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BOB-campagne: ondanks corona 110.000 bestuurders 
gecontroleerd op alcohol achter het stuur 

2,2% van de bestuurders blies positief  
 
Ondanks de coronamaatregelen heeft de politie tijdens de BOB-campagne deze winter bijna 
110.000 bestuurders een blaastest laten ondergaan. Hoewel de overgrote meerderheid van 
de bestuurders goed beseft dat drinken en rijden absoluut niet kan, blies 2,2 % van alle 
bestuurders toch nog positief. Het overgrote deel van de controles gebeurde overdag, 
aangezien er een avondklok van kracht was in heel het land. Toch bliezen nog 779 
bestuurders positief tijdens de nacht, ofwel gemiddeld 18 bestuurders per nacht tijdens 
deze campagne. Deze resultaten tonen aan dat het nodig is en blijft om onder alle 
omstandigheden te controleren op alcohol achter het stuur. 
 
Algemene resultaten 
Ondanks alle gezondheidsmaatregelen en het feit dat al die coronamaatregelen moeten gehandhaafd 
worden, heeft de federale en de lokale politie de voorbije 6 weken tijdens de BOB-campagne toch bijna 
110.000 bestuurders gecontroleerd op alcohol achter het stuur. Dat zijn ruim 2600 controles die elke 
dag gebeurden. Het is door de bijzondere omstandigheden van dit jaar onzinnig om dit cijfer te 
vergelijken met de situatie van de voorbije jaren. 
 
Op 109.932 uitgevoerde testen bleek een zeer kleine groep positief te blazen. 2458 bestuurders ofwel 
2,2% van alle bestuurders blies positief. De overgrote meerderheid van die groep had wel meer dan 0,8 
‰ in zijn bloed.  
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2020-2021 109.932 739 0,6 1719 1,6 2458 2,2 

 
 
Nacht nog altijd meer bestuurders onder invloed  
90% van alle controles deze winter gebeurde overdag. Dat is logisch aangezien een avondklok van 
kracht was. Overdag op weekdagen liep 1,5 % van de bestuurders tegen de lamp. Op weekenddagen 
was dat 2%. 
 
Ondanks de avondklok waren er ook nog steeds bestuurders die ’s nachts onder invloed van alcohol op 
onze wegen rondreden. Het percentage positieve bestuurders tijdens de nachten, lag tijdens deze BOB-
campagne nog altijd 3 à 4 keer hoger dan overdag. Op weeknachten gaat het over 8% van de 
gecontroleerde bestuurders die positief blees, tijdens weekendnachten over 7%. In totaal waren er 779 
die ’s nachts gepakt werden met te veel alcohol achter het stuur. Dat zijn gemiddeld 18 chauffeurs 
tijdens elke nacht van de BOB-campagne. 
 
 



  

 Weekdagen Weekend 

 Dag Nacht Dag Nacht 

Aantal uitgevoerde testen 50462 3099 49233 7138 

Aantal positieve testen 1,5% 8% 2% 7% 

 
Conclusie 
In moeilijke omstandigheden heeft de politie deze winter toch in heel het land alcoholcontroles gedaan. 
Dat blijft absoluut noodzakelijk, want zelfs in deze vreemde tijden blijft een kleine groep bestuurders 
zeer hardleers als het gaat over de combinatie alcohol drinken en rijden.  
Opvallend is dat zelfs in een periode waarin een avondklok van kracht is, er elke nacht in ons land toch 
nog 18 bestuurders betrapt worden wanneer ze onder invloed van alcohol rondrijden. Dat is het beste 
bewijs dat het nodig is om op elk moment en onder alle omstandigheden te blijven controleren op 
alcohol achter het stuur.  
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