
 

 

 

Alcoholslot als oplossing tegen dronken bestuurders? 
 

“De politierechtbank van Verviers heeft een 38-jarige man veroordeeld tot de plaatsing van een 

alcoholslot op zijn voertuig. Als hij dat niet doet, moet hij zijn rijbewijs voor een jaar inleveren”,  

zo meldde de Standaard op 8 februari 2011. 

 

Het alcoholslot werd ingevoerd bij Wet van 12 juli 2009. Het K.B. van 26 november 2010 bepaalt 

de voorwaarden waaraan het omkaderingsprogramma moet voldoen en de te volgen procedure in 

geval van het opleggen van een alcoholslot. De Wet trad in werking op 1 oktober 2010. 

 

Door de invoering van deze wetgeving is België na Finland het tweede Europese land dat het 

alcoholslot in zijn wetgeving opneemt. Feit is wel dat het systeem zelf nog dient te worden 

aangepast aan de Belgische normen en gehomologeerd dient te worden. Ook dient de 

overheidsdienst nog de instanties aan te duiden die het medisch en psychologisch programma 

dienen op te volgen en dienen te verifiëren of de veroordeelde het vonnis effectief naleeft.  

 

Concreet geeft deze Wet de mogelijkheid aan de rechter om aan bepaalde bestuurders, die onder 

invloed de wagen besturen om, indien hij geen definitief verval van het recht tot besturen uitspreekt, 

de geldigheid van het rijbewijs te beperken tot motorvoertuigen die uitgerust zijn met een 

alcoholslot en dit voor een minimale periode van één jaar tot maximaal 5 jaar ofwel voorgoed. 

 

Wie? 

 

U riskeert een alcoholslot indien u art. 34§2,35 of 36 Weg Politie Wegverkeer overtreedt, te weten: 

- Indien u een voertuig bestuurt in de periode dat dit u verboden is n.a.v. een positieve 

ademtest 

- Indien u een voertuig bestuurt terwijl u in staat van dronkenschap verkeert 

- Indien u de voorgaande overtredingen bij herhaling begaat 

Wat?  

 

De politierechter kan beslissen dat u enkel nog voertuigen mag besturen die voorzien zijn van een 

alcoholslot.  

 

U zal dus op eigen kosten een alcoholslot dienen te laten installeren in uw wagen. De kosten 

hiervoor kunnen oplopen tot 2.000,00 EUR. Deze som kan evenwel (gedeeltelijk) van uw geldboete 

worden afgetrokken door de rechter. 

 

Een alcoholslot is een systeem dat het starten van uw wagen blokkeert wanneer er een 

alcoholconcentratie gedetecteerd wordt van ten minste 0,09mg/L uitgeademde lucht (0,2 promille). 

 

Vooraleer U uw wagen kan starten, dient u dus te blazen. 
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Bovendien dient u naast het plaatsen van een alcoholslot nog de volgende 5 voorwaarden na te 

leven: 

 

- U moet een opleiding en een begeleiding volgen bij een erkende instelling 

- U moet in het bezit worden gesteld van een rijbewijs, waarop de vastgestelde codering 

“112” (rijden met alcoholslot) is bevestigd 

- U moet een alcoholslot installeren in elk voertuig dat u in de betrokken periode wenst te 

besturen 

- U dient de registratie-eenheid van het alcoholslot door een erkende instelling periodiek te 

laten downloaden 

- U moet voldoen aan de voorwaarden van het omkaderingsprogramma (programma waarin U 

begeleid en geïnformeerd wordt over het verloop, de installatie, de codering, de kosten, de 

opleiding, de sancties, de afloop,…) 

Concreet zal het Openbaar Ministerie een kennisgeving versturen naar U met de nodige informatie. 

U moet na ontvangst onmiddellijk contact opnemen met één van de omkaderingsinstellingen, die in 

de brief worden vermeld. Uiterlijk 14 dagen later vindt het inleidend gesprek plaats. Deze instelling 

volgt U tijdens de gehele procedure verder op en is verplicht om het Openbaar Ministerie 

schriftelijk te verwittigen indien U zich niet houdt aan de voorwaarden van het programma. 

 

Ten laatste 30 dagen na de kennisgeving moet het alcoholslot geïnstalleerd worden in de wagen die 

U wenst te besturen en dient U uw rijbewijs af te geven op de griffie waar de veroordeling werd 

uitgesproken. 

 

U ontvangt van de griffier een attest, waarmee U een rijbewijs „code 112‟ kan afhalen bij uw 

gemeentebestuur. 

 

Nadat de periode is afgelopen, dient U het rijbewijs „code 112‟ op te sturen naar de gemeente en 

kan U uw rijbewijs opnieuw gaan afhalen ter griffie. 

 

Sanctie bij niet-naleving?   

 

Indien de opgelegde voorwaarden niet juist worden nageleefd of indien U toch een voertuig bestuurt 

zonder alcoholslot, kan de rechter de volgende straffen opleggen: 

 

- Gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar EN/OF 

- Verval van het recht een motorvoertuig te besturen voor een periode van één jaar tot 

maximaal vijf jaar of voorgoed 

- Of één van deze straffen alleen 

- Tijdelijke immobilisering of verbeurdverklaring van het voertuig 

Besluit 

 

De Wetgeving rond het alcoholslot klinkt veelbelovend, doch staat nog in zijn kinderschoenen. Eén 

en ander zal nog concreet uitgewerkt dienen te worden. Bovendien zijn er onduidelijkheden over 

kostprijs, eventuele misbruiken, praktische haalbaarheid. 

 

Tenslotte is het zo dat een rechter een alcoholslot KAN opleggen, maar het geenszins verplicht is.  
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De toekomstige rechtspraak zal aldus moeten uitwijzen of het alcoholslot een effectieve manier is 

om dronken bestuurders aan te pakken, dan wel dat het een theoretische omkadering blijkt te zijn, 

die weinig tot nooit zal worden teruggevonden in de praktijk.   

 

Vanessa Vliegen 

vanessa.vliegen@argusadvocaten.be 

 

 

mailto:vanessa.vliegen@argusadvocaten.be

