niet bekend welke tests aselect zijn en 

welke niet (de aanleiding voor de test is 

onbekend) 

 

Hoewel een eerdere vergelijking tussen pilottests en de tests van het tweejaarlijkse 

ROI-onderzoek veelbelovende resultaten liet zien (Houwing et al., 2017), moet de 

kwantiteit en kwaliteit van de doorlopende pilottests in dit stadium eerst verder 

worden verbeterd. Dit is nodig zowel om de resultaten van deze twee databronnen 

goed te kunnen vergelijken als om op basis hiervan beleid te kunnen vormen of de 

voortgang van campagnes en beleid te kunnen monitoren. In die zin dienen de 

tweejaarlijkse metingen uitgevoerd te blijven worden tot de kwaliteit van de 

doorlopende pilottests is verbeterd en het proces is gestandaardiseerd en landelijk 

kan worden ingevoerd. Omdat de tweejaarlijkse tests op vaste dagen en tijden 

worden uitgevoerd (d.w.z. op weekendavonden), moet worden opgemerkt dat 

bestuurders door de actuele informatie die beschikbaar is via sociale media steeds 

beter op de hoogte zijn van de testlocaties en daardoor steeds beter in staat zijn de 

politiecontroles te ontlopen. Dit kan ertoe leiden dat de tweejaarlijkse resultaten een 

optimistischer beeld schetsen van de situatie van rijden onder invloed dan die 

situatie in werkelijkheid is. Het is verder belangrijk op te merken dat het percentage 

bestuurders dat op weekendavonden onder invloed rijdt niet representatief is voor 

de hele week (en voor andere dagen van de week of andere tijdstippen) (Mathijssen 

& Houwing, 2005).  

Op dit moment is het reguliere ROI-onderzoek nog steeds de enige methode die we 

hebben om het rijden onder invloed objectief te kunnen monitoren. Wij raden aan 

dit onderzoek ten minste de komende jaren voort te zetten, terwijl de methode voor 

doorlopende dataverzameling wordt verbeterd en tot een betrouwbare vergelijking 

van de resultaten mogelijk is. 

 

Aanvullende door het alcoholmetingennetwerk te realiseren doelen 

(Onderzoeksvraag 6b) 

De door alcoholtesters verkregen data kunnen belangrijke informatie bevatten voor 

politie en besluitvormers, zelfs als deze nog niet mogen worden gebruikt als 

betrouwbare meting van het percentage bestuurders dat onder invloed rijdt. De 

Tabel 3.2 

Algemene vergelijking 

tussen het tweejaarlijkse 

ROI-metingen en de 

alcoholmetingen gebaseerd 

op de alcoholtesters. 
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interactieve grafieken/kaarten kunnen de politie inzicht geven in de spreiding van 

hun handhavingsactiviteiten over tijden en locaties. Dit kan helpen bij het plannen 

van volgende politiecontroles. De politie kan ook specifieke vergelijkingen trekken 

tussen de manier waarop politiecontroles per tijd en locatie in een bepaalde stad of 

regio zich verhouden tot controles in andere regio's of steden. De data kunnen 

tevens interessante hypotheses opleveren (door de politie in samenwerking met de 

onderzoekers te bepalen) om verder te onderzoeken of te testen met betrouwbare 

data. 

3.7 Conclusies en aanbevelingen 

De pilotanalyse van de actuele data van zes maanden (mei-oktober 2018) laat zien 

dat het mogelijk is om de data te visualiseren met filters, waaronder dag van de 

week, tijdstip, locatie (voor tests met gps-informatie), testresultaat en AAG-niveaus. 

Op dit moment zijn de betrouwbaarheid en kwantiteit van de alcoholtesterdata 

echter onvoldoende om objectief het rijden onder invloed in Nederland te monitoren. 

 

Ten eerste zijn de data van alcoholtesters niet volledig aselect, omdat de politie zich 

richt op vermoedelijke beschonken bestuurders en hoogrisicolocaties en -tijden. 

Visuele en statische analyse van deze data zal daarom niet representatief zijn. Wij 

raden daarom aan om naast de reguliere politiecontroles ook aselecte controles uit 

te voeren. Hierbij zouden alcoholtests op verschillende locaties en tijden en bij een 

aselecte steekproef van bestuurders moeten worden afgenomen. De metingen 

zouden niet beperkt moeten blijven tot bestuurders, locaties en tijden waarop naar 

verwachting een groter deel van de bestuurders onder invloed rijdt. Wij realiseren 

ons dat het uitvoeren van aselecte controles tijd en geld kost, maar deze tests zijn 

noodzakelijk om rijden onder invloed te kunnen monitoren. Om steekproeven in de 

data te kunnen onderscheiden, raden we tevens aan om de aanleiding voor de test 

te registreren (bijvoorbeeld een ongeval, een aselecte controle langs de weg of een 

vermoedelijk beschonken bestuurder op de weg), evenals informatie over de vraag 

of de persoon die heeft geblazen een bestuurder was (en dus geen passagier).  

 

Ten tweede is de hoeveelheid data op dit moment niet toereikend om op lokaal 

niveau een statistische analyse te kunnen uitvoeren. Slechts ongeveer de helft van 

huidige data van de vier noordelijke provincies bevat gps-gegevens. Wij raden aan 

om het percentage tests met een gps-locatie te verhogen door het alcoholtesters de 

tijd te geven om een satellietsignaal op te pikken voordat een ademtest wordt 

afgenomen.  

 

Gezien de status van de huidige data raden wij aan de tweejaarlijkse tests 

gedurende de komende twee of drie periodes voort te zetten, terwijl de 

datakwaliteit van de doorlopende tests moet worden verbeterd. Naast de hierboven 

genoemde aanbevelingen raden wij aan meer informatie te registreren over de 

bestuurder en het voertuig (d.w.z. leeftijd, geslacht en rijervaring van de 

bestuurder, voertuigtype, aantal inzittenden van de auto, afstand naar de 

bestemming en de locatie waar de alcohol is genuttigd). Als deze informatie 

beschikbaar is, kan een nauwkeurigere vergelijkende analyse van de twee 

methoden worden uitgevoerd, kan beleid worden gevormd en kan de voortgang van 

campagnes en beleid worden gemonitord.  
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