
LOKALE POLITIE BRUGGE 23 september 2020

Alcohol 

Wanneer de politie je laat blazen worden de 
resultaten steeds vermeld in mg/l UAL. Er 
ontstaat bij een controle hier vaak verwarring 
omdat we in de media steeds resultaten in 
promille horen. 

Wat is promille? 

Eén promille betekent één duizendste. Wanneer men bv. 
2 promille heeft, betekent dit dat er per liter bloed 2 
duizendste liter, of nagenoeg 2 milligram alcohol in het 
bloed is. Gezien een persoon gemiddeld 4 liter bloed 
heeft, heeft hij bij 2 promille 0,008 liter (of 8 cl) alcohol in 
het bloed. 
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Promille wordt gebruikt om het alcoholgehalte in je 
bloed uit te drukken. 

Wat is uitgeademde alveolaire lucht (UAL) 

UAL is een manier om de concentratie van alcohol in het 
bloed uit te drukken via de uitgeademde lucht. Het wordt 
uitgedrukt in microgram per liter. De maximum 
toegelaten concentratie bedraagt 0,21mg/l uitgeademde 
alveolaire lucht, wat overeen stemt met 0,49 promille. 

Bij een verkeerscontrole laat de politie de testpersoon 
blazen. Het eindresultaat meet dus steeds het 
alcoholgehalte in de adem die wordt uitgedrukt in mg/l 
UAL. 
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Alcoholdetectietoestel 

Wat? 

Dit toestel detecteert of er al dan niet alcohol aanwezig is 
bij de bestuurder. Het is een verlengstuk van de neus van 
de agent. 

Resultaat? 

PASS: het toestel detecteert geen alcohol  

 # je mag verder rijden 

FAIL: het toestel detecteert alcohol 

 # je moet een ademtest ondergaan 

Ademtest 
Wat? 

Bij een ademtest worden door middel van een 
draagbaar apparaat sporen van alcohol opgespoord 
in de uitgeademde alveolaire lucht.  

De politiemensen die deze test afnemen zullen u 
vragen gedurende een bepaalde tijd onafgebroken in 
het mondstuk van het apparaat te blazen. Het toestel 
geeft aan wanneer voldoende lang geblazen is.  

Je hebt recht op 15 minuten wachttijd om deze 
ademtest af te leggen. 

Verloop verkeerscontrole 3



LOKALE POLITIE BRUGGE 23 september 2020

Resultaat? 

S (Safe/Veilig): je alcoholgehalte is onder het 
wettelijke toegelaten maximum (< 0,22 mg/l 
uitgeademde lucht of voor professionele bestuurder 
< 0,09 mg/l UAL)  

  # Je mag verder rijden. 

A (Alarm) 1 (professionele bestuurder): je 
alcoholniveau is ten minste 0,09 mg/l UAL (0,2 
promille) maar onder 0,22 mg/l UAL (0,5 promille)  

  # je moet een ademanalyse ondergaan. 

A (Alarm): je alcoholniveau is ten minste 0,22 mg/l 
UAL (0,5 promille) maar onder 0,35 mg/l UAL (0,8 
promille)  

  # je moet een ademanalyse ondergaan. 

P (Positief): het alcoholniveau is minimum 0,35mg/l 
UAL of meer 

 # je moet een ademanalyse ondergaan 

Weigering? 

Een bestuurder mag de ademtest niet weigeren. Een  
weigering wordt gelijkgesteld met een positieve 
ademtest.  

Bij een weigering om een ademtest te ondergaan zal 
aan de betrokkene een bloedproef worden 
voorgesteld. Er zal steeds een arts gevorderd worden. 
De boete voor het weigeren van ademtest kan 
oplopen van 1.200 tot 12.000 euro. 
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Ademanalyse 

Wat? 

Bij een ademanalyse wordt door middel van een 
toestel de exacte alcoholconcentratie in de 
uitgeademde alveolaire lucht gemeten.  

Een ademanalysetoestel is een toestel waarin een 
bestuurder gedurende een bepaalde tijd 
onafgebroken in het mondstuk van het apparaat 
blaast. Het toestel geeft aan wanneer voldoende lang 
geblazen is.  

  

Resultaat? 

Het resultaat is minder dan 0,22 milligram of 
minder dan 0,09 milligram (professionele 
bestuurder) alcohol per liter uitgeademde alveolaire 
lucht  

  # je mag verder rijden 

Het resultaat is ten minste 0,09 milligram en minder 
dan 0,22 milligram alcohol per liter uitgeademde 
alveolaire lucht (professionele bestuurder) 

  # je rijbewijs wordt voor een periode van twee 
uur ingehouden. Na twee uur wordt het rijbewijs 
teruggegeven.  

Het resultaat is ten minste 0,22 milligram en minder 
dan 0,35 milligram alcohol per liter uitgeademde 
alveolaire lucht  

  # je rijbewijs wordt voor een periode van drie 
uur ingehouden. Na drie uur wordt het rijbewijs 
teruggegeven.  
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Het resultaat is ten minste 0,35 milligram of meer 
alcohol per liter uitgeademde alveolaire lucht  

  # je rijbewijs wordt voor een periode van zes 
uur ingehouden. Na zes uur dient een nieuwe 
ademtest en eventueel nieuwe ademanalyse 
uitgevoerd te worden. Blijkt dit resultaat nog steeds 
positief, dan wordt het rijbewijs opnieuw drie of zes 
uur ingehouden en dit tot op het moment dat er een 
negatieve ademtest afgelegd wordt.  

Tweede analyse ? 

De bestuurder heeft recht op een tweede 
ademanalyse. Indien het verschil meer bedraagt dan 
de door de Koning bepaalde nauwkeurigheids-
voorschriften zal een derde analyse uitgevoerd 
worden. Het laagste resultaat van de twee correcte 
resultaten wordt in aanmerking genomen.  

Weigering? 

Een bestuurder mag een ademanalyse niet weigeren. 
Deze weigering wordt gelijkgesteld met een 
ademanalyse van meer dan 0,35 alcohol per liter 
uitgeademde alveolaire lucht.  

Bij een weigering om een ademanalyse te ondergaan 
zal aan de betrokkene een bloedproef worden 
voorgesteld. Er zal steeds een arts gevorderd worden. 
De boete voor het weigeren van ademanalyse kan 
oplopen van 1.600 tot 16.000 euro. 
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Drugs 

Gestandaardiseerde checklist 

Wat? 

Aan de hand van een checklist gaat de politie na of je 
uiterlijke tekenen vertoont die erop kunnen wijzen dat 
je onder invloed van drugs bent.  

Verkeersongeval? 

Bij daders of vermoedelijke daders van een 
verkeersongeval moet geen checklist worden 
overlopen en kan men onmiddellijk overgaan tot het 
afnemen van de speekseltest.  

Speekseltest 
Wat? 

Via het collecteren van speeksel wordt nagegaan of 
de bestuurder onder invloed van drugs rijdt.  

Deze test controleert op: 

      #    Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) spoort 

            gebruik op van cannabis. 

      #    Amfetamine spoort gebruik op van speed. 

      #    Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA) 

            spoort gebruik op van xtc. 

      #    Morfine of 6-acetylmorfine spoort gebruik op 

            van heroïne. 

      #    Cocaïne of benzoylecgonine spoort gebruik op 

            van cocaïne. 
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Resultaat? 

Bij het verschijnen van de controlelijn en alle lijnen bij 
de verschillende middelen 

 # test is negatief. Je mag verder rijden. 

Bij het verschijnen van de controlelijn en één of 
meerdere lijnen verschijnen NIET bij de middelen 

 # test is positief. Je moet een speekselanalyse 
ondergaan. Je rijbewijs wordt onmiddellijk 
ingehouden voor een periode van 12 uur. De officier 
van gerechtelijke politie /procureur des Konings zal 
ook onmiddellijk het rijbewijs laten intrekken voor 15 
dagen.  

Weigering? 

Een bestuurder mag een speekseltest niet weigeren. 
Deze weigering wordt gelijkgesteld met een positieve 
speekseltest.  

Bij een weigering om een speekseltest te ondergaan 
zal aan de betrokkene een bloedproef worden 
voorgesteld. Er zal steeds een arts gevorderd worden. 
De boete voor het weigeren van speekseltest kan 
oplopen van 1.600 tot 16.000 euro. 
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Speekselanalyse 
Wat? 

Er wordt aan de testpersoon gevraagd om een 
speekselcollector (wattenstick) onder de tong te laten 
plaatsen. 

Als het indicatorvenster blauw kleurt is er voldoende 
speeksel verzameld. 

De wattenstick wordt geplaatst in het bewaarbuisje.  

De speekselcollector wordt naar het labo gestuurd 
voor een grondige analyse.  

Resultaat? 

Het labo stuurt het resultaat op naar het parket en de 
overtreder.  

Weigering? 

Een bestuurder mag een speekselanalyse niet 
weigeren. Deze weigering wordt gelijkgesteld met 
een positieve speekselanalyse.  

Bij een weigering om een speekselanalyse te 
ondergaan zal aan de betrokkene een bloedproef 
worden voorgesteld. Er zal steeds een arts gevorderd 
worden. De boete voor het weigeren van 
speekselanalyse kan oplopen van 1.600 tot 16.000 
euro. 

Verloop verkeerscontrole 9



LOKALE POLITIE BRUGGE 23 september 2020

Medicatie 

Artikel 8.3. van het verkeersreglement zegt dat 
elke bestuurder in staat moet zijn om te sturen, en 
dat hij zijn voertuig voortdurend goed in de hand 
moet hebben. 
Wie door het innemen van bepaalde 
geneesmiddelen niet meer in staat is om te rijden, 
begaat een overtreding van de 2e graad. Hiervoor 
betaal je een onmiddellijke inning van 116 euro  

Bovendien bestraft art. 35 van de wet betreffende 
de politie over het wegverkeer personen die op 
een openbare plaats een voertuig of een rijdier 
besturen of een bestuurder begeleidt met het oog 
op de scholing in een aan dronkenschap 
soortgelijke staat met een boete van 1.600 tot 
16.000 euro en een verval van het recht tot sturen 
van minimum 1 maand tot 5 jaar of voorgoed. 

Tot slot stelt de reglementering op het rijbewijs 
dat je lichamelijke en geestelijke toestand als 
bestuurder van een motorvoertuig in 
overeenstemming moet zijn met de medische 
minimumnormen. Je bent niet in staat om een 
voertuig te besturen als je geneesmiddelen 
gebruikt die een nadelige invloed kunnen hebben 
op je rijgeschiktheid, of als de hoeveelheden die 
je gebruikt je rijgedrag ongunstig beïnvloeden. 
Ook op deze overtreding staan boetes van 1.600 
tot 16.000 euro. 
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