
   

 

Dit bericht wordt verspreid door de dienst Communicatie van het Provinciebestuur West-Vlaanderen. De dienst Communicatie is te bereiken op het telefoonnummer 050-
403517 of via fanny_depijpere@west-vlaanderen.be 

 
 

Op donderdag 27 februari werd in de provincies Oost- en West-Vlaanderen voor de 18e keer de kettingbotsing op de E17 ter 

hoogte van Nazareth herdacht. Op die dag vonden 10 mensen de dood en werden er 56 personen zwaargewond. Bij de botsing 

waren meer dan 200 wagens betrokken. 

Ter nagedachtenis van deze ramp organiseerde gouverneur Carl Decaluwé in West-Vlaanderen voor de tweede keer een 

‘Verkeersveilige Week’ in plaats van een ‘Verkeersveilige Dag’. Deze week vond plaats in de week van vrijdag 21 tot en met 

donderdag 27 februari. 

Alle 19 lokale politiezones en de federale wegpolitie organiseerden gedurende de voorbije week bijkomende verkeersacties. In 

totaal werden meer dan 500 politiemensen ingezet en samen presteerden de politiezones en de federale wegpolitie 2.538 

werkuren aan controles. 
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West-Vlaamse resultaten ‘Verkeersveilige week’:  62 bestuurders 

verliezen hun rijbewijs. 8484 verkeersovertredingen. 6,25 % rijdt 
te snel en 3.30% rijdt onder invloed van alcolhol! 
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Op basis van de ontvangen resultaten kan volgend beeld geschetst worden: 

Snelheidscontroles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sinds enkele jaren vastgestelde gunstige evolutie in het aandeel snelheidsovertreders krijgt dit jaar een deuk. Het percentage 

bestuurders dat zich tijdens de verkeersveilige week niet aan de snelheidslimiet hield is in t.o.v. verleden jaar verdubbeld van 3 

% naar 6.25 %. Het aantal gecontroleerde voertuigen gedurende deze verkeersveilige week lag opnieuw hoger dan de vorige 

jaren. Het parket trok, t.a.v. vorige editie, 8 maal meer rijbewijzen onmiddellijk in omwille van overdreven snelheid. 

 

Alcoholcontroles: 

 

 2013 2014 

Aantal opgelegde ademtesten 1.809 2.905 

Aantal positieve ademtesten 23 96 

Percentage positieve ademtest/aantal 
ademtesten 

1,3% 3.30 

Aantal rijbewijzen ingetrokken omwille van 
positieve ademtest 

8 21 

 

 

Op 2.905 bestuurders die gedurende deze verkeersveilige week op rijden onder invloed gecontroleerd werden bleek dit jaar 3.30 

% te diep in het glas gekeken te hebben. De hoopgevende cijfers van verleden jaar verdwijnen als sneeuw voor de zon. Indien 

echter  het percentage positieven van de voorbije week getoetst wordt aan de resultaten van de verkeersveilige week in 

december 2013 met een gemiddelde van 5,5 %  geïntoxiceerde bestuurders, zien we toch een daling van de cijfers.  Naast de 21 

 2013 2014 

Aantal gecontroleerde voertuigen 106.743 124.556 

Aantal overdreven snelheid 3.226 7784 

Percentage overdreven snelheid/aantal controles 3,0% 6,25 

Aantal rijbewijzen ingetrokken omwille van 
overdreven snelheid 

4 35 
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beschonken bestuurders mochten nog 6 andere bestuurders met duidelijke tekenen van recent druggebruik hun rijbewijs 

onmiddellijk inleveren. 

Tijdens de controles met onderschepping ging ook de nodige aandacht naar andere prioriteiten binnen het 

verkeersveiligheidsbeleid. In totaal werden nog 1.163 andere verkeersinbreuken vastgesteld met als top drie: 

- niet dragen veiligheidsgordel: 303 overtredingen 

- gebruik van GSM tijdens het rijden: 255 overtredingen 

- voertuigpapieren niet in orde (keuring, verzekering, …): 153 overtredingen 

Een overzicht van het aantal controles en overtredingen per politiezone is terug te vinden in bijlage. 

 

Meer info: voor interviews, quotes, beleidsvragen: Gouverneur Carl Decaluwé is deze voormiddag tussen 10 en 13 uur 

telefonisch beschikbaar om meer uitleg te geven over de verkeersveilige nachten en duiding te geven bij de 

resultaten (gsm 0476 408517) 

 

voor andere vragen: 

dienst communicatie, Fanny Depijpere 

fanny.depijpere@west-vlaanderen.be of 050 40 35 17 of 0497 05 18 15 

 

 

 

Alle persberichten van de Provincie West-Vlaanderen vind je op [ www.west-vlaanderen.be/nieuws ]. 


