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Scope 

De politierechtbank Oost-Vlaanderen en het parket Oost-

Vlaanderen organiseerden in de week van 5 tot en met 9 

december 2022 een themaweek alcohol/drugs/artikel 42 

Wegverkeerswet in het verkeer. Tijdens deze week werden op 

de terechtzittingen in alle vijf de afdelingen van de 

politierechtbank Oost-Vlaanderen enkel dossiers behandeld 

die onder de drie voornoemde categorieën vallen (zie artikelen 

34, 35, 37/1, 37bis, 38 en 42 Wegverkeerswet). Met de 

themaweek alcohol/drugs/artikel 42 Wegverkeerswet werd als 

voornaamste doel het benadrukken van het belang van 

‘nuchter’ deelnemen aan het verkeer beoogd.  

 

Onderstaand overzicht geeft weer hoeveel nieuwe dossiers of 

inleidingen per afdeling in de themaweek behandeld werden 

(Art. 42: lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid, J: alcohol, 

O: drugs). 

 

 
 

 

 

Actoren 

De politierechtbank Oost-Vlaanderen is 

onderverdeeld in vijf afdelingen, zijnde 

Aalst, Dendermonde, Gent, Oudenaarde en 

Sint-Niklaas. De rechters in de 

politierechtbank zijn werkzaam in één of 

meerdere van deze afdelingen. De 

politierechtbank behandelt zowel 

burgerlijke zaken als strafzaken. 

 

Het parket Oost-Vlaanderen bestaat uit drie 

afdelingen: Dendermonde, Gent en 

Oudenaarde. Het parket Oost-Vlaanderen 

bestaat in de drie afdelingen uit 

verschillende fenomeengerichte teams 

(zoals o.a. algemene en zware criminaliteit, 

verkeer, …). Sommige fenomenen zijn 

evenwel gecentraliseerd in één afdeling 

(zoals bv. cybercriminaliteit en terrorisme, 

…). 

Belang 

Rijden onder invloed is en blijft één van de 

belangrijkste oorzaken van 

verkeersonveiligheid. Alcohol- of 

drugsgebruik beïnvloedt de rijvaardigheid, 

met name doordat de reactietijd toeneemt, 

de alertheid en het gezichtsvermogen 

afnemen en het beoordelingsvermogen en 

de reflexen afnemen (Silverans et al., 

report in preperation). 

 

Evolutie art. 42 Wegverkeerswet 

Door de politierechtbank Oost-Vlaanderen worden sedert het 

jaar 2019 cijfers bijgehouden over het aantal veroordelingen 

artikel 42 Wegverkeerswet door haar politierechters. Hieruit 

blijkt duidelijk dat het belang en de toepassing van dit artikel 

tijdens deze referentieperiode stelselmatig is toegenomen. 

 

Resultaten 

Tijdens de themaweek werd in 294 

dossiers alcoholintoxicatie een effectieve 

veroordeling uitgesproken. Voor de 

dossiers inzake drugs gaat dit over 117 

effectieve veroordelingen. De lichamelijke 

of geestelijke ongeschiktheid (artikel 42 

Wegverkeerswet) van een beklaagde werd 

in 137 dossiers vastgesteld. Tot slot 

werden 157 dossiers uitgesteld naar een 

volgende terechtzitting voor de beoordeling 

van a) alcohol/drugs, b) toepassing artikel 

42 Wegverkeerswet of c) beide in 

afwachting van een 

deskundigenonderzoek of de voorlegging 

van stukken door de beklaagde.  

www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/vredegerechten-en-politierechtbanken-

oost-vlaanderen 

https://www.om-mp.be/nl/uw-om/parketten-procureur-konings/oost-

vlaanderen/contact 
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