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Zomerbobcampagne in het Brussels Gewest : amper 3,3% positieve controles

Tijdens de afgelopen zomerperiode hebben er tijdens de Bobcampagne in Brussel amper 829
bestuurders positief getest, en dat op een totaal van 25.043 gecontroleerde bestuurders. Dat is
3,3% van het totale aantal. Het gaat om het tweede beste resultaat in de afgelopen zes jaar. In
2011 en 2012 lag het aantal positieve chauffeurs nog op respectievelijk 9,4% en 9,7%. De daling is
met andere woorden significatief. Ook op nationaal niveau is een soortgelijke daling aan de gang.
Bianca Debaets, Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid, is uiteraard erg blij met de
goede cijfers en bevestigt dat ze ook tijdens de zomermaanden van 2017 opnieuw een
Bobcampagne zal voeren in Brussel.
De cijfers van de voorbije campagne (3 juni - 29 augustus) zijn bekendgemaakt door de federale
politie, de zes Brusselse politiezones en het BIVV. Ze tonen aan dat de BOB campagne resultaten
oplevert.
« De goede resultaten van 2015 (3% positieven) zetten zich ook dit jaar door. En dat is opmerkelijk
omdat we dit jaar in Brussel veel ’s nachts gecontroleerd hebben: één derde van de controles
gebeurde ’s nachts. Ik wil dan ook graag de ordediensten bedanken die ondanks de moeilijke
omstandigheden toch de noodzakelijke middelen voor de controles hebben vrijgemaakt. Op basis van
deze goede resultaten kunnen we zeggen dat we ook volgend jaar een zomerbobcampagne in Brussel
willen organiseren », vertelt Bianca Debaets, Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid.
In totaal zijn in het Brussels Gewest 25.043 controles uitgevoerd. Slechts 829 automobilisten bliezen
positief. Dat is 3,3% van het totale aantal (Vlaanderen 2,9%, Wallonië 3,7%). Het rijbewijs van 27%
van de positieve chauffeurs werd ingetrokken.
De meeste controles waren gerichte acties (77%). Andere controles vonden plaats naar aanleiding
van een verkeersongeval (10%).
De Bobcampagne vond plaats tijdens grote evenementen als Euro 2016, enkele muziekfestivals en
wijdverspreide barbecues. De volgende grote controlecampagne in Brussel is de winterse
Bobcampagne. Die zal plaatshebben van 25 november 2016 tot 30 januari 2017.
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