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FIETSEN MET EEN
GLAASJE TE VEEL OP

Fietsen is een sociaal gebeuren zodat we na een rit nog weleens met de makkers
op café blijven napraten bij een frisse pint. De vraag of dat juridisch voor
problemen kan zorgen, legden we voor aan Marc Peeters van www.fietsongeval.be

W

eggebruikers die ‘door alcohol
geïntoxiceerd’ (onder invloed)
of dronken aan het verkeer
deelnemen, riskeren naast een mini
mum geldboete van 1.600 euro ook
‘een verval tot sturen’ (rijverbod) voor
motorvoertuigen. De rechter kan hen
zelfs verplichten om medische en/of
psychologische tests af te leggen en/of
hun rijbewijs opnieuw te halen. Fietsers
behoren tot de algemene groep van
‘weggebruikers’ zodat sommigen al hun
wagen voor meerdere weken of maanden
in de garage moesten laten staan.
Midden 2017 blokletterden enkele kran
ten dat dronken fietsers niet langer hun
rijbewijs zouden verliezen. Een nieuwe
wet zou immers het verplichte verval tot
sturen (de inhouding van het rijbewijs)
bij fietsers niet langer automatisch kop
pelen aan een glaasje te veel op. Enige
nuancering is evenwel aan de orde.
De Wet van 18 juli 2017 die van kracht
is sinds 1 oktober 2017 voegt een nieuw
artikel aan de Wegverkeerswet toe, met
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name “De rechter is niet verplicht om
het verval van het recht tot sturen van
een motorvoertuig uit te spreken en het
herstel in het recht tot sturen afhanke
lijk te maken van examens of onderzoeken, indien de overtreding werd begaan
met een voertuig dat niet in aanmerking
komt voor de vervallenverklaring”.

“Toch te veel
gedronken? Laat je
fiets staan want als
‘ongeleid projectiel’
ben je kwetsbaarder
dan ooit.”
De rechter kan met andere woorden nog
altijd – onder andere in functie van de
omstandigheden – fietsers een rijverbod
opleggen, zelfs als de fietser geen auto
en/of geen rijbewijs heeft. Op 15 novem
ber 2017 veroordeelde de Politierechter
te Oudenaarde een hardleerse dronken

fietser tot drie maanden gevangenis,
een geldboete van 2.400 euro en een
jaar rijverbod voor motorvoertuigen.
Ook op 26 oktober 2017 werd voor de
Politierechtbank van Antwerpen een
zaak behandeld van een dronken fietser
die een tegenligger-fietser ten val
bracht. Gezien het zeer hoge alcohol
gehalte vorderde het parket naast een
geldboete een rijverbod, de rechter zal
hier begin januari 2018 uitspraak over
doen. De rechter oordeelt immers in
elke zaak - naar de feiten en voorgaan
den - of een rijverbod als extra bestraf
fing voor fietsers opgelegd moet worden.
Uiteraard zal de komende jaren blijken
hoe de nieuwe wet naar letter en geest
wordt toegepast. Want wat bijvoorbeeld
met speed pedelecs? De gouden tip
– zeker voor fietsers – is een eenvoudige:
drink met mate! Toch te veel alcohol
gedronken? Laat je fiets staan want je
bent als ‘ongeleid projectiel’ kwetsbaar
der dan ooit.
Met dank aan www.fietsongeval.be

