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Persinfo - 20 oktober 2018 

 

  

Overzicht WODCA-resultaten 2018 
(januari t.e.m. september) 

 

Gouverneur Cathy Berx brengt 
bezoek aan WODCA-actie 

in de provincie Antwerpen 

--- 

 

 

Al bijna 25 jaar zetten politiemensen zich tijdens WODCA-acties in de weekendnachten in om het verkeer 
op de Antwerpse wegen veiliger te maken.  Gemiddeld zijn er elk weekend 140 politiemensen op de been 
om WODCA-controles (snelheids-, alcohol- en drugscontroles) uit te voeren over de hele provincie 
Antwerpen. 

 

Bovendien organiseren we regelmatig grootschalige provinciale WODCA-acties waaraan zowat alle 
politiezones deelnemen. Zo ook tijdens de nacht van 20 op 21 oktober 2018, waarbij maar liefst een 300-tal 
politiemensen controles uitvoerden.    

 

Gouverneur Cathy Berx dankt en feliciteert alle politiezones en de studenten van de politieschool 
‘Campus Vesta’ (afdeling politie) van de provincie Antwerpen voor hun grote inzet. De professionele en 
gedreven inzet van de politie draagt immers substantieel bij tot een grotere pakkans én tot het onder 
controle houden en terugdringen van de weekendongevallen in de provincie Antwerpen. Niet enkel 
afgelopen weekend, maar alle weekends van het jaar.  

Op zaterdag 20 oktober bezocht de gouverneur een controlepost van de Politiezone Voorkempen, in het 
gezelschap van Luc Aerts, burgemeester van Brecht; HCP Jean-Claude Gunst, Directeur-Coördinator 
Federale Politie Arrondissement Antwerpen en HCP Geert Smet, korpschef van de Politiezone 
Voorkempen. 
 

Ook de WODCA-resultaten van 2018 (januari t.e.m. september) werden bekendgemaakt. Hieronder vindt u 
een overzicht. 
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1. WODCA-resultaten 2018 (januari t.e.m. september) 

 

Nachtelijke weekendongevallen (januari t.e.m. september) 

 

In de provincie Antwerpen gebeurden er 309 ongevallen in 2018 op vrijdag- en zaterdagnacht (tussen 22u 
en 8u) en zondagnacht (tussen 22u en 6u). Tijdens dezelfde periode in 2017 waren er 324 ongevallen. 

(-15 / -5%) 

 
Verdeling van het aantal ongevallen over de verschillende afdelingen (Antwerpen, Mechelen en Turnhout): 

 

204 (waarvan 110 in de stad Antwerpen) in de afdeling Antwerpen (2017 = 191) (+13 / +7%) 

36 in de afdeling Mechelen (2017 = 50)  (-14 / -28%) 

69 in de afdeling Turnhout (2017 = 83)  (-14 / -17%) 

 

46 van deze ongevallen gebeurden op de snelwegen in de provincie Antwerpen (2017 = 49). 

 

Wat de ernst van de ongevallen betreft: 

 

3 dodelijke slachtoffers (2017 = 12) (-9 / -75%) 

53 zwaargewonden (2017 = 49)  (+4 / +8%) 

341 lichtgewonden (2017 = 385)  (-44 / -11%) 

 

1 dodelijk slachtoffer van het nachtelijk weekendverkeer was betrokken bij een ongeval op de 
autosnelweg.  

 

Afdelingen waar de 3 dodelijke verkeersslachtoffers het leven lieten in het nachtelijk weekendverkeer in de 
periode januari tot en met september: 

 

0  in de afdeling Antwerpen (2017 = 7)   (-7) 

0  in de afdeling Mechelen (2017 = 2)  (-2)  

3 in de afdeling Turnhout (2017 = 3)   (0) 

 

Van de 53 zwaargewonden vielen er: 

 

 30 in de afdeling Antwerpen (2017 = 28)  (+2) 

 3 in de afdeling Mechelen (2017 =13)  (-10) 

 20 in de afdeling Turnhout (2017 = 8)  (+12) 
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WODCA-controles (januari t.e.m. september) 

 

 

Bemande snelheidscontroles :  9,1% reed te snel (2017 = 8,2%) 

 

118.048 bestuurders werden gecontroleerd op snelheid t.o.v. 99.318 bestuurders in 2017. 

(+18.730 / +19%) 

 

10.746 bestuurders reden te snel t.o.v. 8.204 bestuurders in 2017. 

M.a.w. 9,1% van de gecontroleerde bestuurders beging een snelheidsovertreding (2017 = 8,2%). 

 

T.o.v. dezelfde periode in 2017 zien we een stijging van 0,9% van het aantal bestuurders dat een 
snelheidsovertreding beging. 

 

38 rijbewijzen werden ingetrokken (2017 = 18). 

 

 

Alcoholcontroles : 3,1% had te veel op (2017 = 3,5%) 

 

83.431 bestuurders werden aan een controle onderworpen t.o.v. 82.080 in 2017. (+1.351 / +2%) 

Er werden 52.528 pretesten uitgevoerd. Bij 33.784 bestuurders werd een ademtest afgenomen. 

 

2.615 bestuurders of 3,1% van de gecontroleerde bestuurders hadden meer dan de toegelaten 0,5 promille 
alcohol in het bloed. Ten opzichte van 2017 (3,5% positieven) zien we een daling van 0,4% van het aantal 
bestuurders bij wie er een te hoge alcoholwaarde in het bloed aanwezig was. 

 

Van de 2.615 bestuurders die meer dan de toegelaten 0,5 promille alcohol in het bloed hadden, hadden 
1.565 bestuurders (of 60%) meer dan 0,8 promille in het bloed (2017 = eveneens 60%). 

 

436 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken (2017 = 503). 

 

Nagenoeg iedereen die in 2018 staande werd gehouden, moest blazen in een samplingtoestel of moest 
een ademtest afleggen. 

 

 

Drugscontroles : 37% van speekseltesten positief resultaat 

 

In 2018 werden er 717 speekseltesten afgenomen (2017 = 495).  (+222 / +44%) 
 

Van de 717 bestuurders bij wie een speekseltest werd afgenomen, legden 262 bestuurders een positieve 
speekseltest af. Zij moesten een bloedproef ondergaan. 37% van wie een speekseltest onderging, bleek 
dus onder invloed van drugs (2017 = 51%). 

 

246 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken (2017 = 246). 
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2. WODCA-themazittingen, een samenwerking met de politieparketten 

 

Met de WODCA-themazittingen wensen de gouverneur en het Parket van Antwerpen de controleacties van 
de politie op overdreven snelheid en op het voeren onder invloed van alcohol en drugs te ondersteunen. 

 

Zo confronteren we automobilisten extra met de zware strafrechtelijke gevolgen waartoe het te snel en/of 
rijden onder invloed, leidt. De sectie Verkeer van het Parket van Antwerpen levert zo een belangrijke 
bijdrage aan het terugdringen van het aantal weekendongevallen met slachtoffers waarbij overdreven 
snelheid, alcohol en drugs in het spel zijn. 

 

 

Overzicht WODCA-themazittingen   
 

Afdeling Antwerpen:  

De volgende WODCA-themazittingen van de politierechtbank afdeling Antwerpen is gepland op: 

 

- 25 april 2019 

 

Afdeling Mechelen:  

De volgende WODCA-themazittingen van de politierechtbank afdeling Mechelen is gepland op: 

 

- 22 oktober 2018 

 

Afdeling Turnhout: 

De volgende WODCA-themazitting van de politierechtbank afdeling Turnhout is gepland op: 

 

- 22 oktober 2018 

 

Gouverneur Cathy Berx dankt de parketten voor deze samenwerking. 

 
 
 
Perscontact:  
Sara Claes, kabinetsadviseur van gouverneur Cathy Berx  
mail : sara.claes@provincieantwerpen.be 
gsm : 0476/50.55.91 
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