
 

 

 
 
SPEEKSELTEST : DE OPLOSSING TEGEN DRUGS IN VERKEER? 

 
Met de invoering van de speekseltest en bijbehorende speekselanalyse is ons land sedert 
01.10.2010 een pionier op gebied van verkeersveiligheid! Enkel in Australië wordt de test voorlopig 
ook nog gebruikt.  
 
Naar verluid zou de speekseltest eenvoudiger en minder omslachtig moeten zijn dan de tot op 
heden aangewende urinetesten. Bovendien zou er minder kans zijn op valse positieven. 
 
Sedert 01.10.2010 werden er in ons land al verscheidene controles uitgeoefend aan de hand van 
de nieuwe speekseltesten.  
 
Waaraan kan u zich verwachten indien u wordt tegengehouden en een test dient te ondergaan en 
waarmee dient u rekening te houden? 
 
Welke stoffen worden door de speekseltest opgespoord? 
 

- THC (bestanddeel van cannabis, hasj, marihuana) 

- Amfetamines (speed) en mehamfetamines 

- Morfine, heroïne, codeïne 

- Cocaïne, crack, free base 

Hoe verloopt de test? 
 
De test bestaat uit drie fasen, te weten: 
 

- Checklist (uiterlijke kenmerken): de verbalisant overloopt checklist en gaat na of er tekenen 

zijn van recent druggebruik. Op basis van deze checklist oordeelt de verbalisant of men de 

speekseltest al dan niet dient te ondergaan. In geval van ongeval, wordt deze fase 

overgeslagen. 

- Speekseltesten: de test bestaat uit een apparaat waarmee  men enkele malen over de tong 

moet wrijven. De ‘sneltest’ toont meteen aan of er drugs gebruikt zijn en welke drugs dit 

zijn. 

- Speekselanalyse: indien de speekseltest een positief resultaat weergeeft, zal men met een 

ander apparaat speeksel moeten collecteren uit de mond, hetgeen dan wordt opgestuurd 

naar een laboratorium voor analyse 

- Indien de speekseltest of de speekselanalyse onmogelijk blijkt, zal er alsnog een urinetest 

worden uitgevoerd. 

Kan men de speekseltest weigeren? 
 
Indien men de speekseltest of de speekselanalyse weigert, wordt men in principe veroordeeld tot 
dezelfde straf zoals voorzien zijn bij een positieve speekseltest of speekselanalyse. 
 
Enkel indien men een wettige reden tot weigering heeft, zal men hieraan kunnen ontsnappen.  
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Deze reden zal gecontroleerd worden door een arts en vermeld worden in het proces-verbaal. 
 
Welke hoeveelheid drugs is strafbaar? 
 
In België geldt een nultolerantie. Er mag dus helemaal geen percentage meer teruggevonden 
worden in het speeksel. 
 
Welke boete riskeert u bij een positieve test? 
 
Uw rijbewijs kan worden ingehouden bij een positieve test voor een tijdspanne van 12 uur door de 
verbalisant. Deze periode kan na tussenkomst van de Procureur des Konings verlengd worden tot 
maximaal 15 dagen. 
 
U zal tevens gedagvaard worden om te verschijnen voor de Politierechtbank. 
 
U riskeert de volgende straffen: 
 

 In geval van eerste overtreding: 

o Een geldboete tussen 1.100,00 EUR en 11.000,00 EUR 

o Een mogelijk verval van het recht tot sturen van minimum 8 dagen tot maximum 5 

jaar (met dien verstande dat de periode waarin uw rijbewijs werd ingetrokken 

hiervan zal worden afgetrokken) 

o Personen die hun rijbewijs minder dan twee jaar hebben, zullen  steeds een 

rijverbod opgelegd krijgen en zullen theoretische en/of praktische proeven moeten 

afleggen teneinde hun rijbewijs terug te krijgen 

 In geval van herhaling binnen de 3 jaar: 

o Een mogelijke gevangenisstraf van minimum 1 maand tot maximum 2 jaar 

En/of  

o een geldboete tussen 2.200,00 EUR en 27.500,00 EUR 

o Verval van het recht tot sturen van minimum 3 maanden tot maximum 5 jaar of een 

definitief verval van het recht tot sturen 

 In geval van nieuwe herhaling binnen de drie jaar na de tweede veroordeling: 

o Verdubbeling van de gevangenisstraffen en de geldboetes vermeld bij de eerste 

herhaling 

Zijn de testen betrouwbaar? 
 
Volgens verschillende wetenschappelijke studies zouden de testen niet optimaal betrouwbaar zijn. 
Men dient rekening te houden met een foutmarge van maar liefst 8 procent! 
 
Opdat de speekseltest volledig waterdicht zou zijn, dient er een speekselanalyse in het labo te 
gebeuren. Maar een dergelijke speekselanalyse geeft enkel aan of de persoon in kwestie in het 
recente verleden drugs heeft gebruikt en zegt niets over het moment van de controle zelf. Ook wat 
cannabis en amfitamines betreft, is zo’n speekseltest niet veelzeggend volgens de uitgevoerde 
studies. 
 
Bovendien kan men wel overgaan tot het uitvoeren van een speekseltest, maar is de procedure 
voor speekselanalyse in het labo nog niet wettelijk goedgekeurd, zodanig dat er op heden nog 
steeds na elke speekseltest een bloedstaal dient te worden afgenomen om uitsluitsel te kunnen 
bieden omtrent het druggebruik van de betrokkene. 
 
Besluit 
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Samengevat lijken de speekseltesten zeer eenvoudig en betrouwbaar, doch staat de wetgeving 
hieromtrent nog in zijn kinderschoenen en zal zij in de praktijk vermoedelijk vaak aanleiding geven 
tot discussie en desgevallend de vrijspraak van de betrokkene…  
 
Reden te meer om op uw hoede te zijn wanneer uw speeksel wordt gecontroleerd!  
 
Vanessa Vliegen 
Advocaat 
 
Vanessa.vliegen@argusadvocaten.be 
 


