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Persinfo WODCA-resultaten 2016          18 maart 2017 

 
 

 Gouverneur Cathy Berx licht de 

WODCA-resultaten 2016 toe 

en bezoekt WODCA-acties 

in de provincie Antwerpen 

--- 
 

 

In het raam van de WODCA-controles organiseren we in de nacht van 18 op 19 maart 2017 een grootschalige 
provinciale WODCA-actie in de provincie Antwerpen. Aan deze actie nemen maar liefst 346 politiemensen deel. 

 

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. 

 

Gouverneur Cathy Berx dankt en feliciteert alle politiezones, de federale wegpolitie, de scheepvaartpolitie 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. 

Tijdens het persmoment licht de gouverneur de WODCA-resultaten van 2016 toe.  

Na de persconferentie bezoekt de gouverneur 2 WODCA-controles (Politiezone Antwerpen en Politiezone  

Voorkempen). Er is gelegenheid om een WODCA-controle opgesteld in Antwerpen en Brecht mee te bezoeken en ter 

plaatse interviews af te nemen. 

 

1. Verwelkoming en toelichting ‘WODCA-resultaten 2016’ door gouverneur Cathy Berx 

 

Nachtelijke weekendongevallen 

 

In de provincie Antwerpen gebeurden er 471 ongevallen in 2016 op vrijdag- en zaterdagnacht (tussen 22u en 8u) en 
zondagnacht (tussen 22u en 6u). In 2015 waren er 456 ongevallen. (+15 / +3%) 

 

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

 

307 in de afdeling Antwerpen (2015 = 285)      (+22 / +8%) 

51 in de afdeling Mechelen (2015 = 70)        (-19 / -27%) 

113 in de afdeling Turnhout (2015 = 101)      (+12 / +12%) 
 

65 van deze 471 ongevallen gebeurden op de snelwegen in de provincie Antwerpen. 

 
Wat de ernst van de ongevallen betreft: 

 

12 dodelijke slachtoffers (2015 = 10)   (+2)  
76 zwaargewonden (2015 = 68)    (+8) 
471 lichtgewonden (2015 = 456)   (+15) 

 

5 dodelijke slachtoffers van het nachtelijk weekendverkeer waren betrokken bij een ongeval op de autosnelweg 
(2015 = 4). 
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Legende 
 
ZG : zwaargewonden 
LG : lichtgewonden 

Afdelingen waar de 12 verkeersslachtoffers het leven lieten in het nachtelijk weekendverkeer:  

 

5  in de afdeling Antwerpen (2015 = 6)  (-1)  
5  in de afdeling Mechelen (2015 = 0)   (+5)    
2 in de afdeling Turnhout (2015 = 4)  (-2)   

 

Van de 76 zwaargewonden vielen er: 

 

 42 in de afdeling Antwerpen (2015: 48)  (-6) 

 18 in de afdeling Mechelen (2015: 9)  (+9) 
 16 in de afdeling Turnhout (2015: 11)  (+5) 

 

 

In volgende gemeenten lieten 12 personen het leven ten gevolge van een nachtelijk weekendongeval in 2016: 
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WODCA-controles 

 
Bemande snelheidscontroles:  7,0% reed te snel (2015 = 6,8%) 

 

140.643 bestuurders werden gecontroleerd op snelheid t.o.v. 173.123 bestuurders in 2015. (-32.480 / -19%) 
 

9.859 bestuurders reden te snel t.o.v 11.721 bestuurders in 2015. (-1.862 / -16%) 

 

M.a.w. 7,0% van de gecontroleerde bestuurders beging een snelheidsovertreding.  

Dit is een lichte stijging van het aantal snelheidsovertreders t.o.v. het voorafgaande jaar  (2015 = 6,8%). 

 

64 rijbewijzen werden ingetrokken (2015 = 90). 

 

Alcoholcontroles: 3,3% had te veel op (2015 = 4,6%) 

 

142.044 bestuurders werden aan een controle onderworpen. Bij 71.458 bestuurders werd een ademtest afgenomen 
(2015 = 87.183). 

 

4.624 bestuurders of 3,3% van de gecontroleerde bestuurders hadden meer dan de toegelaten 0,5 promille alcohol in 
het bloed. Ten opzichte van 2015 (4,6% positieven) zien we een daling van -1,3% van het aantal bestuurders bij wie er 
een te hoge alcoholwaarde in het bloed aanwezig was. 

 

Van de 4.624 bestuurders die meer dan de toegelaten 0,5 promille alcohol in het bloed hadden, hadden 2.771 
bestuurders (of 60%) meer dan 0,8 promille in het bloed. In 2015 lag dit percentage iets hoger: 60,8%. 

 

731 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken (2015 = 667). 

 

Nagenoeg iedereen die in 2016 staande werd gehouden, moest blazen in een samplingtoestel of moest een ademtest 
afleggen. 

 

Drugscontroles: 49,7% van speekseltesten positief resultaat 

 

In 2016 werden er 837 speekseltesten afgenomen (2015 = 599).  (+238 / +40%) 
 

Van de 837 bestuurders bij wie een speekseltest werd afgenomen, bleken 416 bestuurders positief. Zij moesten een 
bloedproef ondergaan. 49,7% van wie een speekseltest onderging, bleek dus onder invloed van drugs. (2015 = 58,3%) 

 

416 rijbewijzen werden ingetrokken (2015 = 335). 

 

WODCA-themazittingen, een samenwerking met 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. 
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Overzicht WODCA-themazittingen  - Politierechtbank Antwerpen 

 

Afdeling Antwerpen: 

 

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

 

- 22 mei 2017, Kamer 9 (WODCA-actie 15/10/16 – 16/10/16) 

- 6 november 2017, Kamer 9 (WODCA-actie 18/03/17 - 19/03/17) 

 

Afdeling Mechelen:  

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

 

- 21 maart 2017 

- 16 oktober 2017. 

 

Afdeling Turnhout: 

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

 

- 12 mei 2017 

 

Gouverneur Cathy Berx dankt het parket van Antwerpen voor deze samenwerking. 

 

2. Toelichting ‘provinciale WODCA-actie 18-19 maart 2017’ door Hoofdcommissaris  Jean-
Claude Gunst, Directeur-Coördinator Arrondissement Antwerpen van de Federale Politie 

 

In de nacht van 18-19 maart 2017 wordt een grootschalige provinciale WODCA-actie georganiseerd waaraan alle 
politiezones, de Scheepvaartpolitie alsook studenten van de politieschool ‘Campus Vesta’ (afdeling politie) van de 
provincie Antwerpen deelnemen. 

 

In totaal worden er vandaag 346 politiemensen ingezet. 

 

3. Toelichting ‘Permanente datagestuurde handhaving’ door Commissaris Frank Rooses, 
 afdelingschef verkeer, Lokale Politie Antwerpen 

 

Toelichting aan de hand van een presentatie. 

4. Toelichting ‘Dagen Veilig Motorrijden’ door Hoofdinspecteur Joeri Peetermans, 
diensthoofd verkeerstoezicht, Lokale Politie Antwerpen 

 

Toelichting aan de hand van een presentatie. 

5. Toelichting initiatief ‘Dag van de Motorrijder’ door gouverneur Cathy Berx 

 

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