Q&A Beëindiging alcoholslotprogramma (ASP)
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Waarom stopt het alcoholslotprogramma?
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft besloten de uitvoering van het
alcoholslotprogramma per 21 september 2016 te stoppen. Dit besluit is een gevolg van de lage
instroom van nieuwe deelnemers aan het programma. Het aantal deelnemers is nu zo ver
afgenomen dat een goede uitvoering van het programma niet meer mogelijk is.
Wat betekent de beëindiging van het alcoholslotprogramma voor de personen met een ASP
besluit?
Alle betrokkenen ontvangen van het CBR een brief waarin staat hoe zij weer in het bezit kunnen
komen van een regulier rijbewijs.
Bij personen die niet deelnemen aan het alcoholslotprogramma (ruim 4.000 personen) en personen
aan wie verlenging van het programma is opgelegd als gevolg van te veel foute blaastesten (circa 75
personen) is het vermoeden van ongeschiktheid niet weggenomen: zij worden in de Eigen
verklaringsprocedure door het CBR doorverwezen naar de psychiater voor een alcoholkeuring. Alleen
als zij geschikt uit de keuring komen krijgen zij een nieuw rijbewijs.
De huidige deelnemers die momenteel nog actief deelnemen aan het alcoholslotprogramma en aan
wie geen verlenging is opgelegd, kunnen wel zonder een keuring een rijbewijs verkrijgen, tenzij
sprake is van een andere (medische) contra-indicatie. Zij hebben laten zien in het verkeer de juiste
keuze te maken ten aanzien van alcoholconsumptie en zij hebben door deelname aangetoond
gemotiveerd te zijn om hun gedrag te verbeteren. De deelnemers kunnen daarom een rijbewijs
zonder code 103 (alcoholslot) aanvragen en zodra zij dit hebben, hun alcoholslot laten uitbouwen.
Dit laatste kan tot uiterlijk eind 2016.
Voor hoeveel personen heeft de beëindiging van het alcoholslotprogramma gevolgen?
Per 21 september betreft het besluit de volgende aantallen personen:
- Actuele deelnemers aan het ASP: 760
- Personen met een ASP-besluit die nooit zijn gestart (rijbewijs 5 jaar ongeldig): 3.800
- Personen van wie de deelname is beëindigd wegens onvoldoende meewerken en die nog niet
opnieuw zijn gestart: 300
Voor de personen die het alcoholslotprogramma reeds succesvol hebben afgerond (4.800) heeft het
besluit geen gevolgen.
Hoe worden mensen aangepakt die nu worden aangehouden met te veel alcohol op achter het
stuur?
Als de politie constateert dat hiervan sprake is, wordt proces-verbaal opgemaakt en volgt
afhandeling in het strafrecht. Daarnaast brengt de politie, als zij het vermoeden heeft dat de houder
van een rijbewijs niet meer voldoet aan de eisen voor geschiktheid, een mededeling uit aan het CBR.
Het vervolg van de procedure is afhankelijk van de feiten die de politie heeft geconstateerd. Op
grond van de mededeling en de geconstateerde feiten besluit het CBR:
Op grond van de mededeling en de geconstateerde feiten kan het CBR besluiten:
 dat er een cursus moet worden gevolgd of
 dat er een onderzoek moet plaatsvinden.

