Beste 2e kamer,
Ook ik rijd al 1 jaar en 4 maanden met een alcoholslot. Ik ben 23 jaar en heb op mijn 21e levensjaar
een domme fout gemaakt door met drank te rijden. Ben nog nooit ergens eerder voor gepakt en doe
nog geen vlieg kwaad, maar was bereid om de consequenties onder ogen te zien, zoals het hoort,
want als ik iemand had aangereden, zou ik dat mezelf nooit vergeven.
Het was ook een zware schok voor mij en heb meteen besloten om de eerste tijd maar niet meer te
gaan drinken. Was eigenlijk een beetje teleurgesteld in mezelf. Ik drink eigenlijk alleen bij
gelegenheden en ben geen zware drinker. Het was ook de eerste keer dat ik met drank reed, want
normaal zou ik tegen iedereen zeggen hoe dom het is om met drank te rijden. Maar mensen maken
nou eenmaal fouten en daarvan leren we. Als dit niet zo zou zijn dan zaten we nog in de steentijd, of
zou er geen mensheid meer zijn. In mijn ogen is dit een eenmalige fout, een jeugdzonde. Een ezel
stoot zich niet 2 keer aan dezelfde steen om er maar even een gezegde bij te halen.
Ik studeer Informatica op HBO niveau, dus ben wel handig met computers zal ik maar zeggen, dus
ging ik het wereldwijde web op om te zoeken naar de gevolgen van mijn domme actie. Bij de
rijksoverheid heb je netjes een tabel wat voor straf je krijgt bij welke promillages.
In mijn geval had ik veels te veel gedronken 845 microgram/l wat gelijk staat aan 1.8 promille (klinkt
als zware drinker, maar eenmalig uit de bocht geschoten, zeg maar). Dus ik kwam ook in aanmerking
voor een psychiatrisch onderzoek. Daar over later meer, terugkomend op de tabel, de straf die me
opgelegd zou worden is 800 euro boete en 8 maand rijontzegging. Een vrij forse straf (in mijn geval)
dus, want als arme student heb ik niet veel geld te beuren.
Maar toen ik wat verder ging zoeken, vond ik ook het nu algemenere begrip, ASP
(Alcoholslotprogramma). Hier had ik wel eens van gehoord dat dit in andere landen werd toegepast,
maar wist niet dat dit in Nederland wordt toegepast. Het ASP wordt nu steeds bekender, vooral door
de rechtszaken die nu op gang komen (alcoholslotprogramma is momenteel bevroren).
Het alcoholslot is een optelling van bedragen die ik nu snel even ga opsommen. Per maand dien je
110 euro te betalen voor de huur van het alcoholslot. Als je dit bedrag maal 24 doet (de duur van het
programma) kost dit je 2640 euro (al 3.3 keer zo duur als de straf opgelegd door de rechter). De
inbouw van het apparaat kost 360 euro. Maar omdat ik in de tussentijd een andere auto moest
kopen, kostte me het nog een extra 400 euro om het apparaat over te zetten. Ook moet je 4 x 125 (4
termijnen van 6 maand) euro betalen aan het CBR om onduidelijke redenen (dure
administratiekosten?). Ook moet je een cursus volgen die 300 euro kost (deze is ook nog eens vrij
nutteloos, is voor mensen die de bijbehorende documentatie niet lezen). En in mijn geval was ik ook
nog 1000 euro kwijt aan de psychiater, deze reken ik er even niet bij, omdat ik even de uiteindelijke
kosten van het ASP wil duiden. De opgetelde som die je dan betaald aan het ASP bedraagt 4200 euro.
Het ASP kost dus 4200 euro, los van het feit dat ik er nog eens 1000 euro kan oprekenen, omdat ik
naar de psychiater moest, dan zou je op 5200 euro komen. Als ik 4200 euro deel door de 800 euro,
wat de eigenlijke straf is dan de ‘maatregel’ die je wordt opgelegd eigenlijk 5.25 keer zo erg dan de
straf. De maatregel duurt ook nog eens 2 jaar lang. De verhoudingen tussen de ‘maatregel’ en de
straf zijn echt absurd te noemen.
De psychiater heeft me trouwens goed verklaard, zodat ik meteen met het ASP kon beginnen, maar
de rechter heeft me gewoon de volledige straf opgelegd, had zelf ook niet veel van het ASP gehoord,
maar kon de 800 euro boete wel in werkstraf omzetten, want hij vond de kosten van het ASP wel

heel ver gaan en tevens mocht ik het in werkstraf omzetten, omdat ik een niet al te groot
maandinkomen heb aangezien ik nog student ben.
In de tussentijd is dit wel veranderd en krijgen drankrijders een veel lichtere straf opgelegd, omdat ze
ook nog het ASP moeten volgen. De rechters weten nu blijkbaar dus wel hoe zwaar het ASP voor je is
en leggen dus al minder zware straffen op! Afijn, ik rijdt nu al weer zo lang met dat ding, dat ik me
niet meer aan dit soort berichten stoor.
Maar het feit ligt er wel, had ik nu gepakt geweest had ik niet eens zo’n ding gekregen, aangezien het
alcoholslotprogramma momenteel bevroren is, als dat niet met 2 maten meten is! Gelukkig staan de
advocaten Anker & Anker nog wel voor ons klaar, en hebben een verzoek ingediend om ook de
lopende alcoholslotprogramma’s te bevriezen, al weet ik niet hoe dit in zijn gang moet gaan.
De totaalkosten voor mij zijn dankzij de werkstraf nog een beetje beperkt gebleven (moet positief
blijven) en zijn in totaal nadat de 2 jaar om zijn:
5200 euro
Als student werk ik me een apenhoedje om dit bedrag elke maand weer over te maken naar de
maffia-achtige instelling wat CBR heet. Waarom maak ik deze opmerking? Om het feit dat de rechter
dus wel naar je situatie kijkt. Dingen zoals de 1e keer, het waarom, hoe? De rechter maakt een
oordeel over jouw en daar kun je later tevreden op terugkijken met als zelfreflectie: “Ja, de rechter
had gelijk”.
Het CBR daarentegen doet het op een (legale) maffia-achtige manier. “Hey, Meneer X zit boven de
grenslijn die WIJ hebben gesteld om in aanmerking te komen voor het alcoholslotprogramma, wat
leuk!”.
Er wordt niet gekeken naar dingen zoals, is het je 1e keer, het waarom, hoe? Nee, het CBR
daarentegen kleed je helemaal uit. Een maatregel (in eerder geschreven tekst altijd tussen haakjes) is
dit niet meer te noemen. Dit is gewoon een complete aanslag op je leven. Je wordt neergezet als een
notoire alcoholist. En als je niet betaald, dan ben je 5 jaar je rijbewijs kwijt.
Het CBR wil alleen maar geld zien, en verder niks met de persoon in kwestie te maken hebben. Het
alcoholslot zelf kost zo’n 1250 euro om te kopen. Ik betaal 4200 euro en moet het apparaat daarna
ook nog weer inleveren! Want ik huur het van Draeger (monopolie, anyone?). Draeger en het CBR
kunnen de kosten zo hoog maken, zoals ze zelf willen, en dat hebben ze gedaan!
Nou kan ik het in mijn geval allemaal nog relativeren. Ik ben student, heb nog geen gezin, nog geen
vaste baan. Ik red me wel. Ik kom er wel weer bovenop. Over 8 maanden ben ik er vanaf en dan
horen ze nooit weer van mij, wat ik je brom. Platzak zal ik zijn na deze 8 maand, terwijl ik 5 dagen in
de week stage loop en op zaterdag en zondag werk (doei vrije tijd!). Platzak, zelfs na zwoegen en
zweten, maar daar lig ik niet wakker van, ik heb me dat zelf aangedaan.
Meer lig ik er wakker van dat mensen met grotere belangen hetzelfde als mij maken. Mensen met
gezinnen en een baan waarbij een auto een hoge prioriteit heeft. Mensen met een eigen bedrijf. Al
deze mensen hebben het veel zwaarder dan mij. Mensen met een baan waarbij je veel moet rijden
raken hun baan kwijt, waardoor hun gezinnen er weer onder lijden. Tevens kan ik me voorstellen dat
het psychisch ook wat met je doet. Het alcoholslot zelf steekt namelijk ver boven het dashboard uit.
Het witte pijpje is duidelijk te zien van meters afstand. Telkens moet je je weer verantwoorden voor
het ‘ding’ waar je in moet blazen. Mensen met hun eigen bedrijf, raken failliet. Ook zij hebben hun
auto nodig.

Tuurlijk, je doet het jezelf aan. Maar ik durf te beweren dat 95% van de mensen uit de voorgaande
alinea ook net zoals mij, 1 keer deze fout hebben gemaakt. Ook voor deze 95% is het hun eerste keer
dat ze met drank hebben gereden. Iets wat je niet meer terug kunt draaien, maar je complete leven
is verwoest.
Maatschappelijk draagt de maffia-instelling genaamd het CBR dus geen drol bij. Het verwoest juist
levens. Het genereert geld als een malle. En voor wat, het draagt geen enkele steen bij aan de
maatschappij, maar verdient miljoenen aan deze bombarie over de rug van de werkende mensen
met gezinnen en arme studenten zoals ik, om maar een paar voorbeelden te noemen.
Afsluitend wil ik nog even zeggen dat het natuurlijk ongehoord is om met drank op te rijden, maar de
straffen zijn totaal niet in verhouding. Het zou veel eerlijker zijn dat je de 1e keer gewoon de straf
krijgt zoals de rechter die oplegt, zo gaat het immers al jaren en deze straf is al hoog genoeg. Ook dan
is de overtreder een x aantal maanden zijn rijbewijs kwijt, wat hem/haar ook al veel kan kosten door
niet te kunnen werken.
Maar als je dan de 2e keer gepakt wordt met drank, dan ben je gewoon een domme lul. Een ezel die
zich 2 keer aan dezelfde steen heeft gestoot. Dan ben ik het eens met het alcoholslotprogramma.
Dan heb je blijkbaar geen lering getrokken uit je 1e drankritje. Uiteraard moet er wel een verjaring op
je eerst feit zitten van bijvoorbeeld 10 jaar. Want als je 2e keer na 30 jaar pas weer een keer is, dan
zou het ook weer te zwaar zijn.
Ook wil ik nog even zeggen dat het apparaat ronduit kut is. Het apparaat reageert op van alles en nog
wat en formuleert het als drank. Ik heb dit 1 keer gehad met mondwater en denk eerst 100 x na
voordat ik in het apparaat blaas wat ik de laatste 15 minuten tot me heb genomen. Als dit in je
laatste termijn gebeurt plakt het maffia-achtige CBR er nog doodleuk even een halfjaar voor je aan.
Weer 6 x 110 euro + 125 euro termijnkosten. Alsof het niets is.
Het lijkt alsof deze ‘maatregel’ even snel bedacht is, er doorheen gedrukt, en moeten maar even zien
hoe het gaat. Nou, 2e Kamerleden, het is dus een regelrechte ramp! Doe er wat aan, zet alles stop,
denk er even wat langer over na dan een weekendje hoe jullie het alcoholslot zullen inzetten tegen
drankrijders, want dit is echt te absurd voor woorden.
Ook minister Schultz is niet serieus te nemen door deze ‘maatregel’ nog steeds een maatregel te
noemen. De verhouding is 1:5.25 in mijn geval qua geld. In het ergste geval blaas je voor je 1e keer in
je leven 440 microgram/l. Dan krijg je van de rechter 390 euro boete + 6 maand rijontzegging (dat is
de minimum grens waarmee je een ASP toegewezen krijgt). Als ik dan mijn 4200 euro er weer even
bij pak (eigenlijk 5200 euro), en deze deel door 390 dan kom je op afgerond 11 en dus een
verhouding van 1:11. De ‘maatregel’ is dan 11 keer zo zwaar als de straf die is opgelegd.
Tevens nog een klacht over de psychiater, ik ben er welgeteld 10 minuten geweest. *Poef* 1000
euro, is dit normaal? Ja, abnormaal!
Als jullie dit lezen, doe er wat aan, or die trying.
p.s. ‘asp gebruiker’, je hebt nog geluk gehad tijdens je vakanties. Heb gehoord van een andere ASP
deelnemer dat het geheugen vol kan raken, en dat je auto dan niet meer start. Je dient dan op eigen
kosten de auto naar een uitleesstation te brengen d.m.v. een sleepauto. Dat wordt een dure
sleepauto vanuit Madrid, om nog maar eens sarcastisch te zijn over de vele narigheden die dit
apparaat kan veroorzaken.

