
  

 

Op zaterdag 27 februari werd in de provincies Oost- en West-Vlaanderen voor de 20e 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 vierde keer een ‘Verkeersveilige Week’ in plaats van een 

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

zaterdag 27 februari. 

Dit zijn de voornaamste resultaten: 68 bestuurders verliezen hun rijbewijs waarvan 22 door 

gebruik van drugs in het verkeer. In het totaal werden 9.150 verkeersovertredingen  

vastgesteld. 6.50% rijdt te snel en 3,91 % rijdt onder invloed van alcohol.  

Alle 19 lokale politiezones en de federale wegpolitie organiseerden gedurende de voorbije 

week bijkomende verkeersacties. In totaal werden meer dan 539 politiemensen ingezet en 

in alle West-Vlaamse gemeenten samen werden 3.217 werkuren aan controles besteed. 

Op basis van de ontvangen resultaten kan volgend beeld geschetst worden: 

Snelheidscontroles 

 2013 2014 2015 2016 

Aantal gecontroleerde voertuigen 106.743 124.556 120.901 145417 

Aantal overdreven snelheid 3.226 7.784 6.603 9455 

Percentage overdreven snelheid/aantal 
controles 

3,0% 6,25 5,46 % 6.50% 

Aantal rijbewijzen ingetrokken omwille van 
overdreven snelheid 

4 35 15 16 

Het percentage bestuurders dat zich tijdens de verkeersveilige week niet aan de 

snelheidslimiet hield is - ten opzichte van vorig jaar – licht gestegen. Het aantal 

overtredingen viel wel terug op minder dan de helft van de verkeersveilige nachten 

(13.95%) van eind december 2015. Het aantal gecontroleerde voertuigen gedurende deze 

verkeersveilige week lag 20% hoger dan de vorig jaar. 16 hardleerse bestuurders verloren 

onmiddellijk hun rijbewijs omwille van overdreven snelheid. 
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‘Verkeersveilige week’ West-Vlaanderen: 

3.91% rijdt onder invloed. 6.50% van de 
bestuurders rijdt te snel en 68 verliezen hun 

rijbewijs.   



 

Dienst Communicatie 

Alcoholcontroles 

 2013 2014 2015 2016 

Aantal opgelegde ademtesten 1.809 2.905 2.083 3.221 

Aantal positieve ademtesten 23 96 31 126 

Percentage positieve ademtest/aantal 
ademtesten 

1,3% 3.30% 1,49 % 3.91% 

Aantal rijbewijzen ingetrokken omwille van 
positieve ademtest 

8 21 12 30 

Op 3.221 bestuurders, een stijging met meer dan 50% t.o.v. vorig jaar,  die gedurende 

deze verkeersveilige week op rijden onder invloed gecontroleerd werden, bleek dit jaar 3,91 

% te diep in het glas gekeken te hebben. Het resultaat van 1,49 tijdens de vorige editie kon 

hiermee niet geëvenaard worden. Indien echter  het percentage positieven van de voorbije 

week getoetst wordt aan de resultaten van de verkeersveilige nachten in december 2015 

met een gemiddelde van 5,1 % geïntoxiceerde bestuurders, zien we toch een daling van de 

cijfers. Het resultaat ligt in de lijn van de winter BOB-campagne 2015-2016 (3.29%). Het is 

wel het hoogste cijfer van de vier laatste controleacties. 

 

Drugs in het verkeer 

22 rijbewijzen werden ingetrokken bij bestuurders die onder invloed waren van verdovende 

middelen.  

 

Tijdens de controles met onderschepping ging ook de nodige aandacht naar andere 

prioriteiten binnen het verkeersveiligheidsbeleid. In totaal werden nog 813 andere 

verkeersinbreuken vastgesteld met als top drie: 

- niet dragen veiligheidsgordel: 188 overtredingen 

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

- gebruik van GSM tijdens het rijden: 123 overtredingen 

Tal van politiezones werkten tijdens verschillende controles samen met de Vlaamse 

Belastingsdienst, de Douane en Accijnzen, de Vlaamse Milieumaatschappij en de sociale 

inspectie (tewerkstelling en arbeid). 

 

 

Dit bericht wordt verspreid door de dienst Communicatie van het Provinciebestuur West-Vlaanderen. 
Alle persberichten van de Provincie West-Vlaanderen vind je op [www.west-vlaanderen.be/nieuws]. 


