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Resultaten West-Vlaams weekend zonder 
alcohol en drugs in het verkeer 2022 

  
 

Met “BOB beschermt levens” en “Wie rijdt, drinkt niet” mikken we 

op 100 % nuchter rijden in december en januari.” 

Jaarlijks neemt gouverneur Carl Decaluwé in onze provincie het initiatief 

met het “West-Vlaams weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer” 

om de federale winter BOB campagne extra te ondersteunen.  

De meeste lokale politiezones en de federale wegpolitie organiseerden 

extra verkeersacties tijdens het West-Vlaams weekend zonder alcohol en 

drugs in het verkeer dat dit jaar liep van vrijdag 2 december tot 

maandag 5 december.   

De controles gebeurden het ganse weekend zowel overdag als ’s nachts en zowel via grote als met 
kleinere, wendbare controledispositieven. Het hoofdaccent lag op de zaterdagavond en -nacht.  

De politiezones Brugge en Damme/Knokke-Heist bundelden dit jaar de krachten net als de 
politiezones Midow, Mira en Gavers.  Hierdoor kwam capaciteit vrij om bijkomende 
snelheidscontrole uit te voeren.   

 

 

PERSBERICHT 

 

In 2022 werden 204 politiemensen 
ingezet in de 19 lokale politiezones en bij 
de federale wegpolitie. Dit leverde in 
totaal 1421 uren op.  Dit is meer dan 
vorig jaar. 

 



 

In 2022 ondervond de horeca geen beperkende maatregelen meer ten gevolge van de covid-19 
pandemie, wat wel nog het geval was in 2021 (sluiting horeca om 23 uur) en 2020 (geen controles 
gehouden).  

 2018 2019 2021 2022 

ALCOHOL  

2,87 % positief 

45  rijbewijzen 
ingetrokken 

8275 tests 

2,4 % positief 

56 rijbewijzen 
ingetrokken 

2401 tests 

3,7 % positief 

19 rijbewijzen 
ingehouden 

5901 

1,7 % + 

21 RB 
ingetrokken 

DRUGS  1151 tests 

1,21 % positief 

13 rijbewijzen 
ingetrokken 

76 tests 

25 % positief 

17 rijbewijzen 
ingetrokken 

35 

60 % + 

13 RB 
ingetrokken 

SNELHEID  26183 controles 

2,35 % te snel 

3 rijbewijzen 
ingetrokken 

15836 controles 

4,43 % te snel 

5 rijbewijzen 
ingetrokken 

1597 

13,40 % + 

9 RB 
ingetrokken 

GSM 100 pv’s 3 pv’s 4 pv’s  7 inbreuken 

GORDEL 51 pv’s 18 pv’s 10 pv’s 11  
inbreuken 

BOORDDOCUMENTEN 137 pv’s 80 pv’s 86 pv’s 91 
inbreuken 

 

Alcohol: 

• Er werden in totaal de helft meer testen uitgevoerd in 2022 dan in 2021. 

• De bewuste aankondiging van de actie focust niet op het grootste aantal boetes maar op de 
verkeersveiligheid.  Slechts 1,7 % blies A of P. Dit is het beste resultaat sinds 2018. 

• Desondanks werden toch nog 21 rijbewijzen ingetrokken, iets meer dan vorig jaar.  

Drugs: 

• Er werden in totaal de helft minder getest op drugs in 2022 in vergelijking met 2021. 

• 60 % bleek positief. Dit is een hallucinant percentage, en duidt op een ernstig probleem. 

• 13 rijbewijzen werden ingetrokken, dit is evenveel als in 2019. 

Snelheid: 

• Alleen in de lokale politiezones die samenwerkten met één of meer andere politiezones, werden 
snelheidscontroles uitgevoerd. 

• Ondanks de lage cijfer van gecontroleerde voertuigen, 10 maal minder dan andere jaren, blijkt het 
percentage snelheidsduivels nog nooit zo hoog: 13,40 % reed te vlug.   



• 9 rijbewijzen werden ingetrokken ten gevolge van snelheid.  

Andere inbreuken: 

• We stellen een lichte stijging vast van het ontbreken van een keurings- inschrijvings- en 
verzekeringsbewijs ten opzichte van 2021 en 2020. 

• De meest opvallende vaststelling is de toename van het rijden zonder (geldig) rijbewijs. Er 
werd 11 keer gezondigd door bestuurders die ofwel geen rijbewijs hadden of geen geldig 
rijbewijs konden voorleggen.   

• Er werden 2 voertuigen gerechtelijk in beslag genomen en drie geseinde personen werden 
verhoord. 

 

 

 

 

De gouverneur wenst de politiezones en federale diensten te bedanken voor de inzet en deelname 
aan deze actie. Hij wenst teven de bestuurders te bedanken die verantwoord rijgedrag stellen en 
zo samen de wegen van West-Vlaanderen verkeersveiliger maken. 
 
 
  

Op www.gouverneurwest-vlaanderen.be  en via https://www.facebook.com/asgouverneurwvl  vind je alle 
info over de activiteiten van gouverneur Decaluwé, evenals alle persberichten. 

 
 
 

 

In 2022 werden opvallend meer mensen 
zonder (geldig) rijbewijs achter het stuur 
aangetroffen.  

Een hallucinante 60 % van de afgenomen 
speekseltesten bleken positief. 

 

http://www.gouverneurwest-vlaanderen.be/
https://www.facebook.com/asgouverneurwvl

