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25% ernstige ongevallen door alcohol

2020: maximum 420 doden in België
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Wet 12-07-2009: 

alcoholslot opgenomen in Wegverkeerswet (art. 

37/1)

Rechter kan geldigheid rijbewijs beperken bij:

- ≥ 0,8 promille

- dronkenschap

- recidive 

1 à 5 jaar/ voorgoed - niet verlengbaar



- ≥0,8 promille :  boete 200 à 2000€

(+ verval 8d.à 5j.)( + alcoholslot)

- dronkenschap :  boete 200 à 2000€

+ verval 1m. à 5j./ voorgoed 

(+ alcoholslot - tenzij definitief verval)

- recidive :  gevangenis 1m. à 2j. en/ of boete 

400 à 5000€

+ verval 3m. à 5j./ voorgoed 

(+ alcoholslot - tenzij definitief verval)

Sancties 



- K.B. installatie alcoholslot en 

omkaderingsprogramma 

- K.B. technische specificaties 

- K.B. rijbewijs

Drie uitvoeringsbesluiten 9-12-2010



Voorwaarden bij veroordeling alcoholslot 

1. Installatie alcoholslot

2. Voldoen aan voorwaarden 

omkaderingsprogramma

3 . Betaling van kosten 



Vwe 1: installatie alcoholslot

- In elk voertuig

- Systeem dat verhindert te starten bij 

alcoholconcentratie van min. 0,09 mg/l UAL 

(cf. 0,2 ‰)

- 30 d. na kennisgeving Openbaar Ministerie

- Door erkend dienstencentrum



Vwe 2: omkaderingsprogramma

a) opleiding en begeleiding

b) rijbewijs code “112”

c) alcoholslot

d) download gegevens

e) andere



Vwe 3: betaling kosten

- Kosten: installatie, downloads, omkaderings-

programma 

- Geldboete kan verminderd worden met 

(gedeeltelijke) kosten (tot min. 1€)

- Bedrag ~ koop/ lease, periode



kosten

Prijzen alcoholslot :

- huur : circa 2000 € voor een jaar
- aankoop : circa 2500 € voor een jaar

Prijzen omkaderingsinstelling BIVV (aug. 2013): 

- 1 jaar: € 1210
- 2 jaar: € 1452
- 3 jaar: € 1694



Sanctie bij rijden onder invloed of 

niet voldoen aan voorwaarden

- Melding aan het Openbaar Ministerie: 

gevangenis 1m. à 5j. en/ of verval 1j.à 5j./ voorgoed

- Vroegtijdig einde programma

- Tijdelijke immobilisering of verbeurdverklaring



Bedankt voor uw 

aandacht!

?


