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Balans van de Brusselse BOB campagne:
één derde meer controles en 2,8% positieve controles
De balans van de winterse BOB campagne 2016-2017 is positief, vindt Brussels Staatssecretaris
bevoegd voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets. Gedurende de campagne voerde de politie
36.739 alcoholcontroles uit waarvan 1.014 een positief resultaat opleverden. Dat komt overeen
met 2,8% op het totaal aantal controles. Het is een vergelijkbar resultaat als vorig jaar (2,7%) toen
het laagste aantal positieven in 15 jaar tijd werd opgetekend. De neerwaartse trend wordt dus
nogmaals bevestigd. Niet onbelangrijk daarbij is dat het aantal uitgevoerde controles met 29% is
toegenomen vergeleken met vorig jaar. 270 rijbewijzen werden ingetrokken.
De goede resultaten bewijzen volgens de politiezones, het BIVV en de federale politie dat de BOB
campagne wel degelijk resultaat oplevert.
« Hoe minder alcohol achter het stuur, hoe beter voor de verkeersveiligheid in het Brussels gewest »,
vertelt Bianca Debaets, Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid. « De BOB campagnes zijn
opnieuw een succes dankzij de goede samenwerking tussen de Brusselse politiezones, het BIVV, het
parket en de federale politie. Ik ben dan ook blij dat we de BOB campagnes behouden hebben, ook na
de regionalisering van de bevoegdheid verkeersveiligheid. Daarbij kan ik ook aankondigen dat we ook
in de zomermaanden een BOB campagne zullen houden in Brussel. Want rijden en drinken gaan heel
het jaar niet samen. Ik draag mijn steentje bij door de Brusselse politiezones van controlemateriaal te
voorzien ».
54% van de controles gebeurde tijdens de week en 46% tijdens het weekend. Het is vooral tijdens de
weekendnachten dat de meeste positieve controles gebeurden.
« Vergeleken met de andere gewesten wordt in Brussel meer tijdens de weekends gecontroleerd. We
merken dat tijdens weekendnachten alcohol nog steeds een probleemfactor blijft. Daarom gaan we in
de toekomst blijven inzetten op die weekendcontroles. Dankzij het systeem van pretests kan de politie
meer en sneller controleren. Dat maakt ons optreden doortastend en efficiënt », besluit Bianca
Debaets.
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