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Cannabis en verkeer: 

NIEUWE
REGELS

Deze campagne is een gezamenlijk initiatief van de volgende organisaties:

www.cannabisenverkeer.nl

Speel op zeker
Cannabis blijft tot 14 uur na gebruik aantoonbaar met de 
speekseltest. Ook als je niet meer onder invloed bent, kun 
je dus positief scoren bij een controle en bestaat de 
mogelijkheid dat ook een bloedtest positief is. Wil je op 
zeker spelen, regel dan een chau�eur die niet heeft 
gedronken of geblowd, gebruik het openbaar vervoer, de 
�ets of een taxi. 

Meer informatie
Wil je meer weten, raadpleeg dan de website www.canna-
bisenverkeer.nl, een initiatief van de stichting Verbond 
voor Ophe�ng van het Cannabisverbod (VOC). 



 
Wat betekenen de nieuwe regels voor 

de cannabisconsument en de 
medicinale gebruiker?

De procedure
De politie gebruikt de speekseltest ‘als er aanwijzingen  
zijn dat een automobilist drugs heeft gebruikt’. Hieronder 
vallen bijzonder rijgedrag, verwijde pupillen en ‘wegrij-
den na het bezoek aan een co�eeshop’. Agenten kunnen 
je verplichten mee te werken aan het afnemen van 
speeksel. Als de speekseltest positief is, volgt een 
bloedonderzoek; de uitslag hiervan geldt als enig wettig 
bewijsmiddel. De politie kan verdachten melden bij 
het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) die 
onderzoek kan doen naar je ‘afhankelijkheid van drugs- 
gebruik’. De kosten lopen in de honderden euro’s.

De limiet
Voor cannabis geldt een limiet van 3,0 microgram THC 
per liter bloed. Voor gebruik van een combinatie van 
drugs, of drugs en alcohol, geldt een nul limiet. Hiervoor 
wordt je dus altijd vervolgd. 

De stra�en
Op deelname aan het verkeer onder invloed van drugs 
staan forse stra�en: een geldboete die op kan lopen tot 
€4500, celstraf tot drie maanden en intrekking van je 
rijbewijs voor maximaal vijf jaar.  

Geen uitzondering voor patiënten
Aanvankelijk bestond er in de nieuwe regels GEEN 
uitzondering voor mensen die medicinale cannabis 
gebruiken op doktersvoorschrift. Na Kamervragen en 
kritiek van de KNMP, de brancheorganisatie van apothe-
ken, heeft de minister toegezegd hier een oplossing voor 
te gaan zoeken. 

Autoverzekering
Sinds de nieuwe regels van kracht zijn, heeft een aantal 
medicinale cannabisgebruikers van hun verzekeraar te 
horen gekregen dat zij onverzekerd rijden als zij dagelijks 
cannabis gebruiken. Hierover is nog veel onduidelijkheid. 
Ben je betrokken bij een ongeluk en is vastgesteld dat je 
onder invloed van drugs was, dan kan de verzekeraar de 
uitgekeerde bedragen terugvorderen. Ook als de schuld 
niet bij jou lag.

Sinds 1 juli 2017 gelden nieuwe limieten voor het gebruik van drugs 
in het verkeer, ook voor cannabis. De politie controleert de nieuwe 
limieten met een speekseltest en een bloedtest. 


