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Openslaande deuren oorzaak nummer 1 van 

fietsongevallen 

BIVV hield ‘Middag van de Verkeersveiligheid’ over fietsongevallen in het Brussel-
se Parlement 

  
Fietsen in Brussel is de laatste jaren steeds populairder geworden. Zo is het aantal fietsers 
met 30% gestegen tussen 2015 en 2016. Het aantal ongevallen is in die periode ook geste-
gen, maar in mindere mate (+19)%.  Het BIVV stelde daarom vandaag in het Brussels Par-
lement een studie voor die in detail fietsongevallen in Brussel onderzocht. Ongevallen met 
openslaande deuren en fietsers die vallen zonder opponent komen het vaakst voor. Een 
goede en begrijpbare fietsinfrastructuur is onontbeerlijk om ongevallen te voorkomen. 
 
 
Ongevallen met fietsers stijgen sinds 2005 
Het aantal geregistreerde fietsongevallen stijgt sinds 2005. Er werden in 2016 739 fietsonge-
vallen geregistreerd in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Een stijging van bijna 19% ten 
opzichte van  2015.  
Het BIVV heeft daarom samen met Brussels Mobiliteit in detail fietsongevallen tussen 2010 
en 2013 onderzocht. Ze deden dat op basis van PV’s en officiële ongevallencijfers. Een lijst 
van zwarte punten is zo bepaald. Daarnaast kon ook een typologie van ongevallen uitge-
werkt worden.  
 
Kans op een ongeval niet groter geworden 
Tussen 2005 en 2013 waren er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5 fietsdoden en 62 
zwaargewonden. Op basis van de geregistreerde fietsongevallen is in de periode tussen 
2005 en 2013 het risico op een letselongeval voor een fietser niet groter geworden. De toe-
name van het aantal ongevallen is vooral te wijten aan de toename van het aantal fietsers.  
 
De ernst van de ongevallen met fietsers is in vergelijking met andere vervoersmodi relatief 
laag. De hoogste ernst vinden we terug bij ongevallen met vrachtwagens. 
 
75% ongevallen op plaatsen waar geen fietspad is. 
25% van de ongevallen gebeuren als de fietser op een fietspad rijdt. 75% gebeurt dus waar 
er geen fietspad is. Deze situatie werd vergelijken met een soortgelijke studie uit 1998, die 
dezelfde resultaten toonde. Er zijn sinds 1998 veel fietspaden aangelegd die bovendien 
steeds drukker bereden worden. In vergelijking met andere wegen gebeuren er op fietspa-
den dus steeds minder vaak ongevallen. Goede fietspaden zijn dus essentieel. 
 
Uit de studie blijkt dat de 4 meest problematische verkeersassen voor fietsers in Brussel de 
Anspachlaan (voor de installering van de voetgangerszone), de Dansaertstraat, de Universi-
teitslaan en de Lesbroussart straat zijn. Op al deze straten is er druk gemotoriseerd verkeer.  
Extra factoren die een rol spelen zijn het tramverkeer,  veel parkerende voertuigen en dubbel 



  

geparkeerde wagens. Daarnaast is de weg vaak niet in goede staat en ontbreekt (een goe-
de) fietsinfrastructuur.  
Wat al eerder bleek uit andere studies werd ook hier bevestigd: éénrichtingsstraten waar 
fietsers tegen de richting kunnen fietsen leveren geen enkel probleem op. Ze zijn niet ge-
vaarlijker dan andere straten. 
 
Openslaande deuren zijn zeer gevaarlijk 
Op basis van diepgaand onderzoek van 329 PV’s werd ook een typologie opgesteld van de 
meeste voorkomende ongevallen. Ongevallen met openslaande deuren en valpartijen waar-
bij de fietser valt zonder opponent zijn de meest voorkomende soorten ongevallen. De situa-
tie is ook gevaarlijk op een kruispunt waar een fietser uit een weg komt die snijdt met de weg 
van de andere weggebruikers. 
De infrastructuur speelt bij deze ongevallen ook een belangrijke rol. Zo zijn vele kruispunten 
niet eenvoudig ‘leesbaar’. Ook worden tweerichtingsfietspaden vaak niet juist aangeduid en 
laat de markering ook te wensen. Ze is ook niet altijd volgens de regels. 
 
We moeten wel opmerken dat er intussen wel aanpassingswerken zijn gebeurd, waarbij ge-
tracht werd deze problemen te verhelpen. Ook werden er opstelvakken voorzien en werd de 
situatie aan rondpunten verbeterd. 
 
Conclusie 
Een groot deel van de fietsongevallen kan voorkomen worden door een goed aangepaste en 
duidelijke leesbare infrastructuur aan te leggen. Waarbij de gekende pijnpunten ook aange-
pakt worden. Het is ook belangrijk om de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te vermin-
deren. 
 
Een goede infrastructuur is één zaak, het is ook onontbeerlijk om alle weggebruikers op hun 
eigen gedrag aan te spreken. Zo moet gebruikers van gemotoriseerd verkeer ten allen tijden 
aandachtig zijn en niet te snel rijden. Fietsers moeten ook hun verantwoordelijkheid opne-
men en voorzichtig zijn. 
 
Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets: “Het aantal fietongevallen 
is gestegen maar het aantal fietsers is nog meer gestegen, waardoor het risico per fietser 
daalt. We zijn nog geen echte fietsstad maar we moéten een fietsstad worden. Autobestuur-
ders beginnen stilaan te beseffen dat er hier gefietst wordt en steeds meer gefietst wordt. We 
komen stilaan dichter bij het kantelpunt waar we echt kunnen spreken van een safety by 
numbers-effect (hoe meer fietsers er zijn, hoe groter de veiligheid voor de fietsers).” 
 
Contactpersonen: 
Stef Willems (woordvoerder BIVV): 0473/85.59.44 
Pierre Migisha (woordvoerder Bianca Debaets): 0475/72 04 12 
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