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BOB-campagne in Brussel: meer controles, minder bestuurders onder invloed
Ter gelegenheid van een BOB-controle in Jette heeft Brussels Staatssecretaris voor
Verkeersveiligheid Bianca Debaets de eerste Brusselse resultaten van de BOB-campagne
bekendgemaakt. “Het is een goede zaak voor de verkeersveiligheid dat er in Brussel meer controles
zijn, maar vooral minder bestuurders onder invloed”, stelt Bianca Debaets tevreden.
Tijdens de eerste maand van de BOB-campagne, tussen 27 november en 25 december, werden in het
Brussels Gewest 8.895 bestuurders getest. “Mijn goede samenwerking met de lokale en federale
politie werpt vruchten af. Ondanks de terreurdreiging steeg het aantal controles per dag van 150
twee jaar geleden tot een nieuw record van 318 per dag tijdens deze campagne. De Brusselaars zijn
ook vragende partij voor voldoende controles”, aldus Bianca Debaets. Met 31% van de controles
tijdens de verkeersonveilige weekendnachten doet Brussel het ook beter dan de andere gewesten
(respectievelijk 11% in Wallonië en 20% in Vlaanderen).
Van de 8.895 geteste bestuurders bleken er 291 of 3,3% positief. Drie jaar geleden lag het aantal
positieve bestuurders nog op 9,6%. “De daling van het aantal positieve bestuurders in Brussel bewijst
het nut van de BOB-campagnes. Ik steun dan ook ten volle het idee van dit BOB-weekend ter
gelegenheid van de twintigste verjaardag van de BOB-campagne, met controles van vrijdagavond tot
maandagochtend over het hele land. Ik pleit er dan ook voor om in de toekomst meerdere BOBweekends te organiseren om zo bestuurders blijvend te sensibiliseren”, besluit Bianca Debaets.
De BOB-campagne ging eind november van start onder de slogan ‘Een beetje BOB bestaat niet’.
Boodschap van de campagne is dat zelfs een beetje alcohol zware gevolgen kan hebben achter het
stuur. Meer dan 130 bussen van de MIVB dragen deze boodschap uit binnen Brussel. Het Brusselse
luik wordt georganiseerd in samenwerking met het BIVV, Brussel Mobiliteit, de MIVB, de gemeenten
en de lokale politiezones.
Verkeersveiligheidscampagnes zijn sinds de zesde staatshervorming een gewestelijke bevoegdheid.
Staatssecretaris Bianca Debaets was de eerste om te pleiten voor een voortzetting van de voorheen
federale BOB-campagnes. Ook het Vlaamse en het Waalse gewest hebben naderhand beslist om
verder te gaan met BOB.
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