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Slechts 2,7% blies positief in Brussel tijdens BOB campagne

Tijdens de afgelopen BOB wintercampagne werden 28.438 alcoholcontroles uitgevoerd in het Brussels
Gewest. Daarvan bliezen slechts 779 chauffeurs positief, oftewel 2,7%. Dat betekent een daling van 0,6%
tegenover de wintercampagne van vorig jaar. Het is meteen ook het laagste resultaat in de afgelopen 15
jaar. Negen jaar geleden blies nog 12,3% van de bestuurders positief. In 2010 bedroeg het aantal positieve
ademtests 9,6%. De significante daling zet zich ook door op nationaal niveau. De BOB campagnes werken.
Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets investeert daarom volop in de BOB
campagnes. De Staatssecretaris heeft beslist dat de BOB campagnes ook in de zomermaanden zullen
doorgaan in het Brussels Gewest.
De cijfers van de voorbije campagne zijn bekendgemaakt door de federale politie, de zes Brusselse politiezones
en het BIVV. Ze tonen aan dat de BOB campagne resultaten oplevert.
”De BOB campagnes dragen duidelijk bij aan de verkeersveiligheid. Dat bewijzen deze resultaten. Ik wil hierbij
graag de politiediensten bedanken voor hun inzet, en dat ondanks dreigingsniveau 3 en 4 tijdens de campagne”,
vertelt Bianca Debaets. “Ik heb er persoonlijk steeds op aangedrongen om de BOB campagnes te behouden, ook
na de regionalisering van de bevoegdheid verkeersveiligheid. Ik stel vast dat BOB zijn effect niet mist. We gaan
daarom ook in de zomermaanden BOB campagnes organiseren. We starten dit jaar al. Zo maken we mensen
bewust van een veilig verkeer, heel het jaar door.”
In totaal zijn in het Brussels Gewest 28.438 controles uitgevoerd. Dat is bijna het dubbele van het aantal van
vorig jaar (15.670). Slechts 779 automobilisten bliezen positief. Van 27% onder hen werd het rijbewijs
ingetrokken.
69% van de controles vond plaats tijdens de week, 31% tijdens het weekend. Het zal niet verrassen dat vooral
tijdens de weekendnachten de meeste positieve ademstesten werden afgelegd : 42%.
”In vergelijking met Vlaanderen of Wallonië leggen we in Brussel een sterke nadruk op controles in het
weekend en we gaan dit tijdens de volgende campagnes nog meer doen”, aldus nog Bianca Debaets.
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