
 

Drinken en rijden: de rekening! 

Versie: 09/11/18 

Deze tabel geeft een overzicht van de sancties die de politie, het parket en/of de politierechtbank 

kunnen opleggen bij alcoholgebruik achter het stuur.  

 Politie Parket Politierechtbank (4) 

Alcoholconcentratie 
≥ 0,2 en < 0,5 
promille (1) voor 
professionele 
bestuurders 
(≥ 0,09 en < 0,22 mg/l 
alcohol in de uitgeademde 
lucht) 

- Onmiddellijke inning 
van 105 euro 
 
- Tijdelijk rijverbod 
van minimum 2 uur 

- Minnelijke schikking 
van 145 euro 

- Geldboete van 200 tot 
4.000 euro 
- ‘Verval van recht tot 
sturen’ (2) mogelijk van 
8 dagen tot 5 jaar  
 

Alcoholconcentratie 
≥ 0,5 en < 0,8 
promille 
(≥ 0,22 en < 0,35 mg/l 
alcohol in de uitgeademde 
lucht) 

- Onmiddellijke inning 
van 179 euro 
 
- Tijdelijk rijverbod 
van minimum 3 uur  
 
- Overtreder ontvangt 
een exemplaar van 
het document 
afgedrukt door het 
meetapparaat. 

- Minnelijke schikking 
van 240 euro 

- Geldboete van 200 tot 
4.000 euro 
- Verval van recht tot 
sturen mogelijk van 8 
dagen tot 5 jaar 
 

Alcoholconcentratie 
≥ 0,8 en < 1,0 
promille 
(≥ 0,35 en < 0,44 mg/l 
alcohol in de uitgeademde 
lucht) 

- Tijdelijk rijverbod 
van minimum 6 uur  
 

- Minnelijke schikking 
van 600 euro 
- Onmiddellijke 
intrekking rijbewijs 
mogelijk (van 15 dagen 
tot 6,5 maanden) 

- Geldboete van 1.600 
tot 16.000 euro 
- Verval van recht tot 
sturen mogelijk van 8 
dagen tot 5 jaar 
- Alcoholslot mogelijk 

Alcoholconcentratie 
≥ 1,0 en < 1,2 
promille 
(≥ 0,44  en < 0,50 mg/l 
alcohol in de uitgeademde 
lucht) 

- Tijdelijk rijverbod 
van minimum 6 uur  
 

- Minnelijke schikking 
van 800 euro 
- Onmiddellijke 
intrekking rijbewijs 
mogelijk (van 15 dagen 
tot 6,5 maanden) 

- Geldboete van 1.600 
tot 16.000 euro. 
- Verval van recht tot 
sturen mogelijk van 8 
dagen tot 5 jaar 
- Alcoholslot mogelijk 

Alcoholconcentratie 
≥ 1,2 en < 1,5 
promille 
(≥ 0,50 mg/l en < 0,65 mg/l 
alcohol in de uitgeademde 
lucht) 

- Tijdelijk rijverbod 
van minimum 6 uur  
 

- Minnelijke schikking 
van 1600 euro 
- Onmiddellijke 
intrekking rijbewijs 
mogelijk (van 15 dagen 
tot 6,5 maanden) 

- Geldboete van 1.600 
tot 16.000 euro 
- Verval van recht tot 
sturen mogelijk van 8 
dagen tot 5 jaar 
- Alcoholslot mogelijk 

Alcoholconcentratie 
≥ 1,5 promille  
(≥ 0,65 mg/l alcohol in de 
uitgeademde lucht) 

- Tijdelijk rijverbod 
van minimum 6 uur  
 

- Onmiddellijke 
intrekking rijbewijs (van 
15 dagen tot 6,5 
maanden) 

- Geldboete van 1.600 
tot 16.000 euro 
- Verval van recht tot 
sturen mogelijk van 8 
dagen tot 5 jaar 
- Alcoholslot mogelijk  



 

Alcoholconcentratie 
≥ 1,8 promille  
(≥ 0,78 mg/l alcohol in de 
uitgeademde lucht) 
 
 

- Tijdelijk rijverbod 
van minimum 6 uur  
 

- Onmiddellijke 
intrekking rijbewijs (van 
15 dagen tot 6,5 
maanden) 

- Geldboete van 1.600 
tot 16.000 euro 
- Verval van recht tot 
sturen mogelijk van 8 
dagen tot 5 jaar 
- Alcoholslot verplicht (1 
tot 3 jaar) (3) 

Weigeren ademtest,  
ademanalyse of 
bloedproef 

- Tijdelijk rijverbod 
van minimum 6 uur  
 

- Onmiddellijke 
intrekking rijbewijs (van 
15 dagen tot 6,5 
maanden) 

- Geldboete van 1.600 
tot 16.000 euro 
- Verval van recht tot 
sturen mogelijk van 8 
dagen tot 5 jaar 
 

Dronkenschap of 
soortgelijke staat 
door gebruik van 
drugs of  
geneesmiddelen 

- Tijdelijk rijverbod 
van minimum 12  uur  

- Onmiddellijke 
intrekking rijbewijs (van 
15 dagen tot 6,5 
maanden) 

- Geldboete van 1.600 
tot 16.000 euro 
- Verval van recht tot 
sturen van minimum 1 
maand tot 5 jaar of 
voorgoed 
- Medische en 
psychologische 
herstelonderzoeken  
- Alcoholslot mogelijk 

Iemand met 
duidelijke tekens 
van alcoholopname 
of in staat van 
dronkenschap 
aanzetten of 
uitdagen om een 
voertuig te 
besturen, of een 
voertuig 
toevertrouwen 

  - Geldboete van 1.600 
tot 16.000 euro 
- Verval van recht tot 
sturen mogelijk van 8 
dagen tot 5 jaar 
 

 

(1) Enkel voor professionele bestuurders (vrachtwagenbestuurders, bus- en taxichauffeurs,…) 

(2) Je verliest als persoon gedurende een periode je recht om een voertuig te besturen. Het 

herstellen van dit recht kan gekoppeld worden aan herstelonderzoeken (medisch, 

psychologisch, theoretisch, praktisch).  

(3) De kostprijs van een alcoholslot ligt in het eerste jaar rond € 3 700, nadien verminderen de 

kosten. De rechter kan bij het bepalen van de geldboete rekening houden met de kostprijs van 

het alcoholslot. De rechter kan besluiten om toch geen alcoholslot te verplichten, maar moet 

dat dan uitdrukkelijk motiveren.  

(4) Een tijdelijke immobilisering van het voertuig (met wielklem 8 dagen tot 5 jaar) en een 

verbeurdverklaring van het voertuig (eigendom gaat naar de overheid) behoren ook tot de 

mogelijkheden van de politierechtbank. 

Deze tabel stemt overeen met de beschikbare gegevens op het ogenblik van publicatie. Er kunnen 

geen rechten aan worden ontleend.  



 

- Alle gegevens zijn van toepassing voor bestuurders met woonplaats of vaste verblijfplaats in België, 

die minstens 2 jaar houder zijn van een rijbewijs.  

- Rechtstreekse dagvaarding voor de rechtbank blijft steeds mogelijk, los van de sancties die door de 

politie en/of het parket worden opgelegd.  

- Voor personen zonder woonplaats of vaste verblijfplaats in België, voor beginnende bestuurders en 

bij verzwarende omstandigheden zoals verkeersonveilig gedrag, letselongevallen, staat van 

dronkenschap, combinatie van overtredingen of herhaalde overtredingen gelden andere regels, zie 

www.wegcode.be.  

 

http://www.wegcode.be/

