27 februari 2015
Schriftelijke vraag van Valerie Van Peel, volksvertegenwoordiger, aan de viceeersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden
en de Regie der gebouwen, betreffende het aantal verkeersongevallen door druggebruik

Naast alcohol heeft ook het gebruik van drugs nefaste gevolgen voor de rijvaardigheid. Drugs en
medicatie beïnvloeden net zoals alcohol de cognitieve en motorieke capaciteiten van chauffeurs.
Op de website van het BIVV lezen we dat bestuurders onder invloed van drugs vijftienmaal vaker
voor komen in de groep gewonde chauffeurs dan in het totaal van alle chauffeurs.
Bovendien zou het percentage bestuurders onder invloed van cannabis nauwelijks kleiner zijn dan
het percentage onder invloed van alcohol.
Kan u meedelen, opgesplitst voor de jaren 2010 tot en met 2014:
1. hoeveel verkeersongevallen er het gevolg waren van rijden onder invloed van drugs, indien
mogelijk, graag opgesplitst per type;
2. hoeveel verkeersongevallen met dodelijke afloop er waren ten gevolge van rijden onder
invloed van drugs;
3. hoeveel verkeersgebruikers er bij controles werden onderschept omwille van rijden onder
invloed van drugs?
Antwoord van de minister, 2 april 2015:
1. Uit de speekseltest kan vastgesteld worden welke stof zich in het lichaam van de
proefpersoon bevindt. Het is de analyse van het bloedstaal die uiteindelijk het correcte
resultaat en het juiste gehalte van een van de stoffen kan bepalen.
In het proces-verbaal wordt de - door de politie - positief geteste drug met het oog op de
kwantitatieve analyse vermeld.
Het is echter niet mogelijk om de databank te doorzoeken op dit criterium. Een opsplitsing
per soort type drugs is bijgevolg niet mogelijk.
Als bijlage vindt u het aantal verkeersongevallen met gekwetsten en doden, voor de
voorvallen "met/ zonder drugs of medicatie" zoals door de politiediensten vastgesteld.
2. Het aantal "ongevallen" met dodelijke afloop is opgenomen in bijgevoegde tabel die een
antwoord geeft op vraag 1.
Voor wat betreft de slachtoffers kan er door de politiediensten niet vastgesteld worden of
betrokkene onder invloed van 'drugs' reed. Het nemen van een bloedstaal geschiedt op
vordering van de magistraat en de terugkoppeling van het resultaat van de analyse wordt
rechtstreeks aan het parket overgemaakt.
3. De cijfers van het aantal positief geteste bestuurders zijn opgenomen in tabel 2.

Verkeersongevallen - nationaal :

Inbreuken inzake drugs in het verkeer – nationaal :

