Informatie betreffende het alcoholslotprogramma
(geldig voor feiten gepleegd vóór 1 juli 2018)
Gerechtelijke maatregel in de strijd tegen rijden onder invloed.
I. Alcoholslot
Wanneer een persoon veroordeeld wordt voor rijden onder invloed, kan de rechter zijn rijbewijs
beperken tot voertuigen die uitgerust zijn met een alcoholslot gedurende een periode van 1 tot 5
jaar of definitief.
De veroordeelde persoon mag enkel rijden met motorvoertuigen die zijn uitgerust met een
alcoholslot.
Om het voertuig te kunnen starten moet de bestuurder eerst blazen in het alcoholslot. Het voertuig
kan enkel starten indien het alcoholslot een alcoholgehalte meet van minder dan 0,09 mg/l
uitgeademde alveolaire lucht bedraagt (= 0,2 promille). Dit betekent dat de bestuurder quasi nuchter
moet zijn om het voertuig te kunnen starten.
Het toestel heeft de vorm van een klein kistje dat vastgemaakt wordt in het handschoenkastje of op
het dashboard en dat verbonden is met de starter van het voertuig.
Het toestel registreert eveneens alle handelingen die gerelateerd zijn aan het starten van het
voertuig (startpogingen, alcoholgehalte in de adem, tijdstip, enz.).
Eens het voertuig gestart is en men aan het rijden is, vraagt het alcoholslot de bestuurder om op
willekeurige tijdstippen opnieuw in het alcoholslot te blazen (zogenaamde ‘hertesten’). Dit is om uit
te sluiten dat de bestuurder het systeem probeert te omzeilen. Het is dus nutteloos om iemand
anders te vragen te blazen om het voertuig te kunnen starten.
II. Voordelen
Door het alcoholslot kan men zijn voertuig blijven gebruiken en zijn professionele en sociale leven
verder zetten, weliswaar op die manier dat rijden onder invloed van alcohol uitgesloten is.
Bovendien wordt de veroordeelde persoon begeleid door daartoe professioneel opgeleide personen,
waarbij wordt stilgestaan bij de gevaren van alcohol achter het stuur.
III. Voor wie
De rechter kan het alcoholslot opleggen in geval van een veroordeling
- voor dronkenschap aan het stuur
- bij een alcoholconcentratie van minstens 0,35 mg/l uitgeademde alveolaire lucht (= 0,8 promille)
- van recidive voor 1 van deze 2 veroordelingen gedurende 3 jaar.
Het alcoholslot is bedoeld voor mensen die hun gedrag effectief willen veranderen en die actief
willen meewerken aan het omkaderingsprogramma.
IV. Verloop na veroordeling
Na de veroordeling tot een alcoholslot door de rechter, zal de betrokkene een kennisgeving van zijn
veroordeling via het parket ontvangen.

Deze kennisgeving bevat de lijst van de erkende omkaderingsinstellingen en dienstencentra (zie ook
http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs/alcoholslot). De kennisgeving vermeldt ook
wanneer het alcoholslot uiterlijk moet zijn geïnstalleerd en waar en wanneer het rijbewijs moet
worden ingeleverd.
V. Verplichtingen van de veroordeelde persoon
1. Inleidend begeleidingsgesprek
Na ontvangst van de kennisgeving moet de persoon onmiddellijk contact opnemen met een
omkaderingsinstelling om een inleidend begeleidingsgesprek te plannen. Daar ontvangt de persoon
uitleg over het volledige verloop van het programma, de kosten, de periodieke download van de
gegevens en de sanctie in het geval van het niet respecteren van de voorwaarden. De persoon
ontvangt eveneens een attest dat hij een programma volgt, hetgeen steeds in zijn voertuig moet
liggen. Indien de persoon de omkaderingsinstelling reeds betaald heeft (zie punt VIII), kan hij
tegelijkertijd met dit inleidend gesprek reeds de voorziene vorming (punt 6) volgen.
2. Installatie van het alcoholslot
Na het inleidend gesprek en na de opleiding bij de omkaderingsinstelling moet de persoon een
alcoholslot laten installeren door een erkend dienstencentrum in elk voertuig dat hij wenst te
besturen. In principe dient de installatie van het toestel binnen de dertig dagen na de kennisgeving
te gebeuren. De overtreder kan het toestel huren dan wel kopen (zie punt VIII).
3. Rijbewijs met code “69”
In principe moet de veroordeelde persoon binnen de 30 dagen na de kennisgeving zijn rijbewijs
afleveren op de griffie, waar hij een attest ontvangt dat hij op de gemeente inruilt voor een rijbewijs
met de vermelding van code “69”. Dit rijbewijs is dan beperkt tot motorvoertuigen uitgerust met een
alcoholslot. De politie kan dit rijbewijs bij controle nakijken.
4. Periodieke download
De persoon moet tweemaandelijks met zijn voertuig bij het dienstencentrum langsgaan tijdens het
1ste jaar van de veroordeling, en daarna zesmaandelijks, zodat de gegevens van het alcoholslot daar
kunnen gedownload worden. Deze gegevens worden onmiddellijk en anoniem meegedeeld aan de
omkaderingsinstelling, die ze (als enige) kan uitlezen en analyseren om de persoon te kunnen
begeleiden en om te kunnen controleren of de voorwaarden goed opgevolgd worden.
5. Periodieke evaluatie
De omkaderingsinstelling evalueert de manier waarop de persoon deelneemt aan het programma
door de gedownloade gegevens te analyseren (tweemaandelijks tijdens het 1ste jaar van de
veroordeling, vervolgens zesmaandelijks maar vaker indien er een probleem rijst). Op basis van de
bevindingen vindt minstens twee keer per jaar een individueel begeleidingsgesprek met de
veroordeelde persoon plaats.
6. Vorming
Tussen de 4e en de 8e maand na de installatie van het apparaat moet de bestuurder nog een vorming
van 3 uren volgen bij de omkaderingsinstelling. Dit zal voornamelijk gaan over het gescheiden
houden van alcohol en rijden.
7. Andere voorwaarden van het omkaderingsprogramma

De veroordeelde persoon moet ook voldoen aan de andere voorwaarden van het
omkaderingsprogramma, zoals:
- Niet pogen om het alcoholslotsysteem te omzeilen;
- Niet rijden onder invloed van alcohol;
- Aanwezig zijn bij de begeleidingsgesprekken en de vorming.
-…
VI. Mogen andere personen rijden met het voertuig uitgerust met het alcoholslot?
Ja, maar de resultaten die het apparaat registreert zijn voor rekening van de veroordeelde.
VII. Wat gebeurt er indien de veroordeelde persoon de voorwaarden van het programma niet
naleeft?
De omkaderingsinstelling informeert in dat geval het parket, dat oordeelt of er voldoende
aanwijzingen zijn om de persoon opnieuw voor de rechtbank te dagen. Hij riskeert dan een
gevangenisstraf van 1 maand tot 5 jaar en/of een verval van het recht tot sturen van 1 jaar tot 5 jaar
of definitief.
VIII. Kosten van het programma
Deze zijn ten laste van de veroordeelde.
De omkaderingsinstelling zal hem een betalingsuitnodiging versturen betreffende de kosten van het
omkaderingsprogramma. Deze moeten in principe volledig worden betaald vóór het inleidende
begeleidingsgesprek, tenzij afbetalingsfaciliteiten worden toegestaan. De kost te betalen aan de
omkaderingsinstelling bedraagt voor één jaar circa 1210 euro, voor twee jaar circa 1455 euro, voor
drie jaar circa 1700 enz. Voor meer details bij VIAS Institute: zie
http://www.vias.be/nl/particulieren/alcoholslot/wat-is-de-kostprijs-van-een-alcoholslot/.
Ook het dienstencentrum verzendt aan de betrokkene een betalingsuitnodiging betreffende de
kosten van het toestel, de installatie ervan en de periodieke download van de gegevens.
De kost te betalen aan het dienstencentrum varieert naargelang het alcoholslot wordt gehuurd (circa
130 euro per maand + kosten installatie en download) of gekocht (circa 2500 euro voor één jaar of
3300 voor twee jaar- degressief in de tijd; het betreft een forfait waar installatie en download
inbegrepen zijn).
Normaliter komen daar nog de geldboete en de gerechtskosten bovenop, tenzij de rechter, om
tegemoet te komen aan de hoge kostprijs van het alcoholslotsysteem, de totale of gedeeltelijke kost
van het programma van het bedrag van de boete aftrekt.
IX. Einde van het programma
1. Einde van de straf
Aan het einde van de periode en indien het omkaderingsprogramma naar behoren gevolgd werd,
vindt er een afrondingsgesprek bij de omkaderingsinstelling plaats. De toelating van de
omkaderingsinstelling is nodig opdat het alcoholslot door het dienstencentrum kan worden
verwijderd.
2. Vroegtijdig einde

Indien de veroordeelde de voorwaarden van het omkaderingsprogramma niet naleeft, kan de
omkaderingsinstelling beslissen om het programma voortijdig te beëindigen. In dat geval licht zij het
parket in en kan de betrokken persoon gepast worden bestraft.
Aan het einde van de periode zal de persoon het rijbewijs met de code “69” terugbrengen naar de
griffie en krijgt hij zijn originele rijbewijs terug.
Meer informatie:
Dienst Verkeersreglementering
FOD Mobiliteit en Vervoer
info@mobilit.fgov.be

