HET ALCOHOLSLOT 2.0

Zoals U ongetwijfeld weet, heeft de wetgever enige tijd geleden het alcoholslot ingevoerd.
Het was en is nog steeds de bedoeling om aan de Politierechters van dit land een
aanvullende tool te geven teneinde de verkeersveiligheid te optimaliseren wanneer het
aankomt op alcohol in het verkeer.
Gezien de bestaande regeling voor de wetgever wellicht niet het gepaste resultaat gaf of zijn
nut niet bewees voor de verkeersveiligheid, werd een nieuwe wet gestemd begin februari
2018 dewelke de toepassing van het alcoholslot in belangrijke mate verruimt en wijzigt.
De regeling gaat in op 01 juli 2018.
***
Rechters zijn voortaan verplicht om een alcoholslot op te leggen aan overtreders met een
hoge alcoholconcentratie vanaf 1,8 promille (= 0,78mg/l uitgeademde alveolaire lucht), tenzij
zij uitdrukkelijk motiveren waarom zij dit in een specifiek dossier niet wenselijk achten.
Zo komt het aannemelijk voor dat een overtreder waarvan men vermoedt dat hij een
alcoholverslaving heeft, beter veroordeeld wordt (naast geldboete en rijverbod) tot het
afleggen van een medisch en psychologisch onderzoek.
Hierbij komt nog dat wanneer de Rechtbank een definitief verval oplegt of ingeval hij de
bestuurder vervallen verklaart wegens lichamelijke of psychische ongeschiktheid krachtens
het gekende artikel 42, voormelde regeling niet geldt. Er kan dus in dat geval geen
alcoholslot worden opgelegd.
Het alcoholslot wordt opgelegd voor een periode van één tot drie jaar of levenslang en de
persoon volgt (zoals nu reeds het geval is) een omkaderingsprogramma.
In geval van alcoholrecidive vanaf 1,2 promille in het bloed hetzij 0,50mg/l UAL moeten
voortaan, naast het verplichte alcoholslot, ook de vier herstelexamens en een periode van
minstens drie maanden vervallenverklaring worden opgelegd (cumul art. 37/1 en 38, § 6).
Bij andere alcoholovertredingen vanaf 0,8 promille, bij dronkenschap en bij recidive met
lagere promillages, heeft de rechter de mogelijkheid maar niet de verplichting om een
alcoholslot op te leggen.
Nieuw is dat de Rechtbank het alcoholslot kan uitsluiten voor één of meerdere categorieën
van voertuigen (behalve voor de categorie waarmee de overtreding werd begaan) indien hij
uitdrukkelijk motiveert waarom deze beperking noodzakelijk is.
De veroordeelde kan er ook voor opteren om geen alcoholslot in zijn motorvoertuig(en) te
laten installeren. Hij beslist dan om geen “bestuurder” te zijn gedurende de periode waarin
hem door de rechter een alcoholslot werd opgelegd.
Zijn rijbewijs moet hij in dat geval ter griffie afgeven, maar hij gaat dan op de gemeente een
nieuw rijbewijs met de code voor het alcoholslot afhalen. In dat geval is er in de feiten wel
sprake van een verval, omdat de persoon niet meer over zijn rijbewijs beschikt, en dit voor
de periode dat hij normaliter met een alcoholslot had moeten rijden.

Hieronder vindt U verder een overzicht van de regels inzake het alcoholslot.

U zult willen vaststellen dat de wetgever ervoor geopteerd heeft om de Politierechters een
beter sanctie-arsenaal te geven dewelke voor overtreders een veel zwaardere impact heeft
op hun dagelijkse leven.
Immers, wanneer hun voertuig voorzien is van zo’n alcoholslot wordt het voor hen onmogelijk
om nog het voertuig te besturen wanneer ze gedronken hebben.
Het spreekt voor zich dat de concrete implementatie van die nieuwe regels, toepasselijk
vanaf 01 juli 2018, geen evidente kwestie zal zijn. Niet alleen dienen er voldoende
alcoholsloten ter beschikking te zijn, maar dient ook rekening te worden gehouden met de
kostprijs dewelke uiteraard ten laste komt van de veroordeelde.
Waar elke wet inzake verkeersveiligheid op zich een goede zaak is, zal de toekomst
uitwijzen hoe die (nieuwe) ideeën achter de nieuwe wet in werkelijkheid hun uitwerking zullen
hebben.
Hebt U nog vragen inzake het alcoholslot, aarzel geenszins om met ons kantoor contact te
nemen.

