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Resultaten provinciale WODCA-controle Antwerpen  

van 7-8 mei 2022  

             + bekendmaking WODCA-resultaten 2021 

1. RESULTATEN PROVINCIALE WODCA-NACHT 7-8 mei 2022 

3,1% van de gecontroleerde chauffeurs blies positief (3,5% in maart 2021) 

4,4% van de gecontroleerde chauffeurs reed te snel (19% in maart 2021) 

4 positieve speekseltesten 

23 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken 

Afgelopen weekend namen zowat alle politiezones van de provincie Antwerpen en de federale 

politie deel aan een provinciale WODCA-actie.   In de nacht van zaterdag 07/05 op zondag 08/05 

controleerden politieagenten tussen 22u en 6u ’s nachts in de hele provincie Antwerpen op 

alcohol en drugs achter het stuur en op overdreven snelheid.  

Gouverneur Cathy Berx: “Ik dank en feliciteer alle politiezones, de Federale Wegpolitie, de 
medewerkers van de dienst Operationele Coördinatie en Steun van de Coördinatie- en 
Steundirectie, de lucht- en hondensteun van de Federale Politie, de Scheepvaartpolitie en de 
aspiranten van de politieschool ‘Campus Vesta’ extra hartelijk 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. Niet enkel afgelopen weekend, maar alle weekends van het jaar.“ 

Resultaten WODCA-snelheidscontroles nacht 07-08 mei 2022 

8.437 bestuurders werden op snelheid gecontroleerd. Daarvan reden er 371 te snel (4,4%) (19% in 

maart 2021). 

Let wel: omwille van de corona-maatregelen in maart 2021  (nachtklok, horeca gesloten) waren er 

beduidend minder controles op snelheid (502) en waren de WODCA-uren aangepast.   

 Resultaten WODCA-alcoholcontroles 

4.953 bestuurders werden aan een alcoholcontrole onderworpen, waarvan 152 bestuurders een 

positieve ademtest aflegden (3,1%) (1.665 bestuurders in maart 2021 oftewel 3,5% in maart 

2021).  Van de 152 bestuurders die meer dan de toegelaten 0,5 promille alcohol in het bloed 

hadden, hadden 89 bestuurders zelfs meer dan 0,8 promille in het bloed (58%) (58% in maart 2021). 



Resultaten WODCA-drugscontroles 

Bij 6 chauffeurs werd een speekseltest afgenomen. 4 chauffeurs testten positief op de speekseltest 

en moesten een bloedproef ondergaan (66%) (44% in maart 2021). 

Ingetrokken rijbewijzen 

23 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. 

Toelichting bij de cijfers van de controlenacht van 7 op 8 mei 2022: 

Gouverneur Cathy Berx: “Tijdens de nacht van zaterdag op zondag reed 4.4% van de gecontroleerde 

bestuurders te snel. Al is dit een daling ten opzichte van het gemiddelde percentage van het hele 

jaar 2021 (7.6% in totaal, een daling van 3.2 %), het aantal snelheidsduivels op de baan blijft te hoog.  

Verder reed 3.1% van de gecontroleerde bestuurders afgelopen zaterdag onder invloed van alcohol. 
In vergelijking met de resultaten van het volledige jaar 2021 (3,0%) en van de provinciale WODCA-
nacht in maart 2021 (3.5%) is er helaas amper of geen verbetering. Bovendien blijkt opnieuw dat 
van de bestuurders die een positieve ademtest aflegden, het ruime merendeel (58%) méér dan 0.8 
promille in het bloed heeft.  Opvallend is dat dit cijfer al gedurende enkele jaren buitengewoon 
hoog ligt (volledig jaar 2021 = 61%, maart 2021 = 58%). Voor velen betekent drinken blijkbaar 
doordrinken. Het bewijst opnieuw dat ‘glazen tellen’ écht niet lukt, wat erg verontrust.  

 

2. WODCA-RESULTATEN 2021 

Stijging van 21% van het aantal nachtelijke weekendongevallen (335 in 2021/277 in 2020)   

3 dodelijk verkeerslachtoffer tijdens weekendavonden– en nachten (2020 = 7) 

59 zwaargewonden tijdens weekendavonden – en nachten  (2020 = 41)  

7,8% van de gecontroleerde chauffeurs reed te snel (2020 = 9,9%) 

3,8% van de gecontroleerde bestuurders dronk te veel (2020 = 3%) 

272 bestuurders legden positieve speekseltest af (2020 = 298) 

46% van wie een speekseltest onderging, was onder invloed van drugs (2020 = 61%) 

 

Toelichting bij de WODCA-cijfers van 2021 door gouverneur Cathy Berx: 

“De twee voorbije jaren waren door de uitbraak van de pandemie op heel wat vlakken uitzonderlijk.  
Ook voor de wekelijkse en de provinciale grootschalige WODCA-controles waren de gevolgen groot. 
Door maatregelen zoals de avond- en nachtklok en de volledige sluiting of aangepaste sluitingsuren 
van de horeca in 2020 en/of in 2021 waren er tijdens de nachtelijke WODCA-uren (vrijdag- en 
zaterdagnacht tussen 22u en 8u en zondagnacht tussen 22u en 6u) beduidend minder bestuurders 
op de baan. 

Jammer genoeg stellen we wel vast dat het aantal nachtelijke ongevallen in 2021 aanzienlijk steeg 

(21%).  Gelukkig daalde ook het aantal dodelijke verkeersslachtoffers –eindelijk- aanzienlijk.  In 2020 

lieten maar liefst 7 personen het leven door nachtelijke weekendongevallen in onze provincie. In 

2021 betreuren we 3 dodelijke slachtoffers door een nachtelijk weekendongeval. De cijfers zijn 

allicht mede te verklaren door de corona-maatregelen. Tot 8 mei 2021 gold een nachtklok en was 

de horeca gesloten.  Nachtclubs en discotheken moesten hun deuren gedurende de volledige 



periode januari-september gesloten houden. Pas vanaf 1 oktober 2021 mochten ze weer 

feestvierders ontvangen.  Door dit alles waren er veel minder bestuurders op de baan tijdens de 

(weekend)nachten.   

Helaas kon die daling niet verhinderen dat er in 2021 maar liefst 59 mensen zwaargewond raakten 

in het nachtelijke weekendverkeer, 18 meer dan het jaar voordien. De cijfers voor overdreven 

snelheid en rijden onder invloed blijven even hoog als zorgwekkend. Dat het aantal bestuurders die 

positief bliezen opnieuw stijgt tot 3.8% van de gecontroleerde bestuurders, is niet alleen 

teleurstellend maar ook erg onrustwekkend. De cijfers tonen weer maar eens aan dat de WODCA-

acties helaas noodzakelijk blijven. De boodschap is en blijft daarom: rijd altijd nuchter, rijd nooit te 

snel en laat je niet afleiden. 

Dat onze politie- en hulpdiensten ondanks die vele extra taken en opdrachten toch nog steeds ruime 
aandacht en inzet voor de WODCA-controles toonden, voor veiliger verkeer tijdens de 
weekendnachten, geeft aan dat verkeersveiligheid een absolute prioriteit is en blijft. Veel dank 
daarvoor.”  
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Senior kabinetsadviseur – communicatieverantwoordelijke gouverneur Cathy Berx 

T 03 240 50 52 - M 0476 50 55 91 

E Sara.Claes@provincieantwerpen.be 

Gouverneur Cathy Berx vertegenwoordigt de provinciale, gewestelijke (Vlaamse) of federale 

(Belgische) overheid in de provincie Antwerpen. In die hoedanigheid vormt de gouverneur de 

schakel tussen de vier bestuurlijke niveaus: de federale overheid, de Vlaamse overheid, de 

provincie en de steden & gemeenten. Zij woont de provincieraden bij en zit de deputatie - het 

politieke hart van de provincie- voor. Als commissaris van de Vlaamse regering houdt zij 

bestuurlijk toezicht op de gemeenten en OCMW’s en kan zij beslissingen vernietigen die strijdig 

zijn met de wetten, decreten en besluiten van de federale of Vlaamse regering. Als commissaris 

van de federale regering heeft de gouverneur vooral taken op het gebied van ordehandhaving, 

veiligheid en crisisbeheer. 
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