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WAT IS DE
WETTELIJKE BLOED
ALCOHOLCONCENTRATIE
LIMIET BIJ HET BESTUREN
VAN EEN VOERTUIG?
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> Een controle op rijden onder
invloed van alcohol verloopt
stapsgewijs.
> Eventueel wordt eerst via een
pre-test de aanwezigheid van
alcohol gedetecteerd.
> Het alcoholniveau in de uit
geademde alveolaire lucht
wordt gemeten via een ademtest.
> Bij een alcoholgehalte van
minstens 0,22mg/l uitgeademde
alveolaire lucht wordt een adem
analyse uitgevoerd om de precieze
alcoholconcentratie te bepalen.
> Is een ademanalyse niet mogelijk
terwijl er toch duidelijke tekenen zijn
van alcoholopname of dronken
schap, dan wordt een bloedproef
gedaan.

> De wettelijke limiet voor de bloedalco
holconcentratie (BAC) bedraagt 0,5
promille of 0,21 mg/l uitgeademde
alveolaire lucht.
> De limiet is dezelfde voor ervaren
en minder ervaren bestuurders.
> De limiet bedraagt 0,2 promille
of 0,08 mg/l uitgeademde alveo
laire lucht voor professionele
bestuurders.
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HOE VERLOOPT EEN
CONTROLE OP RIJDEN
ONDER INVLOED VAN
ALCOHOL?

WANNEER WORDT
MEN GECONTROLEERD OP
RIJDEN ONDER INVLOED
VAN ALCOHOL?
> Iedereen die zich als bestuurder in
het verkeer begeeft kan gecontro
leerd worden op alcoholgebruik.
> Ook daders en slachtoffers van een
verkeersongeval kunnen gecontro
leerd worden op alcoholgebruik.
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WAT ZIJN DE BOETES EN/
OF ANDERE GEVOLGEN
VOOR RIJDEN ONDER
INVLOED VAN ALCOHOL?
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> De sancties voor rijden onder
invloed van alcohol kunnen met
of zonder tussenkomst van de
politierechtbank worden vastgelegd.
> Zonder tussenkomst van de politie
rechtbank zijn volgende sancties
mogelijk: onmiddellijke inning,
tijdelijk rijverbod, minnelijke schik
king en onmiddellijke intrekking
van het rijbewijs.
> Met tussenkomst van de politie
rechtbank zijn volgende sancties
mogelijk: geldboete, verval van het
recht tot sturen, gevangenisstraf,
alcoholslot.
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KUNNEN OVERTREDERS
VERPLICHT WORDEN
OM EEN ALCOHOLSLOT
IN HUN VOERTUIG TE
INSTALLEREN?
> De rechter is verplicht een alcohol
slot op te leggen aan bestuurders
met een BAC van minstens 1,8
promille en aan zware recidivisten.
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GELDEN DEZELFDE
STRAFFEN VOOR RIJDEN
ONDER INVLOED VOOR
ERVAREN EN ONERVAREN
BESTUURDERS?
> Chauffeurs die rijden onder invloed
van alcohol en die minder dan twee
jaar over hun rijbewijs B beschikken,
kunnen strengere straffen krijgen.

KAN MEN VOOR RIJDEN
ONDER INVLOED
VAN ALCOHOL EEN
ONMIDDELLIJKE INNING
KRIJGEN?
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> De meeste alcoholovertredingen
in het verkeer kunnen afgehandeld
worden met een onmiddellijke
inning.

MOETEN FIETSERS DIE EEN
OVERTREDING VOOR RIJDEN
ONDER INVLOED VAN
ALCOHOL BEGAAN HUN
RIJBEWIJS INLEVEREN?
> Het rijbewijs inleveren is niet ver
plicht wanneer de overtreding in
verband met alcohol begaan werd
met een voertuig waarvoor geen
rijbewijs vereist is.
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WAT IS DE WETTELIJKE
BLOEDALCOHOLCONCENTRATIE LIMIET
BIJ HET BESTUREN
VAN EEN VOERTUIG?

De ademtest kan ook opgelegd worden aan
de vermoedelijke daders van een verkeersongeval of aan iedereen die het mee heeft
kunnen veroorzaken, dus ook aan de
4
slachtoffers.

HOE VERLOOPT EEN
CONTROLE OP RIJDEN
ONDER INVLOED VAN
ALCOHOL?

Het gebruik van alcohol in het verkeer
wordt gereguleerd in DE WEGVERKEERSWET . Rijden met de wagen, met de motorfiets of brommer of met de fiets is strafbaar
vanaf een bloedalcoholconcentratie (BAC)
van 0,5 promille. Dat komt overeen met
0,22 mg/l uitgeademde alveolaire lucht
1
bij een ademtest.
De BAC-limiet is dezelfde voor ervaren en
2
minder ervaren bestuurders.

De procedure van de controle van
het gebruik van alcohol in het verkeer is
vastgelegd in DE WEGVERKEERSWET en in
het KONINKLIJK BESLUIT VAN DE ADEMTOE5
STELLEN EN DE ADEMANALYSETOESTELLEN .
De procedure bestaat uit drie onderdelen
namelijk een ademtest, een ademanalyse
en een bloedproef. Eventueel kan voor
de eigenlijke ademtest een pre-test
67
uitgevoerd worden.

Voor professionele bestuurders
(bestuurders van vrachtwagens, bussen,
taxi’s, ambulances, …) is de wet strenger. Zij
moeten zich houden aan een alcohollimiet
van 0,2 promille. Dat komt overeen met
0,09 mg/l uitgeademde alveolaire lucht
bij een ademtest. In de praktijk komt dit dus
neer op een nultolerantie voor alcoholgebruik
3
in het verkeer voor beroepschauffeurs.

De politie kan eerst een PRE-TEST uitvoeren
met een samplingtoestel. Dit toestel detecteert de aanwezigheid van alcohol. Als de
test een indicatie geeft van de aanwezigheid van alcohol, kan overgegaan worden
tot een ademtest.

WANNEER WORDT
MEN GECONTROLEERD
OP RIJDEN ONDER
INVLOED VAN
ALCOHOL?

Met de ADEMTEST wordt het alcoholniveau
in de uitgeademde alveolaire lucht gemeten.
De test geeft een indicatie van de aanwezig
heid van alcohol via drie codes: S (Safe),
A (Alert) of P (Positief). De ademtest kan
niet geweigerd worden. Doe je dat wel, dan
ben je strafbaar. De bestuurder heeft wel
de mogelijkheid om éénmalig 15 minuten
uitstel te vragen vooraleer deze test wordt
uitgevoerd. Deze test heeft geen bewijskracht. De politie hoeft geen ademtest uit
te voeren, ze kan ook meteen overgaan
tot een ademanalyse.

Zoals vastgelegd in DE WEGVERKEERSWET
kunnen politiediensten aan iedereen die op
een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt, aan iedereen die een bestuur
der begeleidt met het oog op scholing en
aan iedereen die op het punt staat om dat
te doen, een ademtest opleggen.

TERUG NAAR SYNTHESE
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Wanneer de ademtest de code A of P
weergeeft (d.w.z. een alcoholgehalte van
minstens 0,22mg/l uitgeademde alveolaire
lucht), wordt een ADEMANALYSE uitgevoerd
om de precieze alcoholconcentratie te bepalen aan de hand van de uitgeademde
alveolaire lucht. De ademanalyse kan niet
geweigerd worden. Doe je dat wel, dan ben
je strafbaar. Ook bij een ademanalyse is
een kwartier uitstel mogelijk, op voorwaarde dat er geen voorafgaande ademtest
plaatsvond.

ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIE
RECHTBANK zijn volgende sancties mogelijk:

De politie kan de strafvordering laten
vervallen tegen betaling van een geldsom.
Wanneer deze geldsom onmiddellijk wordt
betaald, is dat een ONMIDDELLIJKE INNING.
Een onmiddellijke inning kan door de politie
voorgesteld worden tot een BAC van
1,2 promille. Zelfs bij een onmiddellijke
inning heeft het parket 30 dagen om te
beslissen alsnog een vordering in te stellen
en de overtreder te dagvaarden voor de
8
politierechtbank.

Wanneer er duidelijke tekenen zijn van
alcoholopname of dronkenschap, maar
het onmogelijk is om een ademanalyse
uit te voeren, dan wordt een BLOEDPROEF
gedaan. Dat gebeurt bv. als iemand zwaargewond of bewusteloos is na een ongeval.
De bloedafname gebeurt altijd door een
arts. Je kan zelf een bloedproef vragen
als tegenexpertise, op voorwaarde dat in
de ademanalyse een BAC van minstens
0,35 mg/l in de uitgeademde alveolaire
lucht werd gemeten én op voorwaarde
dat je twee ademanalyses hebt ondergaan.
De kosten daarvan moet je zelf betalen
indien je schuld bewezen is. De bloedproef
kan geweigerd worden, maar enkel in het
bijzijn van de arts, die de wettigheid van
de reden voor de weigering nagaat.

Als de bestuurder de voorgestelde som niet
betaalt, stuurt het parket een MINNELIJKE
SCHIKKING op. Een minnelijke schikking
kan niet worden voorgesteld indien de
BAC 1,2 promille of meer bedraagt. Als
de minnelijke schikking niet tijdig of volledig betaald wordt, kan het parket overgaan
tot een dagvaarding door de rechtbank.
Bij een BAC vanaf 0,5 maar minder dan
0,8 promille wordt een TIJDELIJK RIJVERBOD
9
van minimum drie uur opgelegd.
Vanaf een BAC van 0,8 promille krijg je een
TIJDELIJK RIJVERBOD van minimum zes uur
opgelegd. Het parket kan ook overgaan tot
een ONMIDDELLIJKE INTREKKING VAN HET
10
RIJBEWIJS voor maximum 15 dagen. Bij
een BAC tussen de 0,8 en de 1,5 promille,
moet er steeds bijkomend verkeersonveilig
gedrag of een verkeersongeval met vlucht
zijn vastgesteld om het rijbewijs te kunnen
intrekken. Bij een BAC vanaf 1,5 promille is
dat niet meer noodzakelijk. Het parket kan
maximum tweemaal een verlenging van de
11
intrekking met drie maanden vorderen.

WAT ZIJN DE BOETES
EN/OF ANDERE GEVOL
GEN VOOR RIJDEN
ONDER INVLOED
VAN ALCOHOL?

MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIE
RECHTBANK zijn volgende sancties mogelijk:

Vanaf een BAC van 1,2 promille (0,50 mg/l
UAL) krijgen bestuurders geen onmiddel
lijke inning meer, maar handelt het parket
de zaak af met een MINNELIJKE SCHIKKING
of wordt de overtreder voor de recht
bank GEDAGVAARD.

Bestuurders die de wettelijke BAC-limiet
overschrijden kunnen met of zonder tussen
komst van de politierechtbank gesanctioneerd worden volgens de bepalingen in
DE WEGVERKEERSWET .

TERUG NAAR SYNTHESE
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De politierechtbank kan een GELDBOETE
opleggen die afhankelijk is van de vast
gestelde alcoholconcentratie. Een geld
boete varieert van 200 tot 4.000 euro
(bij een BAC vanaf 0,5 promille maar minder
dan 0,8 promille) tot een geldboete tussen
1.600 tot 16.000 euro (bij een BAC vanaf
0,8 promille). Voor professionele bestuurders bedraagt de geldboete 200 tot 4.000
euro vanaf een BAC van 0,2 promille. Bij
herhaalde overtredingen worden de boetes
12
zwaarder.

In geval van herhaling kan de politierechter
een GEVANGENISSTRAF van minimum één
maand tot twee jaar, of bij een bijkomend
feit, een gevangenisstraf van minimum
twee maanden tot maximum vier jaar,
14
opleggen.
Tot slot kan de rechtbank de geldigheid van
het rijbewijs van de overtreder beperken
tot alle motorvoertuigen die zijn uitgerust
met een ALCOHOLSLOT voor een periode
van één tot drie jaar of zelfs levenslang.
Deze maatregel vervangt dan de sanctie
15
van een definitief rijverbod.

Daarnaast kan de politierechter beslissen
om voor minimum één maand tot maximaal
vijf jaar een VERVAL VAN HET RECHT TOT
STUREN op te leggen wanneer de bestuurder, naast een hoog promillage, in een staat
van dronkenschap verkeerde. Bij herhaling
binnen de drie jaar wordt het verval van het
recht tot sturen opgetrokken naar minimum
drie maanden en maximum vijf jaar, of kan
het recht tot sturen zelfs definitief ingetrokken worden. Het herstel van het recht tot
sturen kan de politierechter eveneens afhankelijk maken van het slagen voor één
of meerdere examens, onderzoeken of
13
specifieke scholingen.

Voor een overzicht van de boetes zie
ook het VAD-DOSSIER MIDDELENGEBRUIK
EN VERKEER .

KAN MEN VOOR RIJDEN
ONDER INVLOED VAN
ALCOHOL EEN
ONMIDDELLIJKE
INNING KRIJGEN?

De politierechter is VERPLICHT OM EEN
VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN

op te leggen:
> Bij gelijktijdige veroordeling voor
een BAC van meer dan 0,8 promille
in het verkeer en doding als gevolg
van een ongeval.
> Bij gelijktijdige veroordeling voor
recidive van een BAC van meer
dan 0,8 promille in het verkeer of
dronkenschap achter het stuur en
doding als gevolg van een ongeval.
> Bij gelijktijdige veroordeling voor
recidive van een BAC van meer dan
0,8 promille in het verkeer of dronken
schap achter het stuur en slagen en
verwondingen als gevolg van een
ongeval.
In deze gevallen is de politierechter ook
verplicht om het herstel tot het recht van
sturen afhankelijk te maken van het slagen
voor examens, onderzoeken en specifieke
scholingen.
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De meeste alcoholovertredingen in het
verkeer kunnen afgehandeld worden met
een onmiddellijke inning. Dit is geregeld in
het KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE
INNING EN DE CONSIGNATIE VAN EEN SOM
BIJ DE VASTSTELLING VAN OVERTREDINGEN
INZAKE HET WEGVERKEER .

Voor professionele bestuurders met
een BAC tussen 0,2 en 0,5 promille is
de onmiddellijke inning verplicht. Zij
moeten een onmiddellijke inning van
105 euro betalen.
Ook andere bestuurders kunnen voor
overtredingen voor rijden onder invloed
van alcohol een onmiddellijke inning krijgen.
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Bedragen van onmiddellijke inning zijn :

Een auto die is uitgerust met een alcoholslot, kan de bestuurder pas starten mits het
afleggen van een blaastest met een alcohol
concentratie van minder dan 0,09 mg/l uitgeademde alveolaire lucht (of van een BAC
van minder dan 0,2 promille). Bovendien
moet de bestuurder een omkaderings
programma volgen bij een erkende
omkaderingsinstelling en strikte voor
waarden naleven.
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> 179 EURO voor een BAC tussen 0,5 en
0,8 promille (0,22 EN 0,35 MG/L UAL).
> 420 euro voor een BAC tussen 0,8 en
1,0 promille (0,35 EN 0,44 MG/L UAL).
> 578 euro voor een BAC tussen 1,0 en
1,2 promille (0,44 EN 0,50 MG/L UAL).

Vanaf een BAC van 1,2 promille (0,50 mg/l
UAL) krijgt een Belgische bestuurder geen
onmiddellijke inning meer, maar handelt
het parket de zaak af met een minnelijke
schikking of wordt de overtreder voor de
rechtbank gedagvaard.
Bestuurders zonder woonplaats of vaste
verblijfplaats in België krijgen voor een BAC
van minstens 1,2 en lager dan 1,5 promille
(0,50 mg/l UAL en LAGER DAN 0,65 MG/L UAL)
wel nog een onmiddellijke inning van
1.260 EURO .
Ook als de bestuurder een onmiddellijke
inning krijgt voorgesteld, kan het openbaar
ministerie nog binnen de 30 dagen beslis
sen om alsnog een vordering in te stellen
17 18
tegen de overtreder.

De rechter is VERPLICHT om een alcoholslot
op te leggen aan:
> bestuurders met een BAC van min-

stens 1,8 promille, tenzij de rechter
verkiest om geen alcoholslot op te leg
gen en dat ook uitdrukkelijk motiveert;
> zware recidivisten met tweemaal
minstens 1,2 promille binnen de
drie jaar.
Indien de rechter een alcoholslot oplegt,
moet de bestuurder bij een erkend diensten
centrum een alcoholslot laten installeren in
elk voertuig dat hij wenst te besturen. De
kosten van het alcoholslotsysteem moet de
veroordeelde zelf betalen, maar de rechter
heeft wel de mogelijkheid om de geldboete
geheel of gedeeltelijk te verminderen met
die kosten.

KUNNEN OVERTREDERS
VERPLICHT WORDEN
OM EEN ALCOHOLSLOT
IN HUN VOERTUIG TE
INSTALLEREN?

Rechters kunnen beslissen dat bepaalde
voertuigcategorieën niet met een alcoholslot moeten worden uitgerust, behalve die
voertuigcategorie waarmee de verkeersovertreding werd begaan.
Als er sprake is van alcoholverslaving,
is die persoon niet meer rijgeschikt en
kan de rechter geen alcoholslot opleggen
maar wel een verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke
20
ongeschiktheid.

Bestuurders met een BAC van meer dan
0,8 promille, bestuurders in staat van dronkenschap of in staat van herhaling kunnen
door de rechter een alcoholslot opgelegd
krijgen voor een periode van één tot drie
jaar of zelfs levenslang. Dit wordt bepaald
19
in DE WEGVERKEERSWET.
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GELDEN DEZELFDE
STRAFFEN VOOR RIJDEN
ONDER INVLOED VAN
ALCOHOL VOOR ERVA
REN EN ONERVAREN
BESTUURDERS?

MOETEN FIETSERS
DIE EEN OVERTREDING
VOOR RIJDEN ONDER
INVLOED VAN ALCOHOL
BEGAAN HUN RIJ
BEWIJS INLEVEREN?

Chauffeurs die rijden onder invloed van
alcohol en die minder dan twee jaar over
hun rijbewijs B beschikken, kunnen strengere straffen krijgen. De rechter zal automatisch een rijverbod opleggen en men
moet opnieuw een rijexamen afleggen
21
om het rijbewijs terug te krijgen.

De rechter is niet meer verplicht om het
rijbewijs te laten inleveren wanneer de
overtreding in verband met alcohol begaan
werd met een voertuig waarvoor geen rij22
bewijs vereist is (bv. fiets of bromfiets A).

In deze factsheet trachten we de Belgische wetgeving zo goed mogelijk samen te vatten
en uit te leggen. VAD is echter niet verantwoordelijk voor eventuele misinterpretaties.
De toepassing van de wetgeving hangt voor een groot stuk af van de concrete situatie.
Voor de meest actuele versie van de wetgeving of meer details kan je terecht op
HTTP://WWW.EJUSTICE.JUST.FGOV.BE/WET/WET.HTM
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EINDNOTEN
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Dit wordt bepaald in artikel 34, §1 van
de WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER
HET WEGVERKEER (zgn. “wegverkeerswet”)
van 16 maart 1968, van toepassing sinds
1 december 1994. HTTP://WWW.EJUSTICE.
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FOD mobiliteit en vervoer (2015). Rijden onder
invloed van alcohol. Brussel: FOD mobiliteit en
vervoer. Geraadpleegd op 26/08/2020 via
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van 16 maart 1968, van toepassing sinds
1 december 1994. HTTP://WWW.EJUSTICE.

JUST.FGOV.BE/CGI_LOI/CHANGE_LG.PL?LANGUAGE=NL&LA=N&CN=1968031631&TABLE_
NAME=WET

JUST.FGOV.BE/CGI_LOI/CHANGE_LG.PL?LANGUAGE=NL&LA=N&CN=1968031631&TABLE_
NAME=WET
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JUST.FGOV.BE/CGI_LOI/CHANGE_LG.PL?LANGUAGE=NL&LA=N&CN=1968031631&TABLE_
NAME=WET

Sinds 1 januari 2015 is de wet strenger voor
professionele bestuurders. Dit wordt bepaald
in art. 34, §3 van de WET BETREFFENDE DE
POLITIE OVER HET WEGVERKEER (zgn. “wegverkeerswet”) van 16 maart 1968, van toepassing sinds 1 december 1994. HTTP://WWW.

10 Dit wordt bepaald in art. 55 en art. 60 van
de WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER (zgn. “wegverkeerswet”)
van 16 maart 1968, van toepassing sinds
1 december 1994. HTTP://WWW.EJUSTICE.

EJUSTICE.JUST.FGOV.BE/CGI_LOI/CHANGE_LG.
PL?LANGUAGE=NL&LA=N&CN=1968031631&TABLE_NAME=WET
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JUST.FGOV.BE/CGI_LOI/CHANGE_LG.PL?LANGUAGE=NL&LA=N&CN=1968031631&TABLE_
NAME=WET

Dit wordt bepaald in art. 59 van de

WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER
HET WEGVERKEER (zgn. “wegverkeerswet”)

11 Dit wordt bepaald in art. 55bis van de

van 16 maart 1968, van toepassing sinds
1 december 1994. HTTP://WWW.EJUSTICE.

WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER (zgn. “wegverkeerswet”)

Dit wordt bepaald in art. 59 en 60 van de

JUST.FGOV.BE/CGI_LOI/CHANGE_LG.PL?LANGUAGE=NL&LA=N&CN=1968031631&TABLE_
NAME=WET

van 16 maart 1968, van toepassing sinds
1 december 1994. HTTP://WWW.EJUSTICE.

JUST.FGOV.BE/CGI_LOI/CHANGE_LG.PL?LANGUAGE=NL&LA=N&CN=1968031631&TABLE_
NAME=WET
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12 Dit wordt bepaald in art. 34 van de

van 16 maart 1968, van toepassing sinds
1 december 1994. HTTP://WWW.EJUSTICE.

WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER (zgn. “wegverkeerswet”)

21 april 2007 betreffende de ademtoestellen
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JUST.FGOV.BE/CGI_LOI/CHANGE_LG.PL?LANGUAGE=NL&LA=N&CN=1968031631&TABLE_
NAME=WET en Hoofdstuk VII van K.B. van

Als de rechter een veroordeling tot een
geldboete uitspreekt moet het bedrag van
de geldsom vermenigvuldigd worden met de
zogenaamde ‘opdeciemen’. De ‘opdeciemen’
zijn een bepaalde factor die momenteel
8 bedraagt. De bedragen van de geldboetes
in de wetgeving zijn hier reeds vermenigvuldigd met een factor 8.
13 Dit wordt bepaald in art. 35 van de

EJUSTICE.JUST.FGOV.BE/CGI_LOI/CHANGE_LG.
PL?LANGUAGE=NL&LA=N&CN=2007042140&TABLE_NAME=WET

6

Vlaamse Stichting Verkeerskunde (2020).
Hoe verloopt een alcoholcontrole? Mechelen:
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HET WEGVERKEER (zgn. “wegverkeerswet”)
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Dit wordt bepaald in art. 65 §2 van de

WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER (zgn. “wegverkeerswet”)

van 16 maart 1968, van toepassing sinds 1
december 1994. HTTP://WWW.EJUSTICE.JUST.
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14 Dit wordt bepaald in art. 36 van de

20 Dit wordt bepaald in art. 42 van de

WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER (zgn. “wegverkeerswet”)

WET VAN 16 MAART 1968 BETREFFENDE DE
POLITIE OVER HET WEGVERKEER (ZGN. “WEGVERKEERSWET”) EN HET KONINKLIJK BESLUIT
VAN 26 NOVEMBER 2010 BETREFFENDE DE
INSTALLATIE VAN HET ALCOHOLSLOT EN HET
OMKADERINGSPROGRAMMA : HTTPS://MOBILIT.
BELGIUM.BE/SITES/DEFAULT/FILES/DOWNLOADS/KB26NOV2010_INSTALLATIE.PDF

van 16 maart 1968, van toepassing sinds 1
december 1994. HTTP://WWW.EJUSTICE.JUST.
FGOV.BE/CGI_LOI/CHANGE_LG.PL?LANGUAGE=NL&LA=N&CN=1968031631&TABLE_
NAME=WET

15 Dit wordt bepaald in art. 37/1 van de

21 Wegcode. (2020). Strengere bestraffing voor
beginnende bestuurders. Geraadpleegd op
16 september 2020 oktober 2019 via HTTPS://

WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER (zgn. “wegverkeerswet”)

van 16 maart 1968, van toepassing sinds
1 december 1994. HTTP://WWW.EJUSTICE.

WWW.WEGCODE.BE/ACTUEEL/1251-BEGINNENDE-BESTUURDERS .

JUST.FGOV.BE/CGI_LOI/CHANGE_LG.PL?LANGUAGE=NL&LA=N&CN=1968031631&TABLE_
NAME=WET

22 Op 18 juli 2017 werd daarvoor art. 38 van
de WET VAN 16 MAART 1968 BETREFFENDE

16 Dit wordt bepaald in art. 2 van het KONINKLIJK

DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER (ZGN.
“WEGVERKEERSWET”) , van toepassing sinds

BESLUIT BETREFFENDE DE INNING EN DE CONSIGNATIE VAN EEN SOM BIJ DE VASTSTELLING
VAN OVERTREDINGEN INZAKE HET WEGVERKEER van 19 april 2014 HTTP://WWW.EJUSTICE.JUST.FGOV.BE/CGI_LOI/CHANGE_LG.
PL?LANGUAGE=NL&LA=N&TABLE_
NAME=WET&CN=2014041901

1 december 1994 aangevuld met een §7.

HTTPS://WWW.WEGCODE.BE/PDF/WIJZIGINGEN/WET160368/2017-09-21.PDF

23 Dit wordt bepaald in artikel 34, §1 van
de WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER
HET WEGVERKEER (zgn. “wegverkeerswet”)
van 16 maart 1968, van toepassing sinds
1 december 1994. HTTP://WWW.EJUSTICE.

FOD mobiliteit en vervoer (2015). Onmiddel
lijke inningen. Brussel: FOD mobiliteit en
vervoer. Geraadpleegd op 27/08/2020 via
HTTPS://MOBILIT.BELGIUM.BE/NL/WEGVERKEER/WETGEVING_EN_REGLEMENTERING/
ONMIDDELLIJKE_INNINGEN .

JUST.FGOV.BE/CGI_LOI/CHANGE_LG.PL?LANGUAGE=NL&LA=N&CN=1968031631&TABLE_
NAME=WET

17 FOD mobiliteit en vervoer (2015). Onmiddel
lijke inningen. Brussel: FOD mobiliteit en
vervoer. Geraadpleegd op 27/08/2020 via

24 FOD mobiliteit en vervoer (2015). Rijden onder
invloed van alcohol. Brussel: FOD mobiliteit en
vervoer. Geraadpleegd op 26/08/2020 via

HTTPS://MOBILIT.BELGIUM.BE/NL/WEGVERKEER/WETGEVING_EN_REGLEMENTERING/
ONMIDDELLIJKE_INNINGEN

HTTPS://MOBILIT.BELGIUM.BE/NL/WEGVERKEER/WETGEVING_EN_REGLEMENTERING/RIJDEN_ONDER_INVLOED_VAN_ALCOHOL

18 Wegcode.be (2020). De onmiddellijke inning
wordt geoptimaliseerd. Geraadpleegd op
26/08/2020 via HTTPS://WWW.WEGCODE.BE/

25 Sinds 1 januari 2015 is de wet strenger voor
professionele bestuurders. Dit wordt bepaald
in art. 34, §3 van de WET BETREFFENDE DE
POLITIE OVER HET WEGVERKEER (zgn. “wegverkeerswet”) van 16 maart 1968, van toepassing sinds 1 december 1994. HTTP://WWW.

ACTUEEL/2066-DE-ONMIDDELLIJKE-INNING-WORDT-GEOPTIMALISEERD

19 Dit wordt bepaald door art. 37/1 van de

EJUSTICE.JUST.FGOV.BE/CGI_LOI/CHANGE_LG.
PL?LANGUAGE=NL&LA=N&CN=1968031631&TABLE_NAME=WET

WET VAN 16 MAART 1968 BETREFFENDE DE
POLITIE OVER HET WEGVERKEER (ZGN. “WEGVERKEERSWET”) en het KONINKLIJK BESLUIT
VAN 26 NOVEMBER 2010 BETREFFENDE DE
INSTALLATIE VAN HET ALCOHOLSLOT EN HET
OMKADERINGSPROGRAMMA : HTTPS://MOBILIT.
BELGIUM.BE/SITES/DEFAULT/FILES/DOWNLOADS/KB26NOV2010_INSTALLATIE.PDF
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