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Wie kan onderworpen 
worden aan een ademtest 
en speekseltest? 
(Wet 16/03/1968 art. 59§1 & art 61bis). 
  

Officieren van gerechtelijke politie en personeel van 
de federale en lokale politie kunnen een ademtest en 
speekseltest afnemen van: 

•  Iedereen die betrokken is in een verkeersongeval. 
Dit kan zijn als dader, slachtoffer en medeveroorzaker.  

•  Iedereen die op een openbare plaats een voertuig 
of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt in 
het kader van het voorlopig rijbewijs of met de 
rijschool. 

•  Iedereen die op het punt staat om op een openbare 
plaats een voertuig of een rijdier te besturen of een 
bestuurder te begeleiden in het voorlopig rijbewijs of 
met de rijschool. 

•  In kader van drugs in het verkeer kan er 
onmiddellijk over worden gegaan tot het afnemen 
van een speekseltest, zonder dat de checklist werd 
overlopen.
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Waar kan je onderworpen 
worden aan een ademtest 
en speekseltest? 
(Wet 16/03/1968 art. 28).

Onder "openbare plaats" wordt verstaan de openbare 
weg, de terreinen toegankelijk voor het publiek en de 
niet-openbare terreinen die voor een zeker aantal 
personen toegankelijk zijn. 

Is er een tolerantie 
voorzien voor het rijden 
onder invloed? 
(Wet 16/03/1968 art. 34, art. 35 en art. 37bis) 

Voor alcohol geldt een tolerantie om een voertuig te 
besturen: vanaf 0,5 promille voor gewone bestuurders en 
vanaf 0,2 promille voor professionele bestuurders ben je 
in overtreding. Dit geldt voor bestuurders die een 
voertuig of rijdier besturen op de openbare plaats of die 
een bestuurder begeleidt met het oog op scholing.  

Voor drugs geldt een nultolerantie. Het is niet 
toegestaan om onder invloed van drugs een voertuig 
te besturen op de openbare plaats of die een 
bestuurder begeleidt met het oog op scholing. Zodra 
je sporen van de volgende stoffen in je lichaam hebt, 
ben je strafbaar: 

•   THC (cannabis) 

•   Amfetamine 

•   MDMA (methamfetamine) 

Wat staat er in de wet? 2

  



LOKALE POLITIE BRUGGE 23 september 2020

•   Morfine of 6-acetylmorfine (opiaten) 

•   Cocaïne of benzoylecgonine 

Voor medicatie bestaan er geen specifieke 
toleranties maar kan de politie zich beroepen op een 
artikel in de wegcode dat elke bestuurder in staat 
moet zijn om te sturen en dat hij zijn voertuig goed in 
de hand moet hebben. Wie door het innemen van 
bepaalde geneesmiddelen niet meer in staat is om te 
rijden, begaat een overtreding.  
We adviseren u dan ook om uw arts te 
raadplegen welke impact uw medicatie kan 
hebben op het rijgedrag. 

Professionele bestuurder 
en beginnende 
bestuurder?  
(Wet wet 16/03/1968 art. 34§3 en COL 
11/2007) 

De wet schrijft voor professionele- en beginnende 
bestuurders specifieke regels voor.  

Een beginnende chauffeur is iemand die minder dan 
twee jaar houder is van een Belgisch rijbewijs B en 
bestuurder is van een gemotoriseerd voertuig..  

Deze chauffeurs worden bij bepaalde overtredingen 
(o.a. rijden onder invloed) door de politierechter 
strenger bestraft. Zo is de politierechter verplicht bij 
bij het rijden onder invloed alcohol-drugs: 
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Een rijverbod van minimum 8 dagen op te leggen 
(vanaf een eindresultaat van 0,22 mg/l UAL) en een 
herstel van het recht tot sturen na het slagen van een 
theoretisch en praktisch rijexamen.  

Voor professionele bestuurders zijn strengere 
alcoholtoleranties opgelegd. Een professionele 
bestuurder wordt onderverdeeld in twee categorieën: 

1. Bestuurders van vrachtwagens, autocars,   
mobilhomes,… Deze bestuurders zijn in het bezit van 
een rijbewijs C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E 
en zelfs bij verplaatsingen voor privédoeleinden 
blijven zij professionele bestuurder. 

2. Bestuurders van voertuigen categorie B die ook 
een medische keuring nodig hebben zoals taxi’s, 
minibussen, leerlingenvervoer, …  

Deze chauffeurs zijn professionele bestuurders als zij 
beroepsmatig een verplaatsing maken en passagiers 
vervoeren. Bij privé-verplaatsingen geldt dit niet.   

Deze chauffeurs moeten tevens een Belgisch rijbewijs 
kunnen bekomen. 
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