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Overzicht WODCA-resultaten 2021 

 
PERSINFO                                                                                                                                                      10 | 05 | 2022 

 

 

Al meer dan 25 jaar zetten politiemensen zich tijdens WODCA-acties in de weekendnachten in om het verkeer 
op de Antwerpse wegen veiliger te maken.  Ieder weekend voeren zowat 150 politiemensen WODCA-controles 
(snelheids-, alcohol- en drugscontroles) uit in de hele provincie Antwerpen. Bovendien organiseren we 
regelmatig grootschalige provinciale WODCA-acties waaraan zowat alle politiezones deelnemen. Zo ook tijdens 
de nacht van 7 op 8 mei 2022.  Maar liefst  250 politiemensen voerden controles uit over het hele grondgebied 
van de provincie.   

 

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 in 2020 en de volledige sluiting of aangepaste sluitingsuren van de horeca 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. 

Bovendien kregen de politiediensten heel wat bijkomende opdrachten om de verschillende coronamaatregelen te 
handhaven.  Dat onze politiediensten 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. 

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 tijdens een erg complex en uitdagend jaar. 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.“ 

 
Hieronder vindt u de WODCA-resultaten van 2021.  

Zoals vermeld, dienen deze resultaten gelezen en geïnterpreteerd te worden binnen de context van een jaar 
waarin we geconfronteerd werden met een uitzonderlijke gezondheidscrisis/coronapandemie, waardoor het 
aantal controles op overdreven snelheid, alcohol – en drugsgebruik achter het stuur ook lager lag dan andere 
jaren. 
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1. ‘WODCA-resultaten 2021’                    bron cijfers: Federale Politie - DRI - BIPOL 

 

Nachtelijke weekendongevallen 

 

In de provincie Antwerpen gebeurden er in 2021 335 ongevallen op vrijdag- en zaterdagnacht (tussen 22u en 8u) 
en zondagnacht (tussen 22u en 6u). In 2020 waren er 277 ongevallen.     (+58 / +21%) 

 

Verdeling van het aantal ongevallen over de verschillende afdelingen (Antwerpen, Mechelen en Turnhout): 

 

216 in de afdeling Antwerpen (2020 = 167)      (+49 / +29%) 

45 in de afdeling Mechelen (2020 = 34)        (+11 / +32%) 

74 in de afdeling Turnhout (2020 = 76)       (-2 / -3%) 
 

47 van de 335 ongevallen gebeurden op de snelwegen in de provincie Antwerpen (2020 = 40).     
 

Wat de ernst van de ongevallen betreft: 

 

3 dodelijke slachtoffers (2020 = 7)       (-4) 

59 zwaargewonden (2020 = 41)        (+18) 
357 lichtgewonden (2020 = 331)       (+26) 

 

De 3 dodelijke slachtoffers van het nachtelijk weekendverkeer waren niet betrokken bij een ongeval op de 
autosnelweg (2020 = 2).   

        

Afdelingen waar de 3 verkeersslachtoffers het leven lieten in het nachtelijk weekendverkeer:  

 

1  in de afdeling Antwerpen (2020 = 3)       (-2) 
0  in de afdeling Mechelen (2020 = 0)        ( = )    
2 in de afdeling Turnhout (2020 = 4)       (-2)   

 

Van de 59 zwaargewonden vielen er: 

 

 34 in de afdeling Antwerpen (2020 = 16)      (+18) 

 6 in de afdeling Mechelen (2020 = 8)       (-2) 
 19 in de afdeling Turnhout (2020 = 17)       (+2) 
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Legende 
 
ZG : zwaargewonden 
LG : lichtgewonden 

In volgende gemeenten lieten 3 personen het leven ten gevolge van een nachtelijk weekendongeval in 2021: 

 

 
 

 Afd. Antwerpen 

 Afd. Mechelen 

 Afd. Turnhout 

 

 

WODCA-controles 

 
Bemande snelheidscontroles:  7,6% reed te snel (2020 = 9,9%) 

 

77.951 bestuurders werden gecontroleerd op snelheid t.o.v. 68.355 bestuurders in 2020.  (+9.596 / +14%) 
 

5.907 van de gecontroleerde bestuurders reden te snel t.o.v. 6.779 bestuurders in 2020.  (-872 / -13%) 

 

M.a.w. 7,6% van de gecontroleerde bestuurders beging een snelheidsovertreding.  

Dit is een daling van het aantal snelheidsovertreders t.o.v. het voorafgaande jaar (2020 = 9,9%), al blijft het aantal 
snelheidsovertreders helaas erg hoog. 

 

Ondanks het feit dat er meer snelheidscontroles werden uitgevoerd dan vorig jaar, werden er minder rijbewijzen 
met onmiddellijike ingang ingetrokken. Zo werden er in 2021 6 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken (2020 = 13). 

 

Alcoholcontroles: 3,8% had te veel op (2020 = 3,0%) 

 

45.418 bestuurders werden aan een alcoholcontrole onderworpen t.o.v. 48.190 in 2020.       (-2.772 / -6%) 

Er werden 13.267 pre-testen uitgevoerd. Bij 31.277 bestuurders werd een ademtest afgenomen. 

 

Het lage aantal uitgevoerde pre-testen is te wijten aan de covid-crisis. Heel wat politiezones maakten immers 
geen gebruik meer van de samplingtoestellen na de corona-uitbraak. 

 

1.641 bestuurders of 3,8% van de gecontroleerde bestuurders hadden meer dan de toegelaten 0,5 promille 
alcohol in het bloed. Een zorgwekkende stijging ten opzichte van 2020, toen er al 3,0% van de gecontroleerde 
bestuurders betrapt werden met een te hoge alcoholwaarde in het bloed. 

 

Van de 1.641 bestuurders met meer dan de toegelaten 0,5 promille alcohol in het bloed, hadden 996 bestuurders 
(of 61%) meer dan 0,8 promille in het bloed. In 2020 lag dit percentage in dezelfde lijn, namelijk 58%. 

 

265 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken (2020 = 248). 
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Drugscontroles: 46% van speekseltesten positief resultaat 

 

In 2021 werden er 588 speekseltesten afgenomen (2020 = 489).         (+99 / +20%) 
 

Van de 588 bestuurders bij wie een speekseltest werd afgenomen, bleken 272 bestuurders positief te speekselen 
(46%) (2020 = 61%). 

Bij de bestuurders die positief speekselden werd een speekselstaal afgenomen. 

 

251 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken (2020 = 258). 

 

 

WODCA-themazittingen, een samenwerking met de Politieparketten 

 

Met de WODCA-themazittingen wensen gouverneur Cathy Berx en het Parket van Antwerpen de controleacties 
van de politie op overdreven snelheid en op het voeren onder invloed van alcohol en drugs te ondersteunen. 

 

Zo confronteren we automobilisten extra met de zware strafrechtelijke gevolgen waartoe het te snel en/of rijden 
onder invloed, leidt. De sectie Verkeer van het Parket van Antwerpen levert zo een belangrijke bijdrage aan het 
terugdringen van het aantal weekendongevallen met slachtoffers waarbij overdreven snelheid, alcohol en drugs 
in het spel zijn. 

 

Overzicht WODCA-themazittingen - Politierechtbank Antwerpen 

 

Afdeling Antwerpen: 

De volgende WODCA-themazittingen zijn gepland op 10 november 2022 en 11 mei 2023. 

 
Afdeling Mechelen:  

De volgende WODCA-themazitting is gepland op 10 mei 2022. 

 

Afdeling Turnhout: 

Datum volgende WODCA-themazitting is nog niet bekend. 

 

 

Gouverneur Cathy Berx dankt het Parket van Antwerpen voor deze samenwerking. 

 

 

Perscontact: 

Sara Claes 

Senior kabinetsadviseur – communicatieverantwoordelijke gouverneur Cathy Berx 

T 03 240 50 52 - M 0476 50 55 91 

E Sara.Claes@provincieantwerpen.be 
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