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Hiaten in beëindiging tijdelijk
rijverbod bij alcoholintoxicatie

Verkeersspecialist verschijnt
maandelijks, maar niet in januari
en augustus. Jaargang 24

Wanneer de politie bepaalde alcoholgerelateerde
overtredingen vaststelt, moet ze een tijdelijk rijverbod
opleggen. De praktische toepassing van die
beveiligingsmaatregel is echter niet altijd even logisch. Zo
wordt een tijdelijk rijverbod van 2 uur onvoorwaardelijk
beëindigd, zelfs als de bestuurder in die 2 uur nog alcohol
gedronken heeft. Lees het artikel vanaf p. 20.
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