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10 Tips voor als je toch met dexamfetamine in de auto stapt  
 
Tekst: Thomas Felix, strafrechtadvocaat 
 
Voordat je daadwerkelijk gaat autorijden 
 

1. Bespreek met je arts de redenen van het medicijngebruik en de 
effecten daarvan  
Een van de belangrijkste juridische argumenten dat je toch met medicatie rijdt, is dat 
je zonder medicatie niet of minder rijgeschikt bent. Je behandelend arts mag helaas 
geen verklaring afgeven of je met medicijnen wel of niet rijgeschikt bent. Wel kan hij 
vastleggen dat je AD(H)D-medicatie voorgeschreven krijgt om je concentratie te 
verbeteren en je impulsiviteit te verminderen, en misschien ook dat je geen 
bijwerkingen of rebound ervaart.  
 

2. Houd je aan de voorgeschreven dosis medicatie en de aanwijzingen van de arts 
Als je je niet aan de voorgeschreven dosis en aanwijzingen van de arts houdt dan zal 
de rechter mogelijk minder snel aannemen dat het medicijngebruik de 
verkeersveiligheid juist bevorderde, mocht het tot een veroordeling komen door een 
positieve speekseltest en bloeduitslag.  
 

3. Drink géén alcohol, gebruik geen drugs voordat je gaat rijden  
Bij het aantreffen van meerdere soorten drugs en/of alcohol, gelden lagere 
grenswaarden dan bij enkelvoudig gebruik. Dit betekent dat jouw medicijngebruik dan 
sneller een overschrijding van de wettelijke toegestane hoeveelheid kan zijn.  
 

Als je wordt gecontroleerd of aangehouden  
  

4. Werk mee met de drugstest als je daartoe verplicht bent 
Geef aan dat je alleen een speekseltest (laat) afnemen als je daartoe verplicht bent. 
Vraag daarom of je verplicht bent om mee te werken. Als je niet verplicht bent, geef 
dan duidelijk aan dat je niet wilt meewerken op basis van vrijwilligheid. Als de politie 
aangeeft dat je verplicht bent mee te werken, werk dan ook mee en verzet je vooral 
niet. Op het weigeren van een verplichte test staan hoge straffen (een geldboete en 
een rijontzegging). Als vuistregel kun je aannemen dat je aan een vordering of bevel 
om mee te werken aan een test, verplicht bent gehoor te geven. Bij een verzoek hoeft 
dit niet. 
 

5. Als je bent aangehouden, vraag dan om een advocaat  
Als de speekseltest positief is en de bloedtest daarna aangeeft dat je te veel 
dexamfetamine in je bloed hebt, ben je verdachte van een strafbaar feit. Doorgaans 
zal je worden aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Vanaf dat 
moment heb je het recht om met een advocaat te overleggen. Het is altijd verstandig 
om van dat recht gebruik te maken (zie rechtsbijstand).   
 

6. Wel of geen verklaring afleggen hangt af van de situatie 
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De politie zal je gaan verhoren. Als verdachte hoef je niet te antwoorden op vragen 
van de politie. Of je al dan niet een verklaring aflegt is een belangrijke beslissing: een 
afgelegde verklaring kan namelijk niet meer worden ingetrokken. Per situatie kan het 
verschillen of het verstandig is een verklaring af te leggen. In veel gevallen kan het 
verstandig zijn te verklaren dat je (voorgeschreven) ADHD-medicatie gebruikt. In 
sommige gevallen is het echter verstandig om geen verklaring af te leggen, 
bijvoorbeeld als je meer dexamfetamine hebt gebruikt dan voorgeschreven, of een 
ander medicijn dan je was voorgeschreven.  
 

7. Overweeg gebruik te maken van je recht op tegenonderzoek  
Bij een positieve speekseltestuitslag zal er een bloedtest worden afgenomen. Over de 
resultaten van de bloedtest krijg je na enkele weken een brief. Er wordt altijd een 
reserve buisje bloed afgenomen, dat je kunt inzetten voor je recht op tegenonderzoek. 
Dit moet je wel binnen de wettelijke termijn aanvragen en hieraan zijn kosten 
verbonden. Overleg met een advocaat of het raadzaam is van deze mogelijkheid 
gebruik te maken. Een tegenonderzoek kan bijvoorbeeld van belang zijn als mogelijk 
sprake is van een ‘vals positief resultaat’. 
 

De afdoening: wat er gebeurt na de bloedtest 
De politie stuurt de resultaten van hun politieonderzoek (waaronder de testresultaten en het 
verslag van het verhoor) naar de officier van justitie. De officier van justitie beslist vervolgens 
wat hij met de strafzaak gaat doen. Hij kan de strafzaak laten vallen (seponeren), jou een 
aanbod doen de zaak buiten de rechter af te doen (transactie), jou een straf opleggen 
(strafbeschikking) of de zaak aan de rechter voorleggen (dagvaarden). Onderstaande tips gaan 
over deze fase.     
 

8. Let goed op, ook als de zaak wordt geseponeerd 
De officier van justitie kan besluiten om de strafzaak te laten vallen (de zaak te 
seponeren). De officier van justitie geeft altijd een reden waarom hij je niet vervolgt 
(een sepotcode). Een reden kan zijn dat je ten onrechte als verdachte bent aangemerkt 
(sepotcode 01), dat er onvoldoende bewijs tegen jou is (sepotcode 02) of dat hij het 
feit niet ernstig genoeg vindt voor vervolging (sepotcode 42).  Welke sepotcode hij 
kiest is van groot belang, want bij sepotcodes hoger dan ‘01’ krijg je namelijk tóch een 
aantekening op je strafblad. Deze code kan worden veranderd als je tegen het gebruik 
van de – in jouw ogen- onjuiste code een goed gemotiveerde klacht indient.  

 
9. Als je een strafbeschikking of transactie ontvangt  

De officier kan ook besluiten de zaak als strafzaak door te zetten. Je hoeft dan niet 
altijd naar de rechter. Het kan zijn dat officier je een brief schrijft waarin staat dat je 
een geldboete moet betalen, een werkstraf moet uitvoeren of dat je een rijontzegging 
krijgt. Dit kan in de vorm van een strafbeschikking zijn of van een transactie. Hoewel 
de brieven op elkaar lijken zit er een groot verschil tussen.  
 
Een transactieaanbod kun je accepteren of weigeren. Bij accepteren volgt een 
aantekening op je strafblad. Bij weigeren moet je doorgaans voor de rechter 
verschijnen. Die beslist dan of je schuldig bent en of er een straf wordt opgelegd.    
 

http://www.juridischkennisportaal.nl/wiki/strafrecht/afdoening-transactie-strafbeschikking-sepot-etc/overzicht-sepotcodes.htm
https://www.justid.nl/organisatie/JDS/overjds.aspx
https://www.om.nl/onderwerpen/vraag-antwoord-0/vraag/strafbeschikking/
https://www.om.nl/@32862/wanneer-waarom-biedt/
https://www.om.nl/@32862/wanneer-waarom-biedt/
https://www.justid.nl/organisatie/JDS/overjds.aspx
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Een strafbeschikking werkt net andersom: in de strafbeschikking beslist de officier van 
justitie dat je schuldig bent. Als je het oneens bent met de strafbeschikking moet je de 
boete NIET betalen én binnen de wettelijke termijn bezwaar (laten) maken. Doe je dat 
niet, dan staat je schuld vast.  
In beide gevallen (transactie en strafbeschikking) krijg je een aantekening op je 
strafblad.  

 
10. Dagvaarding 

Als je een dagvaarding krijgt moet je voor de rechter verschijnen. Ook als je niet 
verschijnt kunt je worden veroordeeld, dus het is belangrijk dat je zelf ter zitting 
verschijnt (al dan niet met een advocaat). Je mag je ook laten vertegenwoordigen door 
een advocaat. Als je wordt veroordeeld krijgt je een aantekening op je strafblad.  
 

 
 

• Aantekening op je strafblad: is dat erg?  
Een aantekening op je strafblad kan gevolgen hebben voor de aanvraag van een 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Een VOG moet je soms overleggen bij een 
sollicitatie. Daarnaast heeft een aantekening invloed op hoe de rechter en het 
openbaar ministerie toekomstige strafzaken beoordelen. Het is natuurlijk het beste 
om een ‘schoon’ strafblad te houden.  
 

• Rechtsbijstand  
In strafzaken is het altijd verstandig een advocaat te raadplegen. Dat kost niet meteen 
veel geld. Een advocaat bespreekt als het goed is eerst met je wat hij voor je kan 
betekenen en wat dat kost, zodat je zelf kunt afwegen of je het de kosten waard vindt. 
Zo’n eerste gesprek is vaak kosteloos. Bij vrijspraak kun je de advocaatkosten zelfs 
verhalen op de overheid.  
 
Als je zelf geen advocaat kunt betalen, kun je in aanmerking komen voor door de 
overheid gefinancierde rechtsbijstand. In dat geval betaalt de overheid de 
advocaatkosten, met uitzondering van een eigen bijdrage. Dit varieert van 150 tot 800 
euro. Zit je onder een bepaalde inkomensgrens, dan kun je hiervoor bijzondere 
bijstand aanvragen bij de gemeente. Een advocaat zal met je bekijken of je hiervoor in 
aanmerking komt. In een enkel geval kan het zijn dat je rechtsbijstandsverzekering de 
advocaatkosten dekt. Ook dat kan een advocaat met je uitzoeken voordat hij met zijn 
werkzaamheden begint.  
 
Laat je zorgen over de kosten dus geen reden zijn om niet bij een strafrechtadvocaat 
te informeren of hij iets voor je kan betekenen. Vaak wordt een advocaat in een te laat 
stadium ingeschakeld en zijn er waardevolle kansen gemist om de zaak tot een goed 
einde te brengen.  
 
 

 

https://www.om.nl/onderwerpen/vraag-antwoord-0/vraag/strafbeschikking/
https://www.om.nl/onderwerpen/vraag-antwoord-0/vraag/strafbeschikking/
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Strafrecht/Procedures/Paginas/Strafrechtelijke-procedure.aspx#042e6e5c-fcaa-4b4b-bac5-72ff500509e2994b3521-f8ee-40ac-a77d-21a0de9d26c717
https://www.justid.nl/organisatie/JDS/overjds.aspx
https://www.justid.nl/organisatie/JDS/overjds.aspx
https://www.justis.nl/producten/vog/
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