Alcoholslot – Procesbeschrijving – Besluiten ter uitvoering van art. 61quinquies, §3, en 61sexies, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
Openbare Ministerie

Griffie

Veroordeelde

Gemeente
(Burgemeester)

FOD Mobiliteit en Vervoer

Afschrift 2 van
de kennisgeving

Afschrift 3 van
de kennisgeving

Omkaderingsinstelling
(OI)

Dienstencentrum
(DC)

Begin van het omkaderingsprogramma, verkrijging van het rijbewijs code “112” en installatie van het alcoholslot

Uitspraak met
veroordeling
Deelt na de
uitspraak de
kennisgeving en
drie afschriften mee

art. 2 KB
Omkadering

1° identificatie
2° duurtijd van de straf
3° wettelijke basis voor de veroordeling
4° lijst met omkaderingsinstellingen
5° termijn om het alcoholslot te laten
installeren
6° lijst van dienstencentra
7° adres en openingsuren van de griffie
en termijn voor overhandiging van het
rijbewijs

Rijbewijs (RB)

Kennisgeving
Afschrift 1 van de
kennisgeving

Art. 5, lid 1 en
2, KB
Omkadering

Dubbel check
Geeft zijn RB aan
de griffie binnen
30 dagen of op de
dag van herstel na
een eventueel
verval

Contacteert de
OI van zijn
keuze
Centraal
Register
Rijbewijs

Art. 73/1, § 2,
KB RB

De OI voorziet een
gesprek binnen 14 dagen
of voor het verstrijken van
de periode van een
eventueel verval

Art. 73/2, § 1,
KB RB

Reikt attest uit

Afschrift 1 van
de kennisgeving

1° Gaat naar het gesprek (en de
opleiding)
2° overhandigt het afschrift van de
kennisgeving
3° deelt de naam van het DC mee

Art. 5, lid 4 en
5, KB
Omkadering

De OI geeft uitleg bij het
omkaderingsprogramma
en overhandigt een attest

Bijlage 16 MB
27 maart 1998

Attest om in het
voertuig te leggen

Attest

Gaat naar de
gemeente met het
attest

Reikt een RB
« 112 » uit

Art. 73/2, § 2,
KB RB

RB « 112 »

Opleiding over de
gebruiksmodaliteiten
van het alcoholslot en
over de gevolgen van
alcoholgebruik
Art. 6, lid 1 tot
3, KB
Omkadering
Art. 7, § 1, lid
3, KB
Omkadering

Art. 7, § 1, lid 1 en 2,
KB Omkadering

Gaat naar een
Dienstencentrum binnen 30
dagen na de kennisgeving
of voor het verstrijken van
de periode van een
eventueel verval

Betaalt de kosten
aan het DC en
aan de OI

Kan de kosten geheel of
gedeeltelijk van het
bedrag van de boete
aftrekken als de rechter
dit heeft toegestaan

Art. 10, KB
Omkadering

Nodigt uit tot betaling van
de kosten betreffende het
alcoholslot en het
omkaderingsprogramma

Factuur

Legt
gebruiksaanwijzing
en metrologisch
boekje van het
alcoholslot in het
voertuig

Art. 4, KB
Technische
specificaties

Installeert het
alcoholslot in het
voertuig en kijkt de
werking ervan na

Alcoholslot – Procesbeschrijving – Besluiten ter uitvoering van art. 61quinquies, §3, en 61sexies, van de wet van 16 maart 1968
betreffende de politie over het wegverkeer
Openbaar
Ministerie (OM)

Griffie

Veroordeelde

Gemeente
FOD Mobiliteit
(burgemeester) en Vervoer

Omkaderingsinstelling
(OI)

Biedt zijn voertuig
tijdens het eerste jaar
tweemaandelijks en
nadien zesmaandelijks aan bij
het dienstencentrum

Dienstencentrum
(DC)
Downloadt de
gecodeerde
gegevens uit de
registratie-eenheid

Gedownloade
gegevens (beveiligd
informatica-instrument
of website)

Deelt de download
van de gegevens
mee aan de OI

Analyseert de
gegevens

Evalueert de opvolging van
het programma het eerste
jaar tweemaandelijks en
nadien zesmaandelijks

Plant indien nodig en
minstens tweemaal
per jaar een
individueel gesprek
Art. 8, § 1, lid 6,
KB Omkadering

Verloop van het omkaderingsprogramma

Jaarlijks
verslag

Verstuurt jaarlijks een
geanonimiseerd verslag
naar de FOD Mobiliteit
en Vervoer

Geeft tussen de 4de en
8ste maand een opleiding
van 3u over het gebruik
van het alcoholslot en de
scheiding tussen rijden
en drinken
Als hij de
voorwaarden van
het omkaderingsprogramma niet
naleeft

Art. 7, § 1, lid 5 en
6, KB Omkadering

Schriftelijke en
omstandige melding
van het niet-voldoen
aan de voorwaarden
van het omkaderingsprogramma

Mededeling

Controleert de naleving
van het omkaderingsprogramma en deelt
aan het OM de nietnaleving van de
voorwaarden mee

Vraagt de herijk
aan van zodra het
toestel 12
maanden in
gebruik is
Art. 13, KB
Technische
specificaties

Verleent bijstand
in geval van defect
aan het toestel

Art. 7, § 1er, lid 4,
KB Omkadering

Art. 6, lid 4, KB
Omkadering

Deelt binnen 7 dagen
elke onregelmatigheid
mee van het systeem,
die wijst op een
poging tot omzeiling
ervan

Art. 9, KB
Omkadering

Kan voortijdig een
einde aan het
omkaderingsprogramma stellen

Einde van het omkaderingsprogramma

Art. 11, § 2, KB
Omkadering

RB « 112 »

Art. 73/2, § 2,
lid. 3, KB RB

Art. 73/2, § 2,
lid 2, KB RB

Stuurt het RB
« 112 » naar de
gemeente

Geeft het RB terug bij
het verstrijken van de
door de rechter
uitgesproken periode
van beperkte
geldigheid

Verwijdert het
alcoholslot uit
het voertuig

Geeft het RB
« 112 » af aan
de griffie

Art. 11, § 1, KB
Omkadering

RB « 112 »

Organiseert een gesprek
ter afronding met de
veroordeelde en geeft
goedkeuring voor de
verwijdering van het
alcoholslot uit het voertuig

