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Mijnheer/Mevrouw de Arbeidsauditeur, 
 

 

 
 
 
Betreft:  Eenvormig vervolgingsbeleid betreffende het sturen onder invloed, in staat 

van dronkenschap of in een soortgelijke staat onder meer ten gevolge van 
het gebruik van drugs of van geneesmiddelen, alsook betreffende het 
sturen onder invloed van andere stoffen. 

 
 Verkorte titel: Sturen onder invloed van alcohol - drugs. 
 
 
Ik heb de eer u hierbij de ministeriële richtlijn van 26  februari 2004 betreffende het 
hierboven vermelde voorwerp te laten geworden. 
 
Deze richtlijn strekt ertoe een eenvormige behandeling van de misdrijven resulterend 
uit sturen onder invloed, in staat van dronkenschap of in een soortgelijke staat onder 
meer ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen in te voeren. Zij 
verduidelijkt de gevallen waarin vervolging zal worden ingesteld voor de 
politierechtbank en de hypothesen waarin aan de betrokkene een voorstel tot verval 
van strafvordering zal worden gedaan mits betaling van een geldsom alsook de 
bedragen die zullen worden voorgesteld. 
 
Mag ik uw bijzondere aandacht vestigen op punt 1.1.2.b dat de toepassing van 
artikel 216ter van het Wetboek van Strafvordering aanbeveelt “voor zover zulks 
mogelijk is gelet op de mogelijkheden van de bevoegde diensten en op de 
beschikbaarheid op plaatselijk vlak van specifiek aan jonge bestuurders aangepaste 
opleidingsprogramma’s”. 
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De inwerkingtreding van deze maatregel zal bijgevolg het voorwerp uitmaken van 
een overleg tussen de procureur-generaal en de procureurs des Konings van elk 
ressort in samenwerking met de hieraan verbonden adjunct-adviseurs en 
justitieassistenten bemiddeling in strafzaken. Pilootprojecten worden met name in de 
arrondissementen Marche-en-Famenne en Dendermonde geleid. 
 
Deze richtlijn treedt in werking op 1 maart 2004. 
 
Daarbij moeten de bepalingen in acht genomen worden van artikel 2 van het 
Strafwetboek, dat luidt als volgt: 
"Geen misdrijf kan worden gestraft met straffen die bij wet niet waren gesteld 
voordat het misdrijf werd gepleegd. 
Indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van 
het misdrijf was bepaald, wordt de minst zware straf toegepast". 
 
De nieuwe mildere strafwet moet toegepast worden voor de misdrijven gepleegd 
vóór 1 maart 2004. 
 

Dit houdt het volgende in: 
 
1. Er kan vanaf 1 maart 2004 geen gevangenisstraf meer uitgesproken worden 

wegens inbreuken op de artikelen 34 § 2, 37 en 37bis § 1 van de gecoördineerde 
wetten betreffende de politie over het wegverkeer. 

 
2. Ingevolge artikel 14 van de wet van 7 februari 2003 wordt voor het dronken 

sturen (artikel 35 van die gecoördineerde wetten) de gevangenisstraf afgeschaft, 
maar wordt een verval van het recht tot het sturen van een motorvoertuig 
verplicht. 

 
 Er kan aldus vanaf 1 maart 2004 geen gevangenisstraf meer uitgesproken 

worden voor die inbreuk. 
  
 Het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig is een 

bijkomende straf. Het verval kan immers niet zelfstandig opgelegd worden en 
slechts samen met hoofdstraffen uitgesproken worden (vergelijk: C.J. Vanhoudt 
en W. Calewaert, Belgisch Strafrecht, Story Scientia 1968 nr. 1716). 

 
 Wanneer twee wetten die verschillende straffen bepalen, moeten vergeleken 

worden, wordt enkel de hoofdstraf in aanmerking genomen om de minst zware 
straf te bepalen (Les Novelles, Droit Pénal Tome I Volume I 1956, nr. 256). 

 
 Aldus kunnen die inbreuken, gepleegd vóór 1 maart 2004 bestraft worden met 

een geldboete en een verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig. 
 
 Het is aldus nodig de inbreuken op artikel 35 van die gecoördineerde wetten 

gepleegd vóór 1 maart 2004 te beteugelen met een geldboete en een verval van 
het recht tot het besturen van een motorvoertuig en het herstel van het recht tot 
sturen afhankelijk te maken van het slagen voor de onderzoeken bedoeld in 
artikel 38 §3, 3° en 4°, hoewel de wet dit toen niet bepaalde. 
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Daarenboven  kan de rechter ingevolge artikel 38 §2bis van die gecoördineerde 
wetten, ingevoegd bij artikel 19.5° van de wet van 7 februari 2003 lastens iedere 
bestuurder, houder van een rijbewijs uitgereikt sedert minder dan vijf jaar of van het 
als zodanig geldend bewijs bevelen dat het effectief verval enkel wordt uitgevoerd 
van de vrijdag om 20 uur tot de zondag om 20 uur en op de feestdagen, volgens de 
nadere regels die hij bepaalt. 
 
 
Artikel 46 van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer, 
stelt dat de Koning de formaliteiten bepaalt die moeten vervuld worden met 
betrekking tot de uitvoering van de vervallenverklaringen van het recht tot sturen. 
 
Het wordt dus, in afwachting van dergelijke maatregelen, niet aanbevolen een 
dergelijke gespreide uitvoering van het verval van het recht tot sturen te vorderen. 
Bijgevolg bestaat er aanleiding toe hoger beroep aan te tekenen tegen een beslissing 
die dergelijk verval zou toestaan.  

 

 

 

Voor het College van Procureurs-generaal (A. VAN OUDENHOVE, Procureur-generaal 
te Brussel, F. SCHINS, Procureur-generaal te Gent, A. THILY, Procureur-generaal te 
Luik, G. LADRIERE, Procureur-generaal te Bergen, Chr. DEKKERS, Procureur-
generaal te Antwerpen). 
 
 
 
 
 
 
Anne THILY,      
Procureur-generaal te Luik,     
Voorzitter van het College. 
 



  

4 

 

 

 

 

 

 

 

1. Doelstellingen. 
 

Deze richtlijn strekt ertoe het vervolgingsbeleid wegens sturen 
onder invloed, in staat van dronkenschap of in een soortgelijke 
staat, onder meer ten gevolge van het gebruik van drugs of van 
geneesmiddelen, te uniformiseren, rekening houdend met de 
wet van 7 februari 2003 “houdend verschillende bepalingen 
inzake verkeersveiligheid” en de uitvoeringsbesluiten. 
 
Krachtens het gelijkheidsbeginsel, het 
proportionaliteitsbeginsel en billijkheidsbeginsel is het 
wenselijk die werkwijzen te uniformiseren. 
 
Deze richtlijn voorziet in een eenvormige juridische behandeling van alle 
weggebruikers en schept een kader dat de magistraten van het openbaar ministerie 
de mogelijkheid biedt op uniforme wijze te reageren. 
 
Er moet worden onderstreept dat de magistraten van het openbaar ministerie 
krachtens het beginsel van de opportuniteit van vervolging bij hun beslissingen 
rekening mogen houden met alle aspecten van de situatie (omstandigheden eigen 
aan het geval, antecedenten van de betrokkene, …). Afwijkingen op deze richtlijn zijn 
bijgevolg mogelijk, maar moeten hoe dan ook met redenen worden omkleed. 
 
 
2. Wettelijke grondslag. 
 
De materie wordt geregeld in de artikelen 34, 35, 36, 37 en 37bis van de wetten 
betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het Koninklijk besluit 
van 16 maart 1968 en gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1990 en 16 maart 1999. 
 
Artikel 34: 
 

RICHTLIJN VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE HOUDENDE 
EEN EENVORMIG VERVOLGINGSBELEID BETREFFENDE HET 
STUREN ONDER INVLOED, IN STAAT VAN DRONKENSCHAP 

OF IN EEN SOORTGELIJKE STAAT ONDER MEER TEN 
GEVOLGE VAN HET GEBRUIK VAN DRUGS OF VAN 

GENEESMIDDELEN 

ALGEMEEN 
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§1 Met geldboete van 25 frank tot 500 euro wordt gestraft hij die op een openbare 
plaats een voertuig of een rijdier bestuurt, of een bestuurder begeleidt met het 
oog op de scholing, terwijl de ademanalyse een alcoholconcentratie van ten 
minste 0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram per liter uitgeademde 
alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 
0,5 gram en minder dan 0,8 gram per liter bloed aangeeft. 

 
§2 Met geldboete van 200 euro tot 2000 euro, wordt gestraft: 
 
 1° hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een 

bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl de ademanalyse een 
alcoholconcentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde 
alveolaire lucht meet of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten 
minste 0,8 gram per liter bloed aangeeft. 

 2° hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een 
bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, gedurende de tijd dat dit 
hem krachtens artikel 60 verboden is; 

 3° hij die geweigerd heeft zich te onderwerpen aan de ademtest of aan de 
ademanalyse, bedoeld in de artikelen 59 en 60, of, zonder wettige reden, 
geweigerd heeft de bloedproef bedoeld in art.63§1, 1° en 2° te laten nemen; 

 4° hij die het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs waarvan hij houder is, in 
de gevallen bedoeld in artikel 61, niet heeft afgegeven, of het ingehouden 
voertuig of rijdier heeft bestuurd. 

 
Artikel 35: 
 
Met geldboete van 200 euro tot 2000 euro en met het verval van het recht tot sturen 
van een motorvoertuig voor een duur van ten minste een maand en ten hoogste vijf 
jaar of voorgoed, wordt gestraft hij die op een openbare plaats een voertuig of een 
rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl hij in 
staat van dronkenschap verkeert of in een soortgelijke staat met name ten gevolge 
van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen. 
 
Artikel 36: 
 
Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van 400 frank 
tot 5000 euro of met een van die straffen alleen en het verval van het recht tot het 
besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten 
hoogste vijf jaar of voorgoed, wordt gestraft hij die, na een veroordeling met 
toepassing van artikel 34§2 of artikel 35, een van deze bepalingen binnen drie jaar 
opnieuw overtreedt. 
 
In geval van nieuwe herhaling binnen drie jaar na de tweede veroordeling, kunnen 
de hierboven bepaalde gevangenisstraffen en geldboeten worden verdubbeld. 
 
Artikel 37: 
 
Met een geldboete van 200 euro tot 2000 euro, wordt gestraft: 
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1° hij die een persoon, die duidelijke tekens van strafbare alcoholopname vertoont 
of die zich blijkbaar bevindt in de toestand bedoeld in artikel 35, aanzet of 
uitdaagt tot het besturen van een voertuig of een rijdier of tot het 
begeleiden met het oog op de scholing; 

2° hij die aan een persoon, die duidelijke tekens van strafbare alcoholopname 
vertoont of die zich blijkbaar bevindt in de toestand bedoeld in artikel 35, een 
voertuig toevertrouwt om te besturen of om te begeleiden met het oog op de 
scholing of een rijdier toevertrouwt. 

 
Artikel 37bis: 
 
§1 Met een geldboete van 200 euro tot 2000 euro wordt gestraft: 
 
 1° hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt, of een 

bestuurder begeleidt met het oog op de scholing wanneer de analyse bedoeld 
in artikel 63,§1, 3° of 4°, de aanwezigheid in het organisme aantoont van 
minstens één van volgende stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden: 
- THC; 
- amfetamine; 
- MDMA; 
- MDEA; 
- MBDB; 
- morfine; 
- cocaïne of benzoylecgonine 
en waarvan het gehalte gelijk is aan of hoger dan het gehalte bepaald in artikel 
63,§2; 

2° hij die een persoon die duidelijke tekenen vertoont van invloed als gevolg van 
gebruik van een van de stoffen bedoeld in 1° van deze paragraaf, aanzet of 
uitdaagt tot het besturen van een voertuig of een rijdier of tot het begeleiden 
met het oog op de scholing; 

3° hij die aan een persoon die duidelijke tekenen vertoont van invloed als gevolg 
van gebruik van één van de stoffen bedoeld in 1° van deze paragraaf, een 
voertuig toevertrouwt om het te besturen of om te begeleiden met het oog op 
de scholing of een rijdier toevertrouwt; 

4° hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een 
bestuurder begeleidt met het oog op de scholing gedurende de tijd dat dit hem 
krachtens artikel 61ter, §1 en §2, verboden is; 

5° hij die, zonder wettige reden, geweigerd heeft: 
 - zich te onderwerpen aan de test bedoeld in artikel 61bis, §1, of 

- de bloedproef bedoeld in artikel 63, §1, 3° en 4°, te laten nemen; 
6° hij die het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs waarvan hij houder is, in 

het geval bedoeld in artikel 61quater, niet heeft afgegeven, of het ingehouden 
voertuig of rijdier heeft bestuurd. 

 
§2 Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van 400 

euro tot 5000 euro of met een van die straffen alleen en met het verval van 
het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor ten minste drie 
maanden en ten hoogste vijf jaar of voorgoed, wordt gestraft hij die, na een 
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veroordeling met toepassing van een bepaling van §1, deze bepaling binnen 
drie jaar opnieuw overtreedt. 
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1. Situaties waarin een beroep kan worden gedaan op de procedures 
tot verval van strafvordering onder bepaalde voorwaarden waarin is 
voorzien in de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van 
strafvordering. 
 
 
Ingeval van overtreding van artikel 34 van de gecoördineerde wetten betreffende de 
politie over het wegverkeer (WPW). 
 
1.1.1. Indien de geconstateerde alcoholconcentratie ten minste 0,22 mg per liter 

uitgeademde lucht (0,5 g/l bloed), maar minder dan 0,35 mg per liter 
uitgeademde lucht (0,8 g/l bloed bedraagt. 

 
 Met toepassing van de bepalingen in artikel 216 bis van het Wetboek van 

strafvordering wordt aan de betrokkene een voorstel tot verval van 
strafvordering gedaan mits betaling van een bedrag van 137,5 euro1 2. 

 
1.1.2. Indien de geconstateerde alcoholconcentratie ten minste 0,35 mg per liter 

uitgeademde lucht (0,8 g/l bloed), maar minder dan 0,65 mg per liter 
uitgeademde lucht (1,5 g/l bloed) bedraagt; 

 
 behalve - bijkomende omstandigheid van verkeersonveilig gedrag; 
 - of indien de betrokkene een ongeval met lichamelijke schade 

veroorzaakt heeft; 

 - of als hij in staat van dronkenschap was. 
 
a) Met uitzondering van de gevallen bedoeld in b) infra, moet aan de betrokkene 

een voorstel tot verval van strafvordering gedaan mits betaling van een 
bedrag: 

 

                                                 
1
 Op grond van artikel 65§1 van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer, dient 

verplicht een voorstel van betaling, van een som van 137,5 € gedaan te worden bij de vaststelling van een 

misdrijf bedoeld door het punt 1.1.1 van onderhavige richtlijn. De hier vermelde hypothese is dus deze waarin de 

overtreder dit bedrag niet betaald heeft bij de vaststelling van het misdrijf of waarbij de intoxicatie vastgesteld is 

door een bloedanalyse en niet door een ademanalyse(cfr.COL 10/99). 
2
 Op grond van artikel 216bis §1, 4

de
 lid, worden de kosten voor analyse of deskundig onderzoek in beginsel 

verhaald op de overtreder. 

 

RICHTLIJN EN PROCEDURE BESTEMD VOOR 

DE MAGISTRATEN VAN  

HET OPENBAAR MINISTERIE 
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 - van 400 euro3 indien de geconstateerde alcoholconcentratie ten minste 
0,35 mg per liter uitgeademde lucht (0,8 g/l bloed), maar minder dan 0,5 
mg per liter uitgeademde lucht (1,2 g/l bloed) bedraagt; 

 
 - van 550 euro4 indien de geconstateerde alcoholconcentratie ten minste 0,5 

mg per liter uitgeademde lucht (1,2 g/l bloed), maar minder dan 0,65 mg 
per liter uitgeademde lucht (1,5 g/l bloed) bedraagt. 

 
 Deze bedragen worden verhoogd met 137,5 euro in de gevallen waarin de 

dader het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs bedoeld in artikel 61 van 
de gecoördineerde wetten, weigert af te geven. 

 
b) Indien blijkt dat dergelijke maatregel op vrijwillige basis kan worden toegepast, 

moet voor zover zulks mogelijk en gelet op de mogelijkheden van de bevoegde 
diensten5 en op de beschikbaarheid op plaatselijk vlak van specifiek aan jonge 
bestuurders (jonger dan 25 jaar) aangepaste opleidingsprogramma's artikel 
216ter van het Wetboek van strafvordering worden toegepast. 

 
 In die gevallen moet een justitieassistent een kort maatschappelijk onderzoek 

uitvoeren. 
 
 Indien de voorwaarden zijn nageleefd moet het verval van de strafvordering 

worden vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 216ter van het 
Wetboek van strafvordering. Ingeval zij niet zijn nageleefd moet artikel 216bis 
van het Wetboek van strafvordering volgens de hierboven bepaalde criteria 
worden toegepast. De specifieke opleiding welke in het kader van artikel 216ter 
wordt aangeboden moet in dit geval immers worden beschouwd als een 
alternatief voor een minnelijke schikking en geenszins als een alternatief voor 
vervolging. 

 
1.1.3. Ingeval de betrokkene weigert zich te onderwerpen aan de ademtest of aan 

de ademanalyse, of, zonder wettige reden, een bloedmonster te laten nemen; 
 
 behalve - bijkomende omstandigheid van verkeersonveilig gedrag; 
 - of indien de betrokkene een ongeval met lichamelijke schade 

veroorzaakt heeft; 
 - of als hij in staat van dronkenschap was. 
 
 Met toepassing van het bepaalde in artikel 216bis van het Wetboek van 

strafvordering wordt aan de betrokkene een voorstel tot verval van 
strafvordering gedaan mits betaling van een bedrag van 700 euro. 

 
 

                                                 
3
 Op grond van artikel 216bis §1, 4

de
 lid, worden de kosten voor analyse of deskundig onderzoek in beginsel 

verhaald op de overtreder+ 
4
 Op grond van artikel 216bis §1, 4

de
 lid, worden de kosten voor analyse of deskundig onderzoek in beginsel 

verhaald op de overtreder 
5
 Zulks onderstelt dat de toepassing van deze richtlijn de verwezenlijking van hun prioritaire taken in geen geval 

mag verhinderen, vooral in het kader van de bemiddeling tussen daders en slachtoffers van misdrijven. 
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1.2. Ingeval van overtreding van artikel 37 van de gecoördineerde wetten 
betreffende de politie over het wegverkeer. 

 
 Met toepassing van het bepaalde in artikel 216bis van het Wetboek van 

strafvordering wordt aan de betrokkene een voorstel tot verval van 
strafvordering tegen betaling van een bedrag van 550 euro. 

 
 
2. Situaties waarin deze richtlijn en de richtlijnen betreffende de 

uniforme tarifering van minnelijke schikkingen moeten worden 
toegepast. 

 
In geval van samenloop met een overtreding van het verkeersreglement, past het de 
inbreuken op onderscheiden wijze te behandelen: 
 
 in de hierboven bedoelde situaties moeten de aangegeven richtlijnen worden 

toegepast; 
 

 in geval van overtreding van het verkeersreglement moeten de richtlijnen 
betreffende de uniforme tarifering van minnelijke schikkingen worden toegepast6. 

 
Indien in de gevallen bedoeld in bovenvermeld punt 1.1.2. evenwel artikel 216ter 
van het Wetboek van strafvordering wordt toegepast wordt geen minnelijke 
schikking voorgesteld voor de overtreding van het verkeersreglement. In die gevallen 
moet dus worden afgeweken van de richtlijnen betreffende de uniforme tarifering 
van minnelijke schikkingen, teneinde een gecumuleerde toepassing van de artikelen 
216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering te voorkomen. 
 
 
3. Situaties waarin vervolging moet worden ingesteld. 
 
Het betreft situaties waarin: 
 
- de geconstateerde alcoholconcentratie 0,65 mg of meer per liter uitgeademde 

lucht bedraagt (1,5 g/l bloed); 
 
- indien de bloedanalyse wijst op de aanwezigheid van andere stoffen dan alcohol 

die de rijvaardigheid beïnvloeden (art.37bis WPW); 
 
- indien de overtreder een ongeval met lichamelijke schade veroorzaakt heeft of in 

geval van verkeersonveilig rijgedrag: 

 de geconstateerde alcoholconcentratie ten minste 0,35 mg per liter 
uitgeademde lucht (0,8 g/l bloed) bedraagt, 

 
 
 

                                                 
6
 COL 3/2004. 
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 de betrokkene weigert zich te onderwerpen aan de ademtest of aan de 
ademanalyse, of, zonder wettige reden, weigert een bloedmonster te laten 
nemen; 

 
- de betrokkene een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt 

met het oog op de scholing, terwijl hij in staat van dronkenschap verkeert of in 
een soortgelijke staat onder meer ten gevolge van het gebruik van drugs of van 
geneesmiddelen; 

 
- de betrokkene een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt 

met het oog op de scholing, gedurende de tijd dat dit hem krachtens artikel 60 
van de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer 
verboden is; 

 
- de betrokkene reeds is veroordeeld, of gestraft krachtens de artikelen 216bis of 

216ter van het Wetboek van strafvordering, wegens een van de in deze richtlijn 
bedoelde overtredingen, gepleegd tijdens de drie jaar die voorafgaan aan de 
door het parket behandelde overtreding; 

 
- het openbaar ministerie verschillende in deze richtlijn bedoelde overtredingen 

behandeld gepleegd door dezelfde persoon. 
 
In die gevallen kunnen de magistraten van het openbaar ministerie voor zover zulks 
mogelijk is en wenselijk lijkt, gelet op de specifieke omstandigheden van de zaak, 
een werkstraf of een probatiemaatregel, vorderen. 
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1. Inwerkingtreding 
 
 
Deze omzendbrief treedt in werking op 1 maart 2004. 
 
2. Overgangsbepaling 
 
 
Voor de misdrijven gepleegd vóór 1 maart 2004 worden de richtlijnen van de Minister 
van Justitie van 7 december 1998, verspreid bij  omzendbrief COL 16/98 van 14 
december 1998 van het College van Procureurs-generaal toegepast. Voor de 
misdrijven gepleegd na 29 februari 2004 moeten de richtlijnen vermeld in de huidige 
omzendbrief nageleefd worden. 
 
Daarenboven moeten de bepalingen van artikel 2 van het Strafwetboek in acht 
genomen worden. 
 
 
3. Evaluatie 
 
 
Deze omzendbrief zal geëvalueerd worden op verzoek van de Minister van justitie of 
van het College van Procureurs-generaal, in samenwerking met de Dienst voor het 
Strafrechtelijk Beleid. 
 
Het verdient dan ook aanbeveling een overzicht bij te houden van alle bemerkingen 
betreffende de toepassing van deze omzendbrief. 
 
 

De Minister van Justitie, 
 
 
 
 

L. ONKELINX 
 
 

 

INWERKINGTREDING EN EVALUATIE 
 


