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PERSBERICHT  
27 november 2016 

Resultaten Verkeersveilige Nachten West-

Vlaanderen:  

4.27 % van de bestuurders rijdt onder invloed van 

alcohol 
  

Tussen vrijdag 25 november 2016 en maandag 30 januari 2017 wordt de traditionele BOB-

campagne gehouden. Om deze campagne in te leiden wordt in de provincies Oost- en West-

Vlaanderen voor de twintigste maal de ‘Verkeersveilige Nacht’ georganiseerd.  

Provinciegouverneur Carl Decaluwé nam dit jaar opnieuw het initiatief om, in overleg met de 

West-Vlaamse burgemeesters en de korpschefs van de lokale en federale politie, de 

‘Verkeersveilige Nacht’ uit te breiden naar twee opeenvolgende ‘Verkeersveilige 

Nachten’ op vrijdag 25 en op zaterdag 26 november. 

Naast het toezien op het naleven van de algemene verkeersregels wordt er in het bijzonder 

gecontroleerd op rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en op het naleven van de 

reglementaire snelheid.  

De gouverneur zal dit initiatief ook persoonlijk ondersteunen door een controle in Rumbeke 

(PZ Riho) en een briefing in Harelbeke (PZGavers/Mira) bij te wonen. 

 

Globale resultaten 

18 lokale politiezones en de federale wegpolitie namen deel aan de actie. Ook was er dit jaar 

opnieuw een inzet van de West-Vlaamse Politieschool met deelname van 22 aspirant-

hoofdinspecteurs. 

De politiezones Gavers en Midow werkten samen. De douane en de Vlaamse Belastingsdienst 

sloten zich aan bij de controles. 

Naast de inbreuken op alcohol en drugs in het verkeer en snelheid werden nog 161 andere 

verkeersinbreuken vastgesteld. Die hadden vooral te maken met het niet in orde zijn met 

het rijbewijs, technische eisen (lichten), verzekeringsbewijs en boordbescheiden 

(verzekering en autokeuring). 

In totaal werden 208 politiemensen ingezet en werden er tijdens de ‘Verkeersveilige Nachten’ 

ongeveer 1.573 mensuren aan terreincontroles besteed. 

Bij de controles werd ook een hoeveelheid drugs in een voertuig aangetroffen en werden er 

drie voertuigen in beslag genomen. 

  

De provinciale resultaten van de verkeersveilige nacht geven volgend beeld: 

  

Alcoholcontroles: 
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  2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal 

gecontroleerde 

personen 

2.707 3.041 3.396 2.998 2.878 

Aantal positieve 

ademtesten 

119 167 164 154 123 

Percentage 

positieve 

ademtesten/aantal 

gecontroleerde 

bestuurders 

4,4% 5,5% 4,8% 5,1% 4.27% 

Aantal rijbewijzen 

ingetrokken 

omwille van 

positieve 

ademtest 

31 45 24 38 20 

 

 

De West-Vlaamse editie 2016 van de verkeersveilige nachten wordt afgesloten met een 

daling van 16 % ten opzichte van vorig jaar voor wat betreft rijden onder invloed van alcohol. 

Dit is het laagste resultaat van de laatste vijf jaar.  

13 deelnemende politiediensten maakten gebruik van één of meerdere samplingtoestellen 

om alcohollucht te detecteren.  

Er werden tijdens de twee voorbije nachten 20 rijbewijzen ingetrokken omwille van een te 

hoog alcoholpercentage. Bijna een daling van 50% t.o.v. de vorige editie. 

Een echte trendbreuk is dit niet. De laatste vijf jaar zijn de cijfers constant. Wel kan er 

vastgesteld worden dat 39% van de 123 positieve testen zich in de A-fase bevonden. Een 

aantal bestuurders laat zich blijkbaar verrassen door het drinken van een kleine hoeveelheid 

alcohol denkende dat de limiet niet is bereikt. Het bewijst nogmaals dat een BOB “nul” moet 

op hebben!. 

De noodzaak aan sensibilistatie en handhaving, om de hardleerse bestuurders te laten inzien 

dat drinken en sturen niet samengaan, is er dan ook voor de toekomst. 

Hierna volgt in tabelvorm een opsplitsing van de resultaten per politiedienst met betrekking 

tot alcoholcontroles: 

 

 

     
  Gecontroleerde 

bestuurders 

Positief 

ademtest 

Waarvan A-

Fase (0,22 =< 

AT < 0,35) 

% positieven 

PZ Brugge NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL 

PZ Blankenberge-

Zuienkerke 

119 4 4 3,36 

PZ Damme-Knokke/Heist 19 4 2 21,05 
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PZ Het Houtsche 474 14 5 2,95 

PZ Regio Tielt 85 8 3 9,41 

PZ Oostende 120 6 1 5,00 

PZ Breden-De Haan 13 2 0 15,38 

PZ Middelkerke 122 5 4 4,10 

PZ Kouter 51 4 1 7,84 

PZ Riho 26 0 0 0,00 

PZ Midow 326 16 4 4,91 

PZ Grensleie 133 3 0 2,26 

PZ Vlas 35 4 1 11,43 

PZ Mira 149 5 2 3,36 

PZ Gavers 329 10 2 3,04 

PZ Polder  35 2 1 5,71 

PZ Spoorkin  84 4 2 4,76 

WPR WVl 359 9 4 2,51 

PZ Westkust 124 7 4 5,65 

PZ Arro Ieper 275 16 8 5,82 

TOTAAL 2878 123 48 4,27 

 

  

Snelheidscontroles: 

 

  

  2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal 

gecontroleerde 

voertuigen 

3.371 4.011 3.783 2.257 24.367 

Aantal 

overdreven 

snelheid 

566 774 337 315 1.025 

Percentage 

overdreven 

snelheid/aantal 

controles 

17% 19,30% 8,9% 13,95% 4.2% 

Aantal 

rijbewijzen 

ingetrokken 

omwille van 

overdreven 

snelheid 

5 5 2 8 8 

 

Acht politiezones hebben parallel aan hun alcoholcontroles ook een snelheidsdispositief 

opgesteld. Het aantal gecontroleerde voertuigen haalde dit jaar een piek ten opzichte van 

de vorige jaren. Het aantal snelheidsovertredingen daalt dit jaar procentueel spectaculair in 

vergelijking met vorig jaar.  
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Acht snelheidsduivels dienden onmiddellijk het rijbewijs af te geven. 

  

Drugscontroles: 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal afgenomen 

speekseltesten 

20 24 23 22 13 

Aantal positieve 

speekseltesten 

5 9 8 8 3 

Percentage 

positieve/afgenomen 

speekseltesten 

25% 38% 35% 36% 23% 

Aantal rijbewijzen 

ingetrokken omwille 

van positieve 

speekseltest 

5 7 5 5 3 

 

Op basis van onder meer uiterlijke tekenen is de politie het voorbije weekend in dertien 

gevallen overgegaan tot het nemen van een speekseltest. Bij drie bestuurders tekende de 

test positief en werd een bloedstaal afgenomen. In die drie gevallen werd het rijbewijs 

onmiddellijk ingetrokken.  

  

Commissaris Patrick Van Gelder, verbindingsofficier van gouverneur Carl 

Decaluwé, is deze voormiddag tussen 10.30 en 12 uur telefonisch beschikbaar om 

indien nodig meer uitleg te geven over de verkeersveilige nachten en duiding te 

geven bij de resultaten (gsm: 0473 85 02 35) 

  

Voor meer informatie:  

Patrick Van Gelder via patrick.vangelder@ibz.fgov.be -  0473 85 02 35 

  

Op www.gouverneurwest-vlaanderen.be vind je alle info over de activiteiten van 

gouverneur Decaluwé, evenals alle persberichten. 
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