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        Overzicht WODCA-resultaten  

(januari t.e.m. september 2022)  

  

PERSINFO                                                                                                                                                      13 | 12 | 2022  

              

Al meer dan 25 jaar zetten politiemensen zich tijdens WODCA-acties (Weekend Ongevallen Door Controles 
Aanpakken) in de weekendnachten in om het verkeer op de Antwerpse wegen veiliger te maken.  Gemiddeld zijn er 
elk weekend 140 politiemensen op de been om WODCA-controles (snelheids-, alcohol- en drugscontroles) uit te 
voeren in de hele provincie Antwerpen. Bovendien organiseren we regelmatig grootschalige provinciale WODCAacties 
waaraan zowat alle politiezones deelnemen. Zo ook tijdens de nacht van 10 op 11 december, waarbij maar liefst een 
200-tal politiemensen controles uitvoerden.   

  

Gouverneur Cathy Berx: “Na de op vlak van verkeersveiligheid rustigere coronajaren hoopten we dat de trend naar 

minder ongevallen, minder doden en zwaargewonden in het verkeer zich zou doorzetten. De werkelijkheid is helaas 

anders. Jammer genoeg steeg het aantal verkeersongevallen dit jaar opnieuw fors. Er gebeurden helaas weer evenveel 

ongevallen als voor de pandemie. Ook het aantal doden en (zwaar)gewonden in en door het nachtelijk weekendverkeer 

steeg opnieuw. Middelengebruik en overdreven snelheid eisen nog steeds te veel slachtoffers. Verkeersveiligheid: 

minder doden en zwaargewonden in en door het verkeer, blijft een absolute prioriteit. Het zou eenieders ambitie 

moeten zijn. Met het oog op veiliger verkeer tijdens de weekendnachten, voerden de politiediensten in Antwerpen de 

WODCA-controles terug op. Met resultaat: onze politiediensten voerden in 2022 drie keer zoveel snelheidscontroles uit 

dan het jaar voordien en ook aanzienlijk meer alcoholcontroles. Ik ben hen daar zeer dankbaar en erkentelijk voor. Het 

toenemend aantal rijbewijzen dat onmiddellijk moest worden ingetrokken, bewijst helaas de noodzaak van de 

doorgedreven controles.”   

Gouverneur Cathy Berx dankt alle politiezones, de Federale Wegpolitie, de medewerkers van de dienst Operationele 

Coördinatie en Steun van de Coördinatie- en steundirectie Antwerpen, de Scheepvaartpolitie en de aspiranten van de 

afdeling politieopleidingen van ‘Campus Vesta’ meest hartelijk voor hun grote inzet. De professionele, volgehouden en 

opnieuw opgevoerde inzet van alle politiediensten en de politieschool blijft noodzakelijk om de pakkans te vergroten. 

Een hoge pakkans en sterke sensibilisering blijven noodzakelijk om weekendongevallen onder controle te houden en 

opnieuw terug te dringen. Niet enkel tijdens de provinciale WODCA-acties, maar alle weekends van het jaar.  

  

Op zaterdag 10 december bezocht de gouverneur een gezamenlijke controlepost van de Politiezones HEKLA en Rupel, 

in het gezelschap van Jean-Claude Gunst, bestuurlijk directeur-coördinator Federale Politie Antwerpen.  

  

Ook de WODCA-resultaten van de eerste negen maanden van 2022 werden bekendgemaakt. Hieronder vindt u een 

overzicht.    
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1. WODCA-resultaten 2022 (januari t.e.m. september)                bron cijfers: Federale Politie - DRI - BIPOL  

  

Nachtelijke weekendongevallen  

 

  

In de provincie Antwerpen gebeurden er 327 ongevallen in de periode januari-september 2022 op vrijdag- en 

zaterdagnacht (tussen 22u en 8u) en zondagnacht (tussen 22u en 6u). In 2021 waren er 217 ongevallen. (+110 / +51%)  

  

  2021  2022  verschil  procentueel  

Afdeling Antwerpen  142  219  +77  +54%  

Afdeling Mechelen  27  52  +25  +93%  

Afdeling Turnhout  48  56  +8  +17%  

Totaal  217  327  +110  +51%  

  

39 van de 327 ongevallen gebeurden op de snelwegen in de provincie Antwerpen (tov 32 in 2021).  

  

  

Ernst van de ongevallen  

  2021  2022  verschil  

Dodelijke slachtoffers  1  5  +4  

Zwaargewonden  40  41  +1  

Lichtgewonden  223  364  +141  

Totaal  264  410  +146  

  

Dodelijke verkeersslachtoffers in nachtelijk weekendverkeer  

  2021  2022  verschil  

Afdeling Antwerpen  0  3  +3  

Afdeling Mechelen  0  2  +2  

Afdeling Turnhout  1  0  -1  

Totaal  1  5  +4  

  
Zwaargewonden  

  2021   2022   verschil  

Afdeling Antwerpen   22   21  -1  

Afdeling Mechelen   2   12  +10  

Afdeling Turnhout   16   8  -8  

Totaal   40   41  +1  
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WODCA-controles (januari t.e.m. september)  

 

  
Bemande snelheidscontroles:  6,8% reed te snel (2021 = 7,8%)  

  

SNELHEID  2021  2022  verschil  procentueel  

Aantal gecontroleerde bestuurders  38.194  117.101  +78.907  +207%  

Aantal in overtreding  2.989  7.910  +4.921  +164%  

  

• M.a.w. 6,8% van de gecontroleerde bestuurders beging een snelheidsovertreding. Dit is een daling van het 
aantal snelheidsovertreders t.o.v. de eerste negen maanden van het voorafgaande jaar (7,8% in 2021).  

• Omdat er veel meer snelheidscontroles werden uitgevoerd, werden er eveneens meer rijbewijzen onmiddellijk 
ingetrokken voor overdreven snelheid t.o.v. vorig jaar. In 2022 werder er 16 rijbewijzen onmiddellijk 
ingetrokken (5 in 2021).  

  

Alcoholcontroles: 3,1% had te veel op (2021 = 3,5%)  

  

ALCOHOL  2021  2022  verschil  procentueel  

Aantal gecontroleerde bestuurders  32.223  53.230  +21.007  +65%  

  

• Er werden 24.628 pretesten uitgevoerd. Bij 30.491 bestuurders werd een ademtest afgenomen.  

• 1669 bestuurders of 3,1% van de gecontroleerde bestuurders hadden meer dan de toegelaten 0,5 promille 
alcohol in het bloed. Een substantiële daling ten opzichte van vorig jaar: toen waren er 3,5% positieven waarbij 
een te hoge alcoholwaarde in het bloed aanwezig werd vastgesteld.  

• Van de 1.669 bestuurders met meer dan de toegelaten 0,5 promille alcohol in het bloed, hadden 958 
bestuurders (of 57%) meer dan 0,8 promille in het bloed. In 2021 lag dit percentage in dezelfde lijn (61%).  

• Er werden 260 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken (165 in 2021).  

  

Drugscontroles: 42% van speekseltesten positief resultaat  

  

DRUGS  2021  2022  verschil  procentueel  

Aantal gecontroleerde bestuurders  466  474  +8  +2%  

  

• Van de 474 bestuurders bij wie een speekseltest werd afgenomen, bleken 201 bestuurders positief te 

speekselen.   

• 42% van wie een speekseltest onderging, bleek dus onder invloed van drugs (44% in 2021). Bij de bestuurders 

die positief speekselden werd een speekselstaal afgenomen.  

• 185 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken (189 in 2021).  

  

  

WODCA-themazittingen, een samenwerking met politieparketten  
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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.  

  

  Volgende WODCA-themazitting  

Afdeling Antwerpen  11 mei 2023  

Afdeling Mechelen  15 december 2022  

Afdeling Turnhout  nog niet bekend  

  

  

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

  

  

  

 

  

  


