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Bij brief van 10 juni 2020 verzocht u mij te adviseren over het ontwerpbesluit houdende 
wijziging van het Opiumwetbesluit en lijst II, behorende bij de Opiumwet, in verband met 
plaatsing van distikstofmonoxide (lachgas) op deze lijst. Ik heb met belangstelling 
kennis genomen van dit ontwerpbesluit, en maak graag van de geboden gelegenheid 
gebruik om hierover vanuit het perspectief van de taakuitvoering van de politie te 
adviseren. 

Voordat ik op de inhoud van het ontwerpbesluit en de bijbehorende nota van toelichting 
in ga, hecht ik er aan te benadrukken dat ik verheugd ben dat het recreatief gebruik van 
lachgas langs deze weg wordt aangepakt. Uit verschillende onderzoeken is immers 
gebleken dat lachgas geen onschuldig middel is. Het recreatief gebruik van deze stof is 
de laatste jaren fors toegenomen. De afgelopen jaren is het aantal incidenten met politie 
inzet waarbij lachgas een rol speelt en/of is aangetroffen zeer sterk toegenomen. In 
2019 werd bij ruim 19.000 incidenten lachgas aangetroffen. Het betrof voornamelijk 
incidenten in het verkeer en meldingen van overlast. 

Normstelling 
In de kern houdt het ontwerpbesluit in dat o.a. invoer, uitvoer, handel en bezit van 
lachgas strafbaar worden gesteld. Er is niet gekozen, zoals te doen gebruikelijk bij 
stoffen uit de Opiumwet, voor een algemene strafbaarstelling met een vergunningsplicht 
voor toelaatbare doeleinden. In plaats daarvan is gekozen voor een minder heldere 
constructie waarin voor lachgas een tweetal uitzonderingen is gemaakt op de 
strafbaarheid: handelingen met lachgas zijn niet strafbaar als deze handelingen een 
technisch of gastronomisch doel dienen. Deze constructie brengt met zich mee dat per 
geval door de politie onderzoek zal moeten worden gedaan naar de vraag voor welk 
doel het aangetroffen lachgas is bestemd. De nota van toelichting geeft voor 
verschillende situaties indicaties die kunnen wijzen op een bestemming voor technische 
of gastronomische doeleinden, dan wel die kunnen rechtvaardigen dat van die 
doeleinden juist geen sprake is. Van een sluitend en helder handhavingskader is 
daarmee echter nog geen sprake. Ten aanzien van het gastronomische gebruik kan 
bijvoorbeeld gewezen worden op het feit dat in de nota van toelichting betekenis wordt 
toegekend aan de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Groothandels mogen 
uitsluitend lachgasampullen verkopen aan bedrijven die bij de Kamer van Koophandel 
zijn ingeschreven met een van de limitatief in bijlage II opgesomde SBI-codes. De 
controle op de juistheid van deze gegevens is echter niet sluitend, waardoor het 
mogelijk is dat groothandels (te goeder trouw) lachgas verkopen aan een partij die niet 
daadwerkelijk bedrijfsactiviteiten verricht die overeenkomen met de SBI-codering. Ook 
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wordt gesteld dat bij verkoop aan particulieren de ampullen 'na de aankoop in de 
verpakking worden vervoerd' en dat dus het aantreffen van onverpakte ampullen tijdens 
het vervoer (ook bij de 'toegestane' hoeveelheid van maximaal 10 ampullen) reden 
vormt om aan te nemen dat het lachgas geen gastronomische toepassing heeft. Het 
aantreffen van geopende verpakkingen kan daarom volgens de nota van toelichting een 
aanwijzing opleveren van niet-gastronomische doeleinden. Dit type aanwijzingen levert 
geen sluitend handelingsperspectief voor de politiemedewerkers op. Betrokkenen 
kunnen aanvoeren dat de leverancier de ampullen zonder verpakking heeft geleverd, 
dat de verpakking reeds geopend was bij aankoop, of dat betrokkene zelf de verpakking 
na aankoop heeft geopend om te inhoud te controleren. Ook wijs ik op het samenstel 
van criteria dat in de nota van toelichting wordt gegeven rondom de handel in ampullen. 
Aan de verkoop in de detailhandel worden bijvoorbeeld 4 cumulatieve voorwaarden 
gesteld, waarbij niet duidelijk is of het niet voldoen aan één van die voorwaarden reeds 
tot strafbaarheid leidt. Kan bijvoorbeeld strafrechtelijk worden opgetreden tegen een 
webwinkel die korting aanbiedt bij een aanschaf van lachgasampullen, maar voor het 
overige wel aan de gestelde criteria voldoet? Of een fysieke winkel die lachgasampullen 
niet uit het zicht houdt? Daarnaast wijs ik er op dat bepaalde criteria voor de politie 
moeilijk te controleren zijn, bijvoorbeeld het criterium dat de aanschaf van ampullen 
alleen is toegestaan in combinatie met andere producten 'die logischerwijs bij de 
bereiding van voedsel horen'. 

Onduidelijk blijft welke betekenis in juridische zin aan dit type criteria, indicaties en 
aanwijzingen gegeven kan worden. Kan bij het niet voldoen aan de gestelde criteria 
worden overgegaan tot in beslag neming of tot doorzoeking van een voertuig? Zijn de in 
de nota van toelichting geformuleerde 'sterke indicaties' of 'sterke aanwijzingen' gelijk 
te stellen met het strafvorderlijke 'redelijk vermoeden van schuld'? Ik dring er op aan 
hierover in de nota van toelichting op overzichtelijke wijze inzicht te geven. 

Testen en vervoer 
Los van de minder heldere normstelling vraagt ook de praktische uitvoering aandacht. 
Naast de vraag of sprake is van een van de uitzonderingen (technische of 
gastronomische bestemming) dient voor een succesvolle vervolging bewezen te worden 
dat de aangetroffen stof daadwerkelijk lachgas betreft. Hiervoor is het nodig dat de 
inhoud van aangetroffen verpakkingen op chemische samenstelling wordt onderzocht. 
Gelet op het te verwachten volume is het niet realistisch hiervoor (uitsluitend) op het NFI 
of geassocieerde laboratoria te rekenen. Testen 'op straat' is niet mogelijk, omdat er 
geen apparatuur bestaat waarmee op een veilige en betrouwbare manier op locatie 
getest kan worden. Het testen zal dus in de laboratoria van de forensische opsporing bij 
de politie moeten plaatsvinden. Dit vereist de aanschaf van extra apparatuur en inzet 
van extra capaciteit. Inbeslaggenomen verpakkingen zullen op een veilige manier naar 
die laboratoria getransporteerd moeten kunnen worden, en daar ook op een veilige 
manier worden opgeslagen. Na het testen zal het materiaal afgevoerd en vernietigd 
moeten worden, wat een extra belasting van het beslagproces met zich meebrengt, 
analoog aan de afhandeling van inbeslaggenomen gevaarlijke stoffen en vuurwerk. 

Lachgas in het verkeer 
Het recreatieve gebruik van lachgas zorgt in het verkeer voor gevaarlijke situaties en 
ongelukken. De voorgestelde strafbaarstelling op grond van de Opiumwet biedt de 
politie mogelijkheden om op te treden, maar hiervoor is wel vereist dat lachgasattributen 
bij de bestuurder of in het voertuig worden aangetroffen. Een gelijkstelling in de 
Wegenverkeerswet van lachgas met alcohol (en andere stoffen die de rijvaardigheid 
beïnvloeden), waardoor het rijden onder invloed van lachgas strafbaar zou worden 
gesteld, is op dit moment niet aan de orde omdat geen apparatuur beschikbaar is om 
lachgas in het lichaam te detecteren. Niettemin is het voor het bevorderen van de 
verkeersveiligheid wenselijk het gebruik van lachgas in het verkeer zelfstandig, dat wil 
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zeggen ook los van het bezit van lachgas, te kunnen bestrijden. Het zou daarom goed 
zijn nader onderzoek naar geschikte testapparatuur actief te bevorderen. 

Handel via internet 
Er moet rekening mee worden gehouden dat de verkoop van lachgas aan particulieren 
zich na het van kracht worden van de strafbaarstelling zal verplaatsen naar moeilijk te 
controleren kanalen zoals de verkoop via al dan niet besloten omgevingen op het 
internet. Dit zal blijvende aandacht vragen van de handhavende instanties, ook voor wat 
betreft de controle van poststromen. 

Meldplicht voor bedrijven 
De nota van toelichting legt verschillende beperkingen en verplichtingen op aan partijen 
in de supply chain van lachgas. Met name het economische verkeer van producent naar 
groothandel is voor toezicht en opsporing weinig inzichtelijk. Ten aanzien van het 
gebruik van lachgas voor industriële doeleinden lijkt de huidige praktijk voldoende 
garanties te bieden om misbruik te voorkomen. In de productie- en leveringsketen voor 
gastronomische toepassingen is dit niet het geval. In die keten zou een plicht voor 
producenten om verdachte transacties te melden kunnen ondersteunen bij de 
handhaving, analoog aan de meldplicht die reeds geldt voor precursoren. Daarnaast 
zou onderzocht moeten worden of een soortgelijke meldplicht kan gelden voor 
groothandels en distributeurs in de gastronomische keten. 

Voorlichting en evaluatie 
Het is van groot belang om een adequaat juridisch instrumentarium tot stand te brengen 
om het recreatief gebruik van lachgas te kunnen bestrijden. De strafbaarstelling van 
lachgas zou mijns inziens aangegrepen moeten worden om via intensieve en 
indringende publieksvoorlichting te wijzen op de gevaren en de strafbaarheid van 
lachgas. 

Het lijkt voorts zinvol om na een periode van 1 jaar de hanteerbaarheid, werking en 
effectiviteit van de strafbaarstelling van lachgas te evalueren. 

Structurele en incidentele kosten 
Ten aanzien van de vraag welke eenmalige en structurele effecten de voorgestelde 
strafbaarstelling van lachgas naar verwachting zal hebben is een ex ante impactanalyse 
uitgevoerd. De betreffende rapportage treft u aan in de bijlage. De eenmalige kosten 
worden ingeschat op € 2.190.000. Bij een gelijkblijvend werkaanbod is een structurele 
werklastverzwaring te verwachten van 60 tot 150 FTE, en een structurele kostenpost 
voor vervoer van tussen € 1.290.800 en € 5.937.200. Hierbij verdient opmerking dat in 
de uitgevoerde impactanalyse de werklasteffecten voor de recherche niet zijn 
meegenomen. Mogelijk dat de strafbaarstelling zal leiden tot een vermindering van het 
aantal incidenten waarbij lachgas wordt aangetroffen, en daarmee tot beperking van de 
werklasteffecten voor de basispolitie en het test- en vervoerproces. Tegelijkertijd zal die 
strafbaarstelling ertoe leiden dat, anders dan nu, lachgasgerelateerde recherchematige 
onderzoeken zullen moeten worden uitgevoerd. 

De genoemde incidentele en structurele effecten zijn niet opgenomen in de huidige 
begroting van de politie, en dienen daaraan te worden toegevoegd om te voorkomen 
dat de strafbaarstelling van lachgas ten koste gaat van reeds wel begrote 
taakstellingen. 

Hoogachtend, 
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1 Inleiding 

Door plaatsing op lijst II geldt lachgas als een verboden drug en zijn de handelingen met dit middel, 
bedoeld in artikel 3 van de Opiumwet, strafbaar. Het verbod is niet van toepassing wanneer het 
lachgas is bestemd voor technische of gastronomische doeleinden. 

Distikstofmonoxide (CAS-nummer 10024-97-2), beter bekend onder de naam lachgas, wordt steeds 
meer recreatief als roesmiddel gebruikt, wat wil zeggen dat het lachgas wordt geconsumeerd teneinde 
het bewustzijn van de gebruiker te beïnvloeden. Dit levert een gevaar op voor de gezondheid en de 
samenleving. Onderhavig besluit plaatst distikstofmonoxide daarom op lijst II bij de Opiumwet (Ow). 
Op grond van artikel 3 Ow is het verboden om stoffen die op lijst II staan, binnen of buiten het 
grondgebied van Nederland te brengen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te 
leveren, te verstrekken, te vervoeren, aanwezig te hebben of te vervaardigen. 

Lachgas kent verschillende toepassingen die niet zijn gericht op recreatief gebruik als roesmiddel. De 
oorspronkelijke toepassingen van lachgas zijn gebruik in de (dier)geneeskunde als anestheticum en 
kortwerkende pijnstiller, in technische industrieën als synthese en oxiderend gas, en in de horeca en 
voedingsmiddelenindustrie als drijfmiddel voor het opspuiten van voedingsmiddelen zoals slagroom. 
Deze oorspronkelijke toepassingen blijven onder bepaalde voorwaarden toegestaan. 

1.1 Doel van de Quick Scan 

De impactanalyse heeft tot doel om de (te verwachten) effecten van de strafbaarstelling van 
handelingen met lachgas, bedoeld in artikel 3 van de Opiumwet in kaart te brengen. De (te 
verwachten) effecten worden uitgedrukt in tijd, geld, opleiding en/of middelen, initieel en structureel. 

1.2 Onderzoeksvraag 

Wat zijn de (te verwachten) effecten van de strafbaarstelling van handelingen met lachgas, bedoeld in 
artikel 3 van de Opiumwet, voor de operatien en voor de bedrijfsvoering? 

1.3 Methode 

De impactanalyse is uitgevoerd door Bureau Impactanalyse (BIA) in samenwerking en afstemming 
met de Landelijke Portefeuille Drugs. Voor de analyse zijn verschillende methoden van onderzoek 
gecombineerd. Ten eerste is er literatuuronderzoek gedaan om een beeld van context van het 
politiewerk met betrekking tot lachgas te krijgen. Vervolgens om de wettelijke verandering en de 
huidige werkwijze scherp te krijgen. 
Daarna heeft een expertsessie plaatsgevonden om de huidige werkwijze en de veranderingen van het 
wetsvoorstel in beeld te krijgen. De expertsessie heeft plaatsgevonden op basisteam Amersfoort met 
medewerkers die in de eenheid Midden-Nederland de pilot Lachgascontrole, simpel en snel, hebben 
ontwikkeld: Tijdens de expertsessie is met de deelnemers het huidige en het toekomstige werkproces 
doorgenomen. Daarnaast hebben er verschillende telefonische interviews plaatsgevonden met 
specialistische medewerkers van onder andere Basisteams, Forensische Opsporing (FO), Post 
interventieteam (PIT), Team Transport- en Milieucontrole (TMC), de portefeuille Beslag en 
bed rijfsvoeringsspecialisten. De lijst met specialisten is opgesteld door medewerkers van de 
portefeuille Drugs. 

Voor data over geregistreerde incidenten is een uitvraag gedaan bij de afdeling Bedrijfsmanagement 
informatie (BMI) en het Informatie Analyse Team (IAT). 
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1.4 Afbakening 
Het onderzoek heeft zich gericht op het werk bij de basisteams. De rechercheactiviteiten van de 
Districtsrecherche (DR) en de Dienst Regionale Recherche (DRR) zijn in dit onderzoek niet 
meegenomen. 

Let op: het is zeer waarschijnlijk dat er meer onderzoeken gedaan zullen moeten worden bij de DR en 
de DRR door de strafbaarstelling. Het is aannemelijk dat de onderzoeken die gedaan moeten worden 
lijken op de onderzoeken die gedaan worden voor andere drugs die vallen onder de Opiumwet. Daarin 
worden de categorieën klein, middelgroot en groot aangehouden in het registratiesysteem 
Basisvoorziening Handhaving (BVH). Voor een klein onderzoek gaat het om bezit van drugs 
Maatschappelijke klasse F40), voor middelgroot om handel in drugs (MK42) en voor groot onderzoek 
gaat om een (omvangrijk) distributiecentrum van drugs (MK44). 

Het is niet bekend hoe vaak er onderzoeken naar lachgas gedaan zullen worden. Lachgas is nu niet 
strafbaar en wordt dus niet opgespoord. Het strekt tot aanbeveling om na de invoering van de wet 
over een langere periode te monitoren en te bekijken welke opsporingshandelingen verricht gaan 
worden bij een opsporingsonderzoek naar bezit, handel en distributie van lachgas. 

5 
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2 Resultaten 

2.1 Werksoorten 
De strafbaarstelling lachgas beïnvloedt de volgende werksoorten: 

- Het afhandelen van meldingen 
o Verkeersincidenten 
o Overige incidenten 

- Het afhandelen van strafbare feiten 

2.2 Huidige werkwijze 
In de huidige situatie heeft de politie in haar werk te maken met lachgas: het bezitten en verhandelen 
is niet strafbaar maar ze komt het al wel tegen bij het afhandelen van meldingen en strafbare feiten. 

2.2.1 Incidenten in Basisvoorziening Handhaving (BVH) 2019 
Om een beeld te krijgen hoe vaak er in de huidige situatie melding wordt gemaakt van lachgas in 
geregistreerde incidenten is er door BMI een analyse uitgevoerd. Er is daarbij gekeken hoe vaak het 
woord lachgas voorkomt in unieke incidenten in 2019. Het bleek hierbij te gaan om 19.367 incidenten: 

Incidenten BVH 2019 	Aantal 
Overlast 
	

4861 
Overlast jeugd 
	

4752 
Vernieling 	 251 
Verkeer 	 3233 
Diefstal 
	

611 
Overig 	 5659 
Totaal 
	

19.367 

2.2.2 Afhandeling huidige situatie 
De afhandeling van meldingen vindt nu ook plaats. In de huidige situatie ligt de nadruk niet op lachgas 
maar op overlast, diefstal, vernieling of opvallend gedrag in het verkeer. Van het afhandelen van 
meldingen zijn de kengetallen, (hoeveel tijd besteden we aan het afhandelen van meldingen en 
strafbare feiten) bekend. 

2.2.3 Activiteiten huidige situatie 

Tijdsbesteding 
(minuten per 
incident 

Incidenten (BVH/2019) Tijdsbesteding Tijdsbesteding 
(uren/totaal) 	(fte/totaal) 



2.3 Toekomstige situatie 
In de toekomstige situatie krijgt de politie in haar werk te maken met een taakuitbreiding ten aanzien 
lachgas: het is strafbaar indien het verhandeld, vervoerd, bewerkt, bereid, afgeleverd of verstrekt 
wordt met als doel het middel recreatief te gaan of laten gebruiken als roesmiddel. 

Dit betekent dat de politie als ze (vermoedelijk) lachgas aantreft, anders zal moeten handelen dan in 
de huidige situatie. 

2.3.1 Werkproces 
In de toekomstige situatie zal het vermoeden van lachgas leiden tot extra activiteiten bij het 
afhandelen van incidenten. De expertsessie en de aanvullende interviews hebben een beeld gegeven 
welke activiteiten het betreft. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen 

a) Verkeersincidenten 
a. Melding 
b. Dossier 
c. Testen stoffen 

b) Overige incidenten 
a. Melding 
b. Dossier 
c. Testen stoffen 

c) Instructie en opleiden 

2.3.2.1 Incidenten in de toekomst 

Om de toekomstige werklast te berekenen zijn vier variabelen voorspellend: 
- Aantal incidenten 
- Aantal aangehouden verdachten 
- Aantal inbeslagnames per incident 

Aantal tests dat FO afneemt 

In de onderstaande uitwerking zijn de laagste en de hoogste variant doorgerekend. In de bijlage staan 
varianten waarbij telkens het aantal incidenten, het aantal aangehouden verdachten, het aantal 
inbeslagnames per incident of aantal keer dat de FO getest heeft anders is. 

Scenario laag 

1) Aantal incidenten 100% BVH 2019 
Aantal aangehouden verdachten 50% aantal incidenten 
Aantal inbeslagnames 40% 
Aantal testen FO 10% inbeslagnames 

Scenario hoog 
2) Aantal incidenten 115% BVH 2019 

Aantal aangehouden verdachten 100% aantal incidenten 
Aantal inbeslagnames 80% aantal incidenten 
Aantal testen FO 100% inbeslagnames 

Let op 1: In de werklast meting is er vanuit gegaan dat de politie bij aantreffen en in beslag nemen van 
lachgas zal moeten wachten tot er een vervoerder komt die het lachgas naar een veilige opslaglocatie 
vervoert. 
Let op 2: Forensische Opsporing test niet ter plaatse. 
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2.3.3 Toekomstige situatie 

2.3.3.1 Scenario laag 

Aantal incidenten 100% BVH 2019 
Aantal aangehouden verdachten 50% aantal incidenten 
Aantal inbeslagnames 40% 
Aantal testen FO 10% inbeslagnames 

melding 	 hcklenten 	Tijd per prod. 	 aantal 	 Uren 	FTE 
behandelen melding 	 aantal 	 minuten 	medewerkers 	FTE GGP FTE FO totaal 	totaal 
VERKEERSINCIDENTEN  

	

54: 	0,04  I 

	

541 	0,04 
	1 	 5391 	0,42 
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1, 
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i 	 32,6! 	rr  41948,41 	32,6 
I  

pv bevindingen maken 	 19367, 	45 
ifotosblap9h maken 

60 
'controle volledigheid 	 9683,5: 	15 
;horen verdachte 	 9683,51   30 
;plannen afspraak raadsman bi verhoor 	 9683,51  10 
loplegg_on rijverbod 	 3233 	10 

Testen stoffen 	 producten 	Tijd per prod. 	 aantal 	 Uren 	FTE 
vaststellen lachgas 	 aantal 	 minuten 	medewerkers 	FTE GGP FTE FO 	totaal 	totaal 

!Aanvraag testen  	1- 	775 	5 	 1 	 0,05, 	0,001 	651 	0,05 ---r- 	t Lyrwer naar testlocatie 	 1   775 	30 	 0,00: 	0,00! ,1:1;L_ _ 	0,00 
aannemen verzoek tot onderzoek 	 1 	 775, 	5 	 1 	 0,00: 	0,051 	651 	0,05 

-I" 

totaal scenario laag 	 FTE 
FTE GGP FTE FO 
	

totaal 
! 	.59,571 	0,80! 	! 	60,37 

lvaststellen overtrediap_ 
!wegen flessen 
!onderzoek voertuig_ 	• 
!inbeslagneming 
[foto's maken . 	 
1 identiteit vaststellen 

1 	! 	0,04 ......! 

	

3233 	1 	- 	 1 	1 	0,041 

	

'kort horen verdachte   3233 	10 	j 	1 	r 	 , 0 421  

	

i 	. 
3233 	1 	 2  	 t--- 

	

! 	0,081 	 108! 	0,08 
3233 	 I 5 	 1 	1 	0,21! 	

-1 
j 	26191 	0,21  

3233 	20 	I 	1 	
- 

	

' 	0,84! 	 1078! 	0,84 
1293 	45 	Irr 	1 	0,751 	 970i 
3233 	1 

0,75 

	

193671 	10 
rFrv rijden onder invloed 	 1616,5r 

uitvoeren meting 775 	15 	i 	1 	 0,15: 	0,151 	3871 	0,30 
raamaken pv 	 7754 	60 	 1; 	0,60: 	0,60' 	1549! 	1,20 

i 0,80! 0,801  2065,8 1,60 



dossier 
Afhandelen melding 

producten 	 Tijd per prod 	 aantal 	 Uren 	FTE 
aantal 	 ninuten 	medewerkers 	FTE GGP FTE FO 	totaal 	totaal 

Testen stoffen 
vaststellen lachgas 

producten 	 Tijd per prod. 	 aantal 	 Uren 	FTE 
aantal 	 rrinuten 	medewerkers 	FTE GGP FTE FO 	totaal 	totaal 

2.3.3.2 Scenario hoog 

Aantal incidenten 115% BVH 2019 
Aantal aangehouden verdachten 100% aantal incidenten 
Aantal inbeslagnames 80% 
Aantal testen FO 100% inbeslagnames 

melding 	 Incidenten 	 Tijd per prod. 	 aantal 	 Uren 	FTE 
behandelen melding 	 aantal 	 ninuten 	medewerkers 	FTE GGP FTE FO 	totaal 	totaal 

!VERKEERSINCIDENTEN 	 I  

'aanhouden verdachten 	 18554  	30 	1-1,1 	 -1-  
!inbeslagneming 
iwachten op vervoer 
1 	1 	! 
I--- 	 -+- 	-4 	 72,[4_.0 	 _H  

!vaststellen overtreding__ 
'wegen flessen 

!inbeslagneming  
1 f1- oto's maken  
!identiteit  vaststellen 
;kort horen verdachte 
[aanhouden verdachte 
:plannen afspraak raadsman bj verhoor 	 3718 	10 	 1 	 0,48 , 	0,481 

!OVERIGE INCIDENTEN 	 I 	 -1 
.
!vaststellen overtreding 	18554 	1 	

I--- 	
2 	1 	0,48 	 6181 	0,48, 

!horen verdachte ter  plaatse 	 18554 	• 	10 	i 

,-- 14843 - 	45 	T 	1 	_i_ 	8,64 	 111321 	8,841 

onderzoek voertuig 

--- 

L 	 2 	14 41 	 18554! 	14,414 

	

14843 	120 	f 	2 . L 46,10[_ 	59373; 46,101 

	

3718 	20 	1 	1 	1 	0,96 	 12391 	0,961 • 

	

2974 	45 	 1 	 1,73 	 22311 	1,73: 

	

3718 	1   1 	1 	0,05 
 

	

3718 	1 . 	 1  1 	I 	0,05  

	

3718 	10 	 1 	0,48 	 6201 	0,48; 

	

3718 	30 	 2 	1 	2,89 	 37181  	2 89,1 

	

3718 	1 

	

3718 	5   J  - 	0,24 	310, 	0,241 

	

LI. 	
-n 

	

1 	I 	 1 	1 

	

, 	1 	--r-, 	2,40 	 30921 	2,40; 

 •  
I 	7,0 	

6204- 	---1 

I  

I 	0,10 	1241 	0,10: 

	92770,51 	72 01  

	 -  62!0,05   

	

8985,01 	7,0' 

	

621 	0,051 

	

---t 	-4 

1 

.  

	

1 	__L___, 

[pv bevindingen maken 	 22272 	45 	 1 	I 	12,971 	167041 	12 971  

	

2,88_4 	
4-- 	' --I [fotos bijlagen maken  	 22272 	10 	 i 1 	-I 

37121 • 2,88; 
Pv rijden onder inv4oed 

I----- 	
3718+- 	60 

[ 	
1L. _ 	2,89L 	 37181 	2

' 
 89; 

--i controle volledigheid 	 22272' 	15 	, 	1 	4,32 	 55681 	4,321 
ihoren verdachte 	 22272 • 	30 

Aanvraag testen 	 17818 	5 	 1 	 1,15 	0,00 	14851 	1,15! 
rvenner naar testlocatie 	 17818 	30 	1' 	0 	 0,00 	0,00 	0! 	0,00, L.- 	 --4 !aannemen verzoek tot onderzoek 	 i 	17818   5 	1 	1 	 0,00 	1,15 	14851 	1,15' -I :uitvoeren meting 	17818 	15 	L 	1 	3,46 	3,46 	89091 	6,92! 
:opmaken pv 	 17818 	60 

totaal scenario hoog 	 FTE 
FTE GGP FTE FO 
	

totaal 
1 132,52 18,44 	 150,961  

9 

	

1 	I 	8,65  	•11136! 	8,651 
!plannen afspraak raadsman bj verhoor 	 22272 	10 - 	 1 	 , 	2,88 	 37121 	2,88! 
;opleggen rijverbod _L[ 	 _ 3718 	10_ 	 1 	I 	0,48 	 6201 	0,48,  

	

1 	35,1 	 38,11 
• 

-t 	-r- 

1 	,,,, 	13,83 	13,83 	356351 	27,67j 
18,44 18,44 47513,7; 36,89:  r 



120: 

30  
150 

	

8684  1. 	17.368 --4- 13,48 .- 

	

I 	 I 	 • 

	

8684 , 	4.342 l 	3,371 

	

1 	 . 
, 

	

21.710 j 	16,85: 

Taakaccenthouders (GGP) 
(167 basisteams/wekelijks) 
Vraagbaak wor casussen (GGP) 
(167 basisteams/wekelijks) 
Totaal 

2.3.4 Instructie en uitleren 

Er bestaat nog geen standaard werkwijze voor het aantreffen van lachgas als het strafbaar gesteld is. In de 
berekening zijn we uitgegaan van de werkwijze van Basisteam Amersfoort en hebben de tijdsbesteding 
geëxtrapoleerd naar het land. 

Initiële inspanning: instructie 

In Basisteam Amersfoort wordt een collega met behulp van een instructie die twee uur duurt opgeleid tot 
taakaccenthouder. In Nederland zijn er 167 basisteams. 

Instructie/ opleiden 	 Totaal (uur) Totaal (fte) 

Instrueren collega's (GGP) 
	

334! 
	

0,26l 

Structurele inspanning: uitleren vaardigheden 

Vervolgens houdt hij zijn kennis bij, is hij het aanspreekpunt voor collega's en externe partijen als het gaat over 
lachgas. Daarnaast beantwoordt hij vragen als er casussen over lachgas zijn en leert hij zijn kennis uit aan 
collega's via de briefing. 

Tijdsbested 
ing per 
product 
(min) 

Instructie/ opleiden Producten Tijdsbesteding 
(uren/totaal) Totaal (fte) 
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3 Gevolgen voor de bedrijfsvoering 

Vervoer 

Lachgas valt onder de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) en in de toekomst in bepaalde gevallen 
onder de Opiumwet. Voor lachgas zal het onderscheid gemaakt moeten worden tussen beslag in het 
kader van de Wvgs of in het kader van de Opiumwet. 

Voor de Wvgs gelden uitzonderingen voor opsporingsambtenaren voor het mogen vervoeren van 
lachgas dat in beslag genomen is. Voor de Opiumwet gelden deze uitzonderingen niet. 

Daarbij zal het onderscheid gemaakt moeten worden tussen lachgas in cilinders en lachgas in 
patronen. Cilinders mogen niet worden vervoerd door de politie als er beslag wordt gelegd in het 
kader van de Opiumwet. Patronen mogen tot een bepaald formaat wel vervoerd worden door de 
politie. Patronen zijn vrijgesteld van de Wvgs. 

De politie zal dus een vervoerder in moeten schakelen om cilinders met het in beslaggenomen 
lachgas te vervoeren. 

Opslag 

De politie heeft geen opslaglocaties waar lachgas opgeslagen mag worden. In principe wordt de 
opslag gedaan door Domeinen. Indien de politie zelf in de opslag moet voorzien zal hiervoor een 
externe partij gevonden moeten worden die dit wel mag doen. 

Let op: Op dit moment wordt de politie in verlegenheid gebracht doordat ze geacht wordt de cilinders 
lachgas in beslag te nemen en in overleg met Domeinen een opslaglocatie te duiden. In de praktijk 
komt het er op neer, dat de politie zelf de externe locatie zoekt en voor de opslag betaalt. 

Kosten vervoer en opslag 

Volgens het lage scenario zal er 6.454 keer in beslag genomen worden. Volgens het hoge scenario 
zal er 14.843 keer in beslag genomen worden. 

De kosten voor vervoer worden geschat tussen de €200 en €400 per keer. 

Vervoer 	 Kosten vervoer 	Kosten totaal 
i Scenario laag 
Scenario hoog  

6454 
14843  

€ 2001 
€ 400  

€ 1.290.800 
€ 5.937.200 

De kosten voor opslag zijn pm 

Kosten instructie 

Er is nog geen vastgestelde lachgasinstructie. Op dit moment gaan wij uit van de werkinstructie die op 
het Basisteam Amersfoort wordt gebruikt: Een medewerker van het basisteam krijgt twee uur instructie 
en leert deze instructie uit aan collega's via de briefing. 
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Onderzoek aan lachgas 

Middelentest bij verkeerszaken 

Op dit moment wordt in de eenheid Amsterdam onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om een 
test ter vaststelling van lachgasgebruik (lachgas in het lichaam) te ontwikkelen: een middelentest. Het 
is nog niet duidelijk wat de mogelijkheden van toepassing van de middelentest zijn. De kosten voor de 
middelentest, ontwikkeling en productie, zijn (nog) niet bekend. 

Middelentest op locatie Forensische Opsporing 

Met behulp van de reeds aanwezige middelentester bij FO kan worden getest op verschillende stoffen. 
Om te kunnen testen op lachgas dient de middelentester te worden uitgerust met een lachgascel. Een 
lachgascel kost 300 euro. Elke eenheid dient te worden uitgerust met een lachgascel. 

Eenheden 	Kosten lachgascel 	Kosten totaal 
11; 	 € 300: 	€ 3.300 

Informatievoorziening (IV) 

De impact op de IV van deze wetgeving is niet groot. De nieuwe artikelen moeten worden ingelezen in 
BVH. Hiervoor dient het justitie nieuwe tabellen aan te leveren. Aanpassingen van formulieren ed. 
zullen in geplande releases worden vormgegeven. Dit zijn reguliere werkzaamheden. 

12 



132,52!6/7/8 
18,44I8/9 

150,96! 

€ 18.746.703 
€ 2.463.261  

€ 21.209.964 

GGP 
' EO EO 
Totaal 

4 Conclusie 

Initiële impact 

Presterend vermogen 

Totaal (uur) Totaal (fte) Schaal Totaal (loonsom  x fte + schaal) 

Instrueren collega's 	 3341 
	

0,26! 
	81 	€ 33.7941 

Middelen vermogen 

Totaal Euro laag 	Totaal Euro hoog 
!Vervoer lachgas 
Aanschaf Lachgascellen 	 € 3.3001 

	
€ 3.300  

Totaal 
	

€ 1.294.1001 
	

€ 5.940.500 

Structurele kosten 

Presterend vermogen 

Melding, dossier en testen stoffen 

De strafbaarstelling van lachgas zal leiden tot meer activiteiten voor de politie. 

De werklastverzwaring in de uitgewerkte scenario's is terug te vinden bij de GGP en de FO. Hierbij is 
het afhankelijk van het aantal incidenten, aanhoudingen, inbeslagnames en uitgevoerde testen hoe 
groot de toename is. Om een beeld te schetsen is de werklast in 2 scenario's doorgerekend. 

In de lage variant zijn er 19.367 incidenten die worden afgehandeld door de medewerkers GGP. 
Daarbij houden zij in 50% van de incidenten een verdachte aan, namen zij in 40% van de incidenten 
lachgas in beslag en lieten zij dit in 10% van de gevallen testen door FO. 

Scenario laag 	FrE 	Schaal 	Euro 

!GGP 
	

59,57j6/7/8 	€ 9.371.796 
1 E0 
	

0,818/9 	1 	€ 107.098  
Totaal 
	

60,371 	 € 9.478.894 

In de hoge variant zijn 22.272 incidenten die worden afgehandeld door de medewerkers GGP. Daarbij 
houden zij in 100% van de incidenten een verdachte aan, namen zij in 80% van de incidenten lachgas 
in beslag en lieten zij dit in 100% van de gevallen testen door FO. 

Scenario hoog 	FrE 	Schaal 	Euro 
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Totaal presterend vermogen Totaal (fte) 	Totaal (euro) 
Melding, dossier en testen 
stoffen €9.478.894 -€21.209.964 60,37-150,96 
Instructie/ opleiden 
Totaal 

16,85 
77,22 - 167,81 

€ 2.190.096 
€11.668.990 - €23.400.060 

Vervoer 	 Kosten vervoer 	Kosten totaal 

	

6454 	 € 2001 	€ 1.290.800 

	

14843; 	 € 4001 	€ 5.937.200 
Scenario laag 
Scenario hoog 

Instructie en opleiden 

Taakaccenthouders zullen hun vakbekwaamheid moeten bijhouden. Daarnaast zullen zij structureel te 
maken gaan krijgen met vragen over lachgas. Naar schatting zullen zij hier twee en een half uur per 
week werklast aan ervaren. 

Totaal (fte) Schaal Totaal (loonsom 
x fte + schaal) 

Instructie/ opleiden 	 Totaal (uur) 

	

17368 	13,48' 
	

€ 1.752.076 

	

4342 	3,37 
	

81 	€ 438.019 

	

16,851 
	

€ 2.190.096 

ITaakaccenthoudersAGGP) 
Vraagbaak voor casussen (GGP) 
Totaal 

Totaal presterend vermogen 

Middelen vermogen 

De politie mag lachgas niet vervoeren en opslaan. Hiervoor zullen externe partijen gezocht moeten 
worden. Deze partij zal per vervoersbeweging betaald moeten gaan worden. 

Vervoer lachgas 

Opslag lachgas 

De politie mag geen lachgas opslaan op haar opslaglocaties. Voor opslag zullen externe partijen 
gezocht moeten worden. De kosten voor opslag zijn pm. 
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melding 
behandelen melding 

producten 	Tijd per prod. 	aantal 	 Uren 	FTE 
aantal 	minuten 	medewerkers FTE GGP FTE FO 	totaal 	totaal 

dossier 
Afhandelen melding 

producten 	Tijd per prod 	aantal 	 Uren 	FTE 
aantal 	minuten 	medewerkers FTE GGP FTE FO 	totaal 	totaal 

Bijlage A: scenario's Melding, dossier en testen stoffen 

Scenario 1 

Aantal incidenten 100% BVH 2019 
Aantal aangehouden verdachten 100% aantal incidenten 
Aantal inbeslagnames 80% 
Aantal testen FO 100% inbeslagnames 

VERKEERSINCIDENTEN 
'vaststellen overtreding 	 3233 

	
1 

	

3233 	5 	1 . 	1 

	

32331 	20 	 I 	1 

	

2586 	45 - 	1 

	

3233 	1 	 1 	 0,04 	1_ 	54 	0,04 

	

3233 	1  	1 	1- 	0,04 	 54 	0,041  
kort horen verdachte 	 3233 	10    1 	 0,42 	 539 	0,42 
aanhouden verdachte  . 	 l 	3233 	30 	i 	2 	 2,51 	 3233e  	2,51 
Dannen afspraak raadsman 13,1 verhoor  l 	3233_, 	10 	1--- 	1 	0,42 	 539 	0,42 

	

A- 7 	 6,1 	 7813,1 	6,1 
OVERIGE INCIDENTEN  
vaststellen overtreding 	16134 	1 	2 	0,42 	 538 	0,42 
horen verdachte teLplaatse 	 - 	16134 	 1 	 2,09 	 2689 	2,09_1 
aanhouden verdachten 	 161341- 	30 	 2 	• 	12,53 	 16134 	12,53i 
l7  

	

imbeslagnemin_g   12907 	45 	 1 	 7,52 	 9680 	7,52 
[-wachten op vervoer 	 12907 	120 	 2 	 40,08 	 51629 	40 08 -I 

, ._._, 

	

62,6 	 80670,0, 	62,6 

I pv bevindin_g_en maken 	 193671 	45 	.--J 

	

11,28 	 14525 	11,28 
fotós bijlagen maken  r 
Pv rijden onder invloed 	

19367 	10 	i 	1 

	

3233 	60 	I. 	1 ,-- 1 	2,51 	 3228 	2,51 
2,51 3233  2,51  

controle volledigheid  • 	 19367 	15 	 1 	, 	 4842 	3,761 
horen verdachte 	 • 	19367 	30 	1 	1 	- 	7,52 	

. 

	

9684 	7,52  4._ 
[Plannen afspraak raadsman bj verhoor 	19367 	10. 	I 	1 	 2,51 	3228 	2,51 -h- cpleggs rijverbodii 	 i 539  

 
42 

4_ 	 

	

! 	
-_0,42T 
 	- 	4- 	' 30,5  	f 39278,0 	30,5 

wegen flessen  
onderzoek voertuig 
inbeslagnennirlg 
foto's maken 	 

[identiteit vaststellen  

0,08 
	

108 	0,08 
0,21 
	

269 	0,21 
0,84 	 1078 	 ^ 0,84 

	

1940 	1,51 

Testen stoffen 
vaststellen lachgas 

producten 	Tijd per prod 	aantal 	 Uren 	FTE 
aantal 	minuten 	medew erkers FTE GGP FTE FO 	totaal 	totaal 

[Aanvraag testen 	 15494 	5i1 	 1,00 	0,00 	1291 	1,00  
[Vervoer naar naar testlocatie 	 15494 	30 	1 	0 	 0,00 	0,00 	o 	0,00  
[aannemen verzoek tot onderzoek 	[ 	15494 	5 	41 	1 	 0,00 	1,00 	1291 	1,00  
!uitvoeren meting 	 - 15494 	 15  	1 	1 	-I- 	3,01 	3,014 	7747 	6,01  
.r( 	 r- ,__. 

;pmaken pv 	 15494 	 60 	 I ' 	1 	 12,03 	12,03 	30987 	24,06 
1 	

--i- 
-i 1- 16,04 16,04 41316,3  32,08  -- 
I 

totaal scenario 1 	 FTE 
FTE GGP FTE FO 	 totaal 

115,23 	16,04 
	

131,27 

Loonkosten 	 kosten 
GGP 
	

FO 
	

totaal 

€ 16.174.815,24  € 2.141.966,1 	€ 18.316.781,38 
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Scenario 2 

Aantal incidenten 115% BVH 2019 
Aantal aangehouden verdachten 100% aantal incidenten 
Aantal inbeslagnames 80% aantal incidenten 
Aantal testen FO 100% inbeslagnames 

melding 
behandelen melding 

I  V  ERKEERS I NCI DENTEN 

producten 	Tijd per prod 

aantal 	minuten 

aantal 	 Uren 	FTE 
medewerkers FTE GGP FTE FO 	totaal 	totaal 

vaststellen overtreding 	 3718 	1 	2 	0,10 
wegen  flessen 	 3718 	5 	1 	0,24 
onderzoek voertuig 	 3718 	20 	1 	0,96  
inbeslagneming 	 2974 	45  	1 	1,73  
foto's maken 	 3718 	1 	1 	0,05  
identiteit vaststellen 	 3718 	 0,05  
kort horen verdachte 	 3718 , 	10 	1 	0,48 
aanhouden verdachte 	 3718 	30  	2 	2,89  
plannen afspraak raadsman bomverhoor 	37181 	10 	1 	0,48 

• 7,_9,_ 
OVERIGE INCIDENTEN . 	. 	 f _:_ 

	 -H 	 

vaststellen overtreding 	 18554,1 	1 	2 - 	- 0,48 
[boren verdachte ter_ptaatse 	18554,1 	10 	. 	1 	2,4iir.  
aanhouden verdachten 	 18554,1 	30 	2 	14,41 
inbeslagneming_ 	 14843 	45 	1 	f, 	8,64 
wachten op verver 14843 	120  	2 	 ttitt___ 46,10  

• 72,0  

	

124i 	0,10  

	

3101 	0,24 

	

12391, 	0,96  

	

22311 	1,73 

	

621 	0,05 

	

621 	.0,05 

	

6201 	0,48  

	

3718! 	2,89 

	

620L 	0,48 

	

8985,7)1 	7,0  

	

618 	0,48 

	

30921 	2,40 

	

18554 	14,411  

	

111321 	8,64_1 

	

373l 	 59 	46,10 

	

92770,5J 	72,0 

dossier 
Afhandelen melding 

producten 	Tijd per prod 	aantal 
aantal 	minuten 	medew erkers FTE GGP FTE FO 

Uren 	FTE 
totaal 	totaal 

pv bevindingen  maken 	 22272,051 	45 	1 --r 
fotos bijlagen maken 	 22272,05' 	10 	1 	1 
ipviliden onder invloed_ 	 3717,95 	60 	_t_ 	1  _i_ 
controle valledigheid 
rhoren verdachte 	 2227205 	 30 	1 	- 
plannen afspraak raadsman 311,erl_mor4 22272.,051 	10 	1 	TI 
opleggen rijverbod 	 3717,95+ 10 	1 

I 
1  

12,97 
2,88 
2,89 
4,32r 

2,884_ 
0,48 
35,1 

	

167041 	12,97 

	

37121 	 2,88_, 

	

37181  	 2,89 

	

55681  	4,32 

	

11116' 	8,65_1  
3712 	2,8 

	

620[ 	0,48 

	

45169,7' 	35,1 

_L22272,05 	15 	1 

8'65,_- 

Testen stoffen 
vaststellen lachgas 

producten 	Tijd per prod. 	aantal 
aantal 	minuten 	medewerkers FTE GGP FTE FO 

Uren 	FTE 
totaal 	totaal 

;Aanvraag testen 	 • 178181-  5 	1 	1,15 	0,00 	1485 	1,15 -... 
LVerver naar testlocatie 	 178181 	30 	 0 	0,00r 	0,00 	0 	0,00 
l 	verzoek raannemen veoek tot onderzoek 	17811 	5 1 	0,00 	1,15 	1485, 	1,15 
'uitvoeren metin_g 	 1781-8-rt 	15  	1 	3,46' 	3,4-6T. 	8909.1 	6,92  
opmaken pv 	• 	- 178181 	60 	1 	1 	- 	13,83 	13,83 	356351 	27,67' 

	

18,44 	18,441 47513,7' 	 36,8
-1
9 i 

, 	I   
totaal scenario 2 	 FTE 

FTE GGP FTE FO 	 totaal 
132,52 	18,44 
	

150,96 

Loonkosten 	 kosten 
GGP 
	

FO 
	

totaal 

€ 18.746.703,95  € 2.463.261,1 	€ 21.209.965,01 
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108 	0,08 
2694_4 	0,21 

1078  
1940 

54 

0,84
1  1,51 

0,04 

Scenario 3 

Aantal incidenten 100% BVH 2019 
Aantal aangehouden verdachten 50% aantal incidenten 
Aantal inbeslagnames 80% 
Aantal testen FO 100% inbeslagnames 

melding 	 producten 	Tijd per prod 	aantal 
	

Uren 	FTE 
behandelen melding 	 aantal 	minuten 	medewerkers FTE GGP FTE FO 

	
totaal 	totaal 

VERKEERSINCIDENTEN 

2586 	45  	1 	 1,51  
foto's maken 	 • 	-3233 	1 	- 	1 	0,04 
identiteit vaststellen 	 3233 	1   	1 	 0,04 	 54 	0,04 
kort horen verdachte 	 .3233 	10 	1 	0,42 	539 	0,42  

i_aanhouden verdachte 	 1617 	30 	4i4 	2 	 1,26 	 16171 	1,26  
(plannen  afspraak raadsman bberhoor 	1617 	10 	 1 	- 	0,21 	 269 	0,21 1 	 -1- 	--- 	

4,6 	i----- 	5  7,-.42 	4L5-1 OVERIGE INCIDENTEN 	 ---1-  
vaststellen overtreding 	. 	. 	 16134 	1 	 2 	4  • - 0,42 	 538 	0,42 
rilr;ren verdachte  ter_p_t_aatse 	 16134 	10 	1 	1-- 
aanhouden verdachten 

,inbesla_gneming  	 
'wachten  op  vervoer 

56,4 	 72603,0 	56,4 

vaststellen overtreding  
wegen flessen 
onderzoek voertuig__ 
inbeslagneming  

1 	 2 
5 	 1 
20  __, 	1 

3233 	 0,08  
3233 	 0,21 
3233 	 0,84 

2,09 	 2689  
8067 	6,261  

12907 	45 	 1 	7,52 	9680 	7,52 
12907 120 	 2 	40,08 	 51629 40,08 

dossier 
Afhandelen melding 

producten 	Tijd per prod 
aantal 	rnnuten 

aantal 	 Uren 	FTE 
medewerkers FTE GGP FTE FO 	totaal 	totaal 

	

19367 	45 	1 	11,28  	14525 	11,28 

	

19367 	10 	1 	 2,51 	 3228 	2,51  

	

1616,5 	60 	1 	 1,26 	 1617 	1,26___4  -I-- 

	

9683,5 	15 	1 	1,88 	r----  2421 	1,88; 

	

9683,5r-  30 	 1 	3,76 	 484i-  3,76 

	

9683,5 	10 	1 	 1,25 	 1614 	1,25 _. 

	

3233 	10 	1 	 0,42 	 539 	0,421  

	

22,3 	 28785,0, 	 22,3'  
r 	 , 	 L 

v rijden 

vbe

j

i

e 

 nn 

onder

dirtgen 

 invloed 

maken

oe 

 
Ifotos bijlagen maken 

controle volledigheid 	 
horen verdachte horen 

afspraak  raadsman 1:9 verhoor 
opleggen overbod 

Testen stoffen 
vaststellen lachgas 

producten 	Tijd per prod. 	aantal 	 Uren 	FTE 
aantal 	rrunuten 	medewerkers FTE GGP FTE FO 	totaal 	totaal 

(Aanvraag testen 	 15494 	5 	I 	 1,00 	0,00 	1291 	 1 ,p9A  
Vervoer naar testlocatie 	 1 	15494T 30  _ _j 	 0  , Ok_ 	0,0b1- 	___,_6- 	o ooj  

[aannemen verzoek tot onderzoek 	15494 	5 	 0,001 	1,00 	1291 ' - 	1:To i 
uitvoeren meting 	 15494 	15 	1 	3,01 	3,01 	7747 	6,01  
o makertpy 	 15494 	60 	1 	12,03 	12,03 	30987 	24,06 

16,04 16,04 41316,3 32,08 

totaal scenario 3 
	

FTE 
FTE GGP FTE FO 
	

totaal 
99,36 	16,04 	 115,40 

Loonkosten 	 kosten 
GGP 
	

FO 
	

totaal 

€ 14.234.750,95 
	

€ 2.141.966,1 	€ 16.376.717,09 
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Scenario 4 

Aantal incidenten 115% BVH 2019 
Aantal aangehouden verdachten 50% aantal incidenten 
Aantal inbeslagnames 80% 
Aantal testen FO 100% inbeslagnames 

	

3,46 	8909 	6,921  

	

13,83 	35635 	27,671 

	

18,44,  47513,7 	36,89] 
1 

melding 
behandelen melding 

producten 	Tijd per prod. 	aantal 
aantal 	minuten 	medew erkers FTE GGP FTE FO 

Uren 	FTE 
totaal 	totaal 

'VERKEERSINCIDENTEN  
vaststellen overtreding 	 3718  
weatrt flessen 	 37181 	5 
onderzoek voertuig 	 37181 	20 
inbeslag_neming 	 29741 	45 	1  
foto's maken 	 3718 	1   1 
identiteit vaststellen 	 3718 	1 	1 
kort horen verdachte 	 3718 	10 	1 
aanhouden verdachte 	 1859 	30 	2 

plannen afspraak raadsman_bj verhoor] 	1859 

L_ 
18554,1 	1 

64   

OVERIGE INCIDENTEN 
vaststellen overtreding 
horen verdachte ter plaatse 
aanhouden verdachten 
ihbeslagneming_ 

achten op vervoer 

	

18554,1 	10 	1 	2,40f 

	

9277,05 	30 	2 	L . 	7,20  

	

14843 	45 	1 	1 	1 	8,64  

	

14843, 	120 	• 	2 	46 10 I 

2 	0,10 	 1241- 	, 0 10 

	

I 	- 
1 	0,24  	3101 	0,24 
1 	0,96T 	 12391 	0,96 

2231 	1,73 

	

62 	0,05  

	

62i 	0,05 
7  620, 0,48 

	

1859:; 	1,44 

	

L_ 	0,24 	 3101 	 - 0,241 

	

5,3 	 6816,21  5,3 

2 	0,48 	 6181 	048 

	

30921 	2,.4.9_1 
r 

	

A  9277( 	7,20 
• 111321 	8,64  

	

593731 	46,10 

	

83463,5' 	64,8 
1 

1,73 
0,05 
0,05 
0,48 
1 44 

dossier 
Afhandelen melding 

producten 	Tijd per prod 	aantal 
aantal 	minuten 	medewerkers FTE GGP FTE FO 

Uren 	FTE 
totaal 	totaal 

pv bevindingen maken 
fotos bijlagen maken 
Pv rijden onder invloed 
controle volledigheid 
horen verdachte  
plannen afspraak raadsman 
opleggen rijverbod 

22272,05 
L22272,05 

1858,975 
11136,03 
11136,03 

I2jwrhoor_i_11136,03 
3717,95,_ 

45 	__, 	 12,97_11_ 
10 	 2,88 
60 	j 	1 	1,44 
15 	1 	 2,16 

	

»---1- 	. 
4 30 	1 	,32  

-1- 10 	T 	 1 	1,44  
10 	1 	0,48  

25,7  

	

16704 	12,97 

	

37122 	2,88 

	

1859! 	1,44 

	

2784 	2,16 .  

	

5568; 	4,32; 

	

18561 	1,44! 

	

6201 	0,481 

	

33102,71 	25,71 
1 

Testen stoffen 	 producten Tijd per prod. 	aantal 	 Uren 	FTE 
vaststellen lachgas 	 aantal 	minuten 	medewerkers FTE GGP FTE FO 	totaal 	totaal 
v!tanvraag testen 	 17818 	5 	 1 1  

	

, 	 1,15 	0,00 	14851 	1,15; ---1 p./enoer naar testlocatie 	 l 	17818 	30 	1 	0 	 ' 	0,00; 	0,00 	0 	0,00 
aannemen verzoek tot onderzoek 	1 	17818 	5 	1 --;- 1 	j 	0,00r  
uitvoeren meting__ 	17818 	15 	1 	1 	- I 	 3,46  
opmaken pv 	 17818L 	 60 -7- 	1 	

1 

	

13,83 	 

	

1 	1 	18,44 

totaal scenario 4 
	

FTE 
FTE GGP FTE FO 
	

totaal 
1 

	
114,261 18,441 
	

1 132,71   
Loonkosten 
	

kosten 
GGP 
	

FO 
	

totaal 

€ 16.515.630,02 
	

€ 2.463.261,1 	€ 18.978.891,09 
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Scenario 5 

Aantal incidenten 100% BVH 2019 
Aantal aangehouden verdachten 100% aantal incidenten 
Aantal inbeslagnames 40% 
Aantal testen FO 100% inbeslagnames 

melding 	 producten Tijd per prod 	aantal 	 Uren 	FTE 
behandelen melding 	 aantal 	minuten 	medewerkers FTE GGP FTE FO 	totaal 	totaal 
,VERKEERSINCIDENTEN 

	 541 	0,04  

	

5391 	0,42  

	

5411 	0,04 

1- 32331 2,51 
- 

	

0,42 	 539, 	0,42 
C- 	5,3 	 6843,2; 	5,3 . 	5,--3- 

óijtkidifisitibiiiiii--------1 	 --H- 	1 
	,_ 	 

vaststellen pkertredirig_ _________1 	16134 __ 1 	 2 	 0,42 	 5381 	00,42i
horen verdachte ter plaatse 	1----16134 	iii---7-----i----------- - 769r---------  -- 	-

_  
2-iiii---  i,o9 

..... 	 . 	,... 

aanhouden verdachten v 	 16134 	30 	 2 	 12,53 	 161341 	12,53 
inbeslagneming 	 6454  45 	1  - 3,76 	 4840i 3,76  
wachten op renner 	 164541 	120 	- 2 	 20,04 	 258141 	20,04  

	

38,8 	 50015,41 	38,8 l 
1 
	

1 , 	 . 

3233  
3233,  
3233L  20 
1293  45 	 1 	0,75 

	

3233[ 	1 	1 	0,04 

	

32331 	1 	1 	 0,04  

	

3233 	10 	 1 	 0,42 
aanhouden  verdachte 	 1 	3233L 	30 	 2 	 2,51 
plannen afspraak raadsman bjl.erhool_ 	3233; 	10 

r-- 	--i-- 	1 

vaststellen overtreding  
wegen flessen 
onderzoek  voertuig 
inbeslagneming  
foto's maken 
identiteit vaststellen 
kort horen verdachte 

I 	 _,_ 
0,08 	 1081 	0,08  t 0,21 	269} 	0,21  
0,84 	t- 	10781 •  	0,84  	

1- 

	

9701 	0,75  

dossier 
Afhandelen melding 

producten 	Tijd per prod. 
aantal 	minuten 

aantal 	 Uren 	FTE 
medewerkers FTE GGP FTE FO 	totaal 	totaal 

pv bevindingen maken 
fotos bijlagen maken 
Pv rijden onder invloed 
[controle volledigheid  
'horen verdachte 	  

nen afsprlak rggsnianbjverhops
lool~gen rijverbod 

 

	

19367] 	45 	 1 	11,28 	145251 	11,28 

	

193671 	10 	 -1 	1
1 
  	2

2:
5
5

1
1 

 

	

32 -r 	- 	
-7- 	3228T, 	2,51, 

3233 

	

6-1-
7.i 
	 _ 	 2,á11  

	

193671 	30 	 1 	7, 
,-,-- 	3,

752
j-- 	 4842 

	

1 
 3
9 

 2
3 6

3
_
3

_1 	_ 
oi 

 _1 
6

_0 __p:28___?4i_, 2 51 	
9684 	±37.L.51:7-61  

193 	15  _ 1 

	

.,._ 39278,0; 	30,51  
, 1 

I 30,5 

Testen stoffen 	 producten 	Tijd per prod. 	aantal 	 Uren 	FTE 
vaststellen lachgas 	 aantal 	minuten 	medewerkers FTE GGP FTE FO 	totaal 	totaal 

77471 	5 	 1 	 0,50, 	0,00' 
7747" 30 1 o 	00« 0,00  
7747 	5   1  	0,00 	0,50 

uitvoeren meting 	 77471 	15 	1 
gymaken Ey 	 77471_  60 	 _ 	t 	 6,01 	6,01  

	 L 	"F 	8,02! 8,02 

totaal scenario 5 	 FTE 
FTE GGP FTE FO 	 totaal 

82,66 
	

8,02 
	

90,68  
Loonkosten 	 kosten 

GGP 
	

FO 
	

totaal 

Aanvraag testen  
Vervoer naar testlocatie  
aannemen verzoek  tot onderzoek  

	

154941 	12,03 

	

20658,11 	16,04 

	

6461 	0,50  

	

9 	0,00 

	

6461 	 - 	0,50 
50 	1 ,50 	38731 	3,01 

€ 12.193.949,44 € 1.070.983,1 	€ 13.264.932,51 
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Scenario 6 

Aantal incidenten 115% BVH 2019 
Aantal aangehouden verdachten 100% aantal incidenten 
Aantal inbeslagnames 40% 
Aantal testen FO 100% inbeslagnames 

melding 	 producten 	Tijd per prod. 	 aantal 	 Uren 	FTE 
behandelen melding 	 aantal 	 minuten 	 medewerkers 	FTE GGP 	FTE FO 	totaal 	totaal 

;VERKEERSINCIDENTEN ! 1 
I- 	I 	,___ _r_ _. 

1‘.oststellen overtreding 	 37181 	 2 	 0,101 	I 	1241  	0,10  
i 	1 

.!wegen flessen 	 37181 	5 	 1 	 0,24 	1 	3101 	0,24 

inbeslagneming    I 	1487! 	45 	
[-- 	1  

1  

	

0,05100:8976

i

h 	

..._ 
1 	12391 	0,96 
1 	11151 	0,87  

-1 Londerzoek oertuig 	 , 	37 1.18: 	20  t-- 

foto's maken 	 7 _J__ 	37181 	1 	l 	162 	0,05 
;identiteit  vaststellen 

H-- 
I 	37181 	1 	T- 	1 	0,051 	 

	

, 	1 	621 	0,05 
-1 

1-- 

	

----13718r 	
- 	! 	 0,481 	I ,kort horen verdachte 	 620; 	0,48  _1_, 	 

aanhouden verdachte 	 1 	 . 30 	 2 	1- 	i- 2,89: -'T 

	

37181 	2,89 

	

3i---118 	 --1 	
6201 [[plannen  afspraak  raadsman  bj verhoor i 	 10 	! 	1 	 0,481 

, 	 r 	 r 
	 6,17 

	0,481 

	

7869,7E 	1,1 , 
!OVERIGE INCIDENTEN 	1 	 1 	 I 

	

T- 	1 	 T 

	

--- - 	 -A-- 	!- 	----I--- Ivaststellen overtreding 	 18554,11 	1 	1  	.  2 	 0,48' 	1 	618, 	0,48 

	

--t- 	 i  
horen verdachte  ter  plaatse 	1 	18554, 	10 	. . 	1 	

{ 
2 40, 	 30921 	2,40'  

. 	1 laanhouden verdachten • 	 I 	18554,11 	30  	 2 	' 	' 	t 	 14,41 18554  

	

14,411 	 t-- 

i inbeslagneming 	 1 	74221 	
k 	

55661  
t7--  

	

45 	 1 	 L.----1-- 	I  	4,32  
!wachten  op xenner 	 120 	 2 	--t 	23  051 	1 	29687! 	23,05 7422! 

	

----, 	 -4 	 !------ 	 --1 

	

1  57517,71 	44,71 
1 

dossier 	 producten 	Tijd per prod 	 aantal 	 Uren 	FTE 
Afhandelen melding 	 aantal 	 rrinuten 	 medewerkers 	FTE GGP 	FTE FO 	totaal 	totaal 

1pv bedindingen maken 	22272,05 	45 	 k 	 12 1 	 16704 	12,97 

r 
 

	

i 	 i fotos bijlagen maken 	 22272051 	10 	 1 	 2:
971  
881 	 37127 	2,88, 

	

-+- 	 -a-- 	 : 
isv rijden  onder Invloed 	-- -e-  - -- . 	3717,951 	60 	, 	1 	I 

	

TI 	 , 2,891 	 3718 2,89 --I 
controle wIledigheid 	 . 	• 22272,05! • 15 	. , 	1 	; 	- 	4,32 	 5568 	4,32 

;horen  verdachte  	 • 

	

1 	
051 	30 , 22272 	 - 	1 Í 

	

' 	
8,65 	11136! 	8,65!  

i 

	

;plannen afspraak raadsman  bj verhoor; 	 • 10 	1 	1 	. __I 	2,88! 	i 	37121 	2,88  

	

22272,051 	 ------t ;plannen afspraak 	 . 
iomleggen  rijverbod 	 .-.,- 

	

I 	3717,951 	- 	10 	, '  , 	1 	..,.. 

	

1 	0,4Eir 	, 	62011 	0,48  
1 	 1 	 4 	

, 

	

1 	 _L 	 I . 	35,1,L 	,1 4516%71_ 	35,1 
1 	 I- 	• 	1. 	1 

Testen stoffen 	 producten 	Tijd per prod. 	 aantal 	 Uren 	FTE 
vaststellen lachgas 	 aantal 	 minuten 	 medewerkers 	FTE GGP 	FTE FO 	totaal 	totaal 

44,71 

1Aanwaag testen 
!Verwar 	naar testlocatie -7 • 
;aannemen verzoek tot onderzoek 	; r-. uit‘oeren  meting  
lopmaken  pv  

8909 	5 	 1 	 0,581 	0,001 	74211 	0,58  
8909 	30 i 	0 

't 	
0,001 	0,00 	0. 	0,00 

8909 ! 	1 Ir- 	0,001_ 0,58 	742.
,  

. 	0,58 
8909 	15 

6,921 	6,92 	17818! 	13,83 1 	• 
1 9,221
1- 
 9,22, 23756,9 	18,44 

1 

1 	 1,731 	1,73 	4454; 	3,46 
8909 	60 

totaal scenario 6 
	

FTE 
FTE GGP 	FTE FO 
	

totaal 
95,068 . 9,221 	1 104,28!  

Loonkosten 	 kosten 
GGP 
	

FO 
	

totaal 

€ 14.168.708,28 
	

€ 1.231.630,5 	€ 15 400 338,81 
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Loonkosten 	 kosten 
GGP 
	

FO 
	

totaal 

66,79! 	8,02; 74,80,, 

Scenario 7 

Aantal incidenten 100% BVH 2019 
Aantal aangehouden verdachten 50% aantal incidenten 
Aantal inbeslagnames 40% 
Aantal testen FO 100% inbeslagnames 

melding 
behandelen melding 

producten 	 Tjd per prod. 	 aantal 	 Uren 	FTE 
aantal 	 minuten 	 medewerkers 	FTE GGP 	FTE FO 	totaal 	totaal 

VERKEERSINCIDENTEN 
vaststellen overtreding 	 3233  	1 

;wegen flessen 	 3233 	5 
[onderzoek voertuig__ 	 3233 	' 20  [7-  linbeslagaaming 	 1293 	45  
;foto's maken 	 3233 	1 
identiteit vaststellen 	 3233 	1 
lkort horen verdachte 	 3233 	10 
aanhouden verdachte 	 1617 	30 

[1-plannen afspraak raadsman bj verhoor 	1617 	10 
1 - 
1-E-n/ERIGE INCIDENTEN 
'vaststellen overtreding 	 16134L 	1 
;horen verdachte ter plaatse 	1-- 

	

16134 	10 
aanhouden verdachten 	 8067 	30 
inbeslagneming 	 6454 	45  
Machten op renner 	 6454 	120 4_,.. 

	!  

	

1081 	0,08 
1   0,21r 

	
r--- 

0,081 
	  1 	269! 	0,211 

2 I 

1 
 - 

	

0,841 	1-11_,___ 	1078! 	0 841  

	

...L. 	. 	i 
1  	0,751 	I 	• 	9701 	0,751 

	1 	 I 	 : 
0,04'..

0,,204'  

	

1! 	
1  

1  i 	

54! 	0,041 

0  

1 	1 	54! 	0,041 
1 	 0,421  	539 	 0,42,  
2 	 1,261 	1617; 	1,261 

	

2691 	0,21j 

	

3,8i 	r 4957,3; 	3,81 
r-   , i -, 	 - - 1 2 	 0,421 	• 	538: 	0,421 

1   1. 	2,09: --1 1 	26891 	2,09, 
2 	 6,261 	1 	80671 	6,261 
.1 	 3,76! 	 4840i 	 3,76 

, 

2 	 20,04! 	1 	25814! 	20,04 

	

32,61_L 	1 41948,4 	32,6 - 
dossier 
Afhandelen melding 

producten 	 Tijd per prod. 	 aantal 	 Uren 	FTE 
aantal 	 minuten 	 medewerkers 	FTE GGP 	FTE FO 	totaal 	totaal 

	

9683,5 	15 	 1 	 1,88! 	- 	1 	2421! 	1,88! 
:horen verdachte 	 9683,5 
plannen afspraak  raadsman bj verhoor  

	

9683,5 	
30 	 I 
10 	• 	

-F-- 
1 	--i-  - 

:1:4 72256 	

--!-- 
1 	 4842t 	3,761 
1 	1614]r 	1,25: - 	

, 

iraplag_gen  rijverbod 	3233 	10  • 1 	 1 	539; 	0,42 
1 	 22,3 

	

28785,01 	2251 .  
1 	 r 
Testen stoffen 	 producten 	 Tijd per prod 	 aantal 	 Uren 	FTE 
vaststellen lachgas 	 aantal 	 minuten 	 medewerkers 	FTE GGP 	FTE FO 	totaal 	totaal 

	

0: 	0,00 
7747 	5 	1 	 64610,501 aannemen verzoek tot onderzoek   0,00: 	0,501 

uitvoeren meting 	 - 7747 	15 	 1 	i 	1,50 	1,50! 	38731 	3,011 
opmaken pv 	 7747, 	60 	1 	j 	6,017 	6,01! 	15494! 	12,03j 

	

8,021 	8;02! 20658,1 16,041 
. 
totaal scenario 6 
	

FTE 
FTE GGP 	FTE FO 

	
totaal 

€ 10.253.885,15 
	

€ 1.070.983,1 	€ 11.324.868,22 

21 

:pv bevindingen maken 	 19367. 	45 	 1 	 28: 11, . 	1 	145251 	11,281 -1-- ifotos bijlagen maken 	 19367 	10 	 1 	 2,51; 	1 	32281 	2, 1 	 . Pvrigan onder inrloed 	 1616,5 	60 	 1 	 1 26. 	1 	1617, 	1,2 , 	, 	. 	_..i....._ r ;controle rolledigheid 

Aanvraag testen 	 I 	7747' 	5 	 1 	1 	0,50; 	0,00' 	6461 	0,501 
Venner naar testlocatie 	7 	7747 	30 	 0 	 0,00! 	0,001 



Scenario 8 

Aantal incidenten 115% BVH 2019 
Aantal aangehouden verdachten 50% aantal incidenten 
Aantal inbeslagnames 40% 
Aantal testen FO 100% inbeslagnames 

melding 
behandelen melding 

producten 	Tijd per prod. 	 aantal 	 Uren 	FTE 
aantal 	 minuten 	 medewerkers 	FTE GGP 	FTE FO 	totaal 	totaal 

VERKEERSINCIDENTEN 
;vaststellen overtreding 
;wegen 	flessen 
onderzoek voertuig  

:inbeslagnemin_g_ 	 
;foto's maken  
lidentiteit vaststellen  
!kort horen verdachte 
,aanhouden verdachte 
pannen  afspraak raadsman bj  verhoor 
1 

L 	9-_ 	 .- 	2 ' 	0,4$ 
'horen verdachte ter plaatse .  	18554Lif 	10 

1 	1 	-r 
-7 	

1 	1 	2,40 ,---- 	 - 	.. 

	

2 	 7,20 

	

1 	1-- 	4,32 
1 	2305 

	

- 	 I_ 
37,5  

	

11151 	0,871 

	

12391 	0,961 

	

62,i 	:1105 1  

	

621 	0,051 

	

6201 	0,48]  
18591r- 

 
- 1,441 

	

3101 	0,241 

	

- 5700,91 	4,41  

	

618!1- 	
0,481 

	

30921 	2,40 

	

92771 	7,20  

	

55661 	4,32 
296871-  23'  05 ,  

	

48240,714 	
37,51 

1 

---1 

3718 	10 	 1 	 0,48 -, 1859 	30 	[----- 	2 	 1,44 
1859 	10 

1-- 	
1  

L 	
0,24 
4,4 

IOVERIGE INCIDENTEN  
1 

taanhouden verdachten 	9277,05 	30 
!inbeslagneming 	 7422' 	45 
'wachten  op  vervoer_ 	 7422 	120 

124I 	0,101 
310 	0,241 

0,10 
3718 	5 
	

0,24 
3718 	20 	 1 	 0,96 
1487 	45 	 1 	 0,87 
3718 	1 	 1 	I 	0.05 
3718 
	

1 	 1 	 0,05 

dossier 	 producten 	Tijd per prei 	 aantal 	 Uren 	FTE 
Afhandelen melding 	 aantal 	 nenuten 	 medewerkers 	FTE GGP 	FTE FO 	totaal 	totaal 
pv bevindingen maken 	 1 	22272,051 	45 	 1 	 12,97,L 	 1 	167041, 	12 971 

;fotos  bijlagen maken  . 	- 	j 	 22272,05h- 	.10 	 I 	2,88 	 37121 	2,88f 
, 

iPv  rijden onderinvloed 	 1 	1858,975 	60   L 	1 	1 	1,44 	 18591 	1,441 
:controle volledigheid 	r 	11136,025 	15 

[---- 	
1 	, 	i 	2,16 	 2784 	2,161  

horen verdachte 	 -1 	11136,0251 	30 	- , 	1 	1 	4,324_ 	 5568 	4,32 ----H [plannen afspraak raadsman bi xerhoorj,____11136.,025 ______ 10 ____ -, 1 	__ 1 _______l 	 ____ 1,44 	 1856 	1,44! 
;opleggen  rijverbod 	 1 	-3717-,95 	----ii 	7- 	-'t- 	i 	0,48 	620 	048 	- 
1 

Testen stoffen 	 producten 	Tijd per prod. 	 aantal 	 Uren 	FTE 
vaststellen lachgas 	 aantal 	 minuten 	 medewerkers 	FTE GGP 	FTE FO 	totaal 	totaal 
Aanvraag testen 	. 	 8909 	 0,58 	0;00 	7421 	0,581 1 Vervoer naar testlocatie 	 , 	8909 	30 	 0 	i 	0,00 	0,00 	OJ 	0,001  
aannemen verzoek tot  onderzoek 	 [ 	8909 	5 	i 	1 	r 	0,00 	0,58 	7421 	0,581 

T7-  uitvoeren meting 	 8909 	15 	' • . 	1 	I 	1,73 	1,73 	44541 	3,461 
opmakenpv 	 - 	8909 

	

l 	
60 	'1 __, 

1 	
1 	1 

	

1-- 	

6,92 
• 

	6,92 	17818 	13,83 

	

-± 	9,22 
 

9,22 23756,91 18,441 
i 	 1- 	 1 

totaal scenario 6 	 FTE 
FTE GGP 	FTE FO 
	

totaal 

A 
25,7   33102,7 	25,71 

76,80 
	

9,22 
	

86,031  

Loonkosten 	 kosten 
GGP 
	

FO 
	

totaal 

€ 11.937.634,35 € 1.231.630,5 	€ 13.169.264,88 
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Aanvraag testen 
Vervoer naar testlocatie 
aannemen verzoek tot onderzoek 
uitvoeren meting 
opmaken pv 

1549 
1549 
1549 
1549 
1549 

5 	 1 
30 	 0 
5 	I 	1 L... 

15  I 	 '1 	Ii  
60 	i 	1 	1 

	L.... 1 	1 

0,10 
0,00 
0,00 
0,30 
1,20 
1,60 

0,00 
0,00 
0,10 
0,30 
1,20 
1,60 

129 
0 

129 
775 

3099 
4131,6 

0,00 
0,10 
0,60 
2,41 
3,21 

0,10 

Scenario 9 

Aantal incidenten 100% BVH 2019 
Aantal aangehouden verdachten 100% aantal incidenten 
Aantal inbeslagnames 80% 
Aantal testen FO 10% inbeslagnames 

melding 	 producten 	Tijd per prod 	 aantal 	 Uren 	FTE 
behandelen melding 	 aantal 	 rnnuten 	 medewerkers 	FTE GGP 	FTE FO 	totaal 	totaal 

	

0,08 	 i 	108:,--- 
	 

0,08i H 

---I- 

	

0,21 	 269i
; 	

02  21 , 
1 

	

0,84 	i 	1078', 	0,84j 

	

1,51 	I 	1940', 
	

1,511 

	

0,04 	 i 

	

1 	54! 	0,041 

	

0,04 	i 	54; 	0,04 	
l'

-I  
1 

	

0,42 	 539i 	• 0,421 

	

2,51 	.1 	3233, 	2,511 
plannen afspraak raadsman bj verhoort 	 3233: 	10 	 1 	1 	0,42 	1 	539! 	0,421 . 

	

6,1 	i 	7813,1: 	6,11 
OVERIGE INCIDENTEN 	 i  

, 
1-- 	 t 

vaststellen overtreding 	 i 16134 	1 	 2 	
! 
i 	0,42 	 538 	0,421 

horen verdachte ter plaatse 	 16134 . 	! 	 10 	T 	 1 	1 	2,09 	 2689 	Z011 -,-  
aanhouden verdachten 	 I  	16134 	- 	30 	 2 	1 	12,53 	 16134 	12,53i ----,- 
inbeslagneming 	 12907 	45 	 1 	1 	7,52 	 9680 	7,52 
wachten op vervoer 	 i 	12907 	120  	I 	40,08  

	

51629 	40,08 

	

62,6 	 80670,0 	62,6 

VERKEERSINCIDENTEN 

	

vaststellen overtreding   3233 	1 

	

wegen flessen   3233 	5 	 1 	i 
onderzoek voertuig 	 3233 	20    1 	l  
inbeslagneming 	  2586 	45     1 	, 

1.... 	3233 	1 	 1  
identiteit vaststellen 	 L., 	3233 	1 	 1 

l
I 

kort horen verdachte 	
i 	

3233 	10  	 1 L 
aanhouden verdachte 	 I 	• 	3233 	30 	 2 

foto's maken 

dossier 
Afhandelen melding 

producten 	Tijd per prod. 	 aantal 	 Uren 	FTE 
aantal 	 minuten 	 medewerkers 	FTE GGP 	FTE FO 	totaal 	totaal 

pv bevindingen maken 
fotos bijlagen maken 
Pv rijden onder invloed 
controle volledigheid 
horen verdachte 
plannen afspraak raadsman bj verhoor 
opleggen rijverbod 

19367 	45 
19367 	10 
3233 	60 

19367 	15 	1 , 	1 	r- 
19367 	30 	i 	1 	I 
19367 	10 	 1 	 

3233 	10 	 1 	i  1- 
t- I , 

	

11,28, 	, 	14525 

	

2,51: 	i 	3228 
-----t 

	

251 	I 	3233 

	

3,761 	. 	J 	4842 

	

7,521 	 I 	9684 

	

2,51  	j-  51' 	I 	3228 

	

0,421 	 i •-!- 539 

	

30,5 	1 39278,0 .  
1 

11,28 
2,51 
2,51 
3,76 
7,52 
2,51 
0,42 
30,5 

Testen stoffen 	 producten 	Tijd per prod 	 aantal 	 Uren 	FTE 
vaststellen lachgas 	 aantal 	 rnnuten 	 medewerkers 	FTE GGP 	FTE FO 	totaal 	totaal 

totaal scenario 6 
	

FTE 
FTE GGP 	FTE FO 
	

totaal 
L 100,80, 	1,60:  102,40 

Loonkosten 	 kosten 
GGP 
	

FO 
	

totaal 

€ 14.410.637,92 
	

€ 214.196,6 	€ 14.624.834,53 
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Scenario 10 

Aantal incidenten 100% BVH 2019 
Aantal aangehouden verdachten 50% aantal incidenten 
Aantal inbeslagnames 40% 
Aantal testen FO 10% inbeslagnames 

melding 	 producten 	 Tijd per prol. 	 aantal 	 Uren 	FTE 
behandelen melding 	 aantal 	 minuten 	 redewerkers 	FTE GGP 	FTE FO 	totaal 	totaal 

1--  32331  . 	5 1 
32331 	20 	 i 	1 	1 	 0,841 	 10781 	0,84 

1 	 i 	 
12931 h 	45  1 	1 

	

1 	 00:07451i 	
--r I 

	

I 	
9701 	0,75 

3233f 
 

	

541 . 	ii;i34 
(identiteit vaststellen 	 i 	 32331 	 1 	 I 	1 	 0,041 1 	1 	541 	004  i i kort horen verdachte 	i 	 3233t 	10 	 1 	_41 	5391 	0,42 
Laanhouden verdachte 	 i 	 1617' 	30 	

0,421  

	

1,261 	1 	16171 	1,26  

	

1 	 ____1 
1plennen afsprzak raadsman.  bj verhoor i 	 16171-- 	10 	 , 	. 	1 	. 

	

, , 	, 	 , __j 
1 	 . ---t 

	

3,81 	-; 	 ;--- 3,8 
- 

OVERIGE INCIDENTEN 	-i 	 t-- ; 
161341 	

-,. 	 i 	
1 	4957,3  

	

i 	1 	, 
'vaststellen  overtreding 	 
horen verdachte ter plaatse 	

r----- 	 1 • 	1 	2 	
2
0
:
4
09
2
i
i 	. 	1- 	538! 	0,42 

	

1 	j 	
I _L 26891 2,09  

f 

	

I 	 16134r7 	10 	. 
,aanhouden  verdachten 	 8067!  	30 	 1 	2 	 6,261 	1 	80671 	6,26 r7-  	4 	 ,__    	, 
r 	 1 	

6454f 	45 	. 	1 
r- 	1 	1 	 3,/6 	1 	4840: 	3,76 inbeslagneming 	 • [_• 

Lwacpten op verver  	 64541 	120 	1 	2 	 T- 	20,041 	T 25814! 	20,04 . 	;  

	

1 	 32,61, 	; 41948,4f 	32,6 

	

1 	 , 
dossier 	 producten 	 Tijd per prod. 	 aantal 	 Uren 	FTE 
Afhandelen melding 	 aantal 	 ninuten 	 rredew erkers 	FTE GGP 	FTE VO 	totaal 	totaal 

pv bevindir_g1 en maken 	 • 193671 	45 	 i 	1 	- 	, 	 11,28; 	 j 	145251 	• 	11,28 
Ifotos bijlagen maken 	 1 	 19367; 	10 	1 	1 • 	1 	 2,511 	. 	_ 1 	32281 	_2,511  
LPv rijden onder imked 	 i 	- 	1616 & 	60 	 r---. 	 -4 

	

1,ii!"- 	. 	16171 	1 - 26 
controle  volledigheid 	 . 	 96835L 	. 15 	

I 	1 	 , 4:: 
! 	

! 	1  1  881 

	

„ 	 1 	2421 	1,88 

	

, 	, 

horen  verdachte 	. 	 9683,5, 	30  1 	 3,761 	-r 	4842. 	3,76 
[plannen afspraak raadsman bj verhoor' 

	

9683,5! 	10 	.i.: - 1 	 1,25,  ! 	1614; 	1,25 

	

--- 	 .  (opleggen rijverbod 	 i---- 	 3233; 	10 	 1 
	

0,42!  

	

---t 	:. 	. 	0,42  

	

22,3; 	 i 	22,3 • 28785 'r- 	'0,  
  

Testen stoffen 	 prcaducten 	 Tijd per prod. 	 aantal 	 Uren 	FTE 
vaststellen lachgas 	 aantal 	 ninuten 	 medewerkers 	FTE GGP 	FTE FO 	totaal 	totaal 
Aarivrzag_testen 	 7751 	 5 	 1 	

--E 	 !--, 0,051 	0,00f 	5 

	

6 1 	0,05 

	

: 	7 Vervoer naar testlocatie 	 7751 	30 	 0 	 0,001 	0,001 	01 	0,00  
aannemen verzoek tot onderzoek 	 1 5 	 , 	1 	t 	0,00 	0,05 	65 	0,05 

	

775; 	 -1-  
_L.... 	 t.--  	- ,uitvoeren meting  	 1 	 7751 	15 	1 	1 	T- , 

	

0,15: 	0,151 .  3871 	 0,30 i 	 1 ' : 	__. 
!opmaken  pv 	 77& 	60 	_1 

-t 	1 	 0,60: 	0,60 	1549! 	 1,20 
I . 	 ; 

-4---- 	
. 

	

! 	 I 	 --1 

	

0,80! 	0,801 2065,8! 	1,60 , 
I 	 i • 1 	 I 

totaal scenario 10 	 FTE 
FTE GGP 	FTE FO 	 totaal 

'onderzoek voertuig 
'inbeslagneming  
!foto's maken 

!VERKEERSINCIDENTEN 
(vaststellen overtreding  
1. wegen flessen  

3233; 0.08! 
	

108! 	0,08 
0,211 	269; 	0,21 

59,57 
	

0,80! 
	

60,37 

Loonkosten 	 kosten 
GGP 
	

FO 
	

totaal 

€ 9.371.796,49 
	

€ 107.098,3 	€ 9.478.894,80 

24 
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