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✔✔BIVV-studie: invloed van de passagiers op de bestuurder

Voetgangersset
voor kinderen
van 5 tot 8 jaar

inhoud
kor te b er i chten
4	Nieuws over verkeersveiligheid in een notendop.

communi cati e
8	Nieuwe campagne van het BIVV om bestuurders af te raden hun gsm te gebruiken achter het
stuur.

Pedagogische gids voor het gebruik van de miniposters en de maquette

v oer tui gen
11	We spreken er meer en meer over: zal de autonome auto een revolutie betekenen voor de
verkeersveiligheid?

25 EUR – set bestaande uit posters, maquette en pedagogische brochure voor
voetgangerstraining bij 5-8-jarigen rond oversteken en verplaatsingen op de stoep.

w etge v i ng
12 In de wegcode staan er heel wat personen die “gemachtigd” zijn om aanwijzingen te geven aan
andere weggebruikers. Een overzicht van de regels…
14 Hoe moet u zich gedragen in de nabijheid van ruiters op de weg? We geven u graag het
antwoord…

educati e
16	Een samenvatting van de voornaamste verkeersregels voor voetgangers, alleen of in groep (al dan
niet vergezeld van een leider of wegkapitein)

stati sti eken
18 A
 nalyse van de ongevallenstatistieken in functie van de leeftijd en het geslacht van de betrokken
weggebruikers.
20 Verrassend genoeg is er bij een aanzienlijk deel van de verkeersongevallen maar één weggebruiker
betrokken.
22 De FOD Economie heeft de definitieve ongevallenstatistieken van 2013 gepubliceerd. Een overzicht
van de belangrijkste cijfers.

Vlaams ge w est
23	Het Vlaams Gewest lanceerde een nieuwe campagne rond de gordel.
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24 V
 rouwen zijn minder vaak betrokken bij dodelijke ongevallen dan mannen. Zijn ze dan echt
voorzichtiger?
28	Heeft de aanwezigheid van passagiers een positieve of negatieve invloed op de bestuurder? Een studie
van het BIVV buigt zich over dit onderwerp.

Aan een straatje of oprit kijk
ik uit voor aankomende auto’s.
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Oversteken

Voor ik oversteek,
stop ik altijd.
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Ik kijk naar links.

Ik kijk naar rechts.
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Alcohol achter het
stuur: piek tussen 2
en 4 uur
Op welk tijdstip stellen we de meeste ongevallen vast met dronken bestuurders?
Zoals verwacht gebeuren de meeste ongevallen die te wijten zijn aan alcohol tijdens de nacht, met een piek tussen 2 en
4 uur. Op dat moment is meer dan de helft
van de letselongevallen te wijten aan alcohol. Dat is enorm veel en toont aan dat
rijden en drinken niet samen gaan. Toch
is het percentage “dronken personen die
betrokken waren bij een ongeval” tijdens
de dag even alarmerend. Zo is om 9 uur ’s
ochtends 3% van de ongevallen te wijten
aan alcohol. Dit is zorgwekkend. Om 18u
stijgt dit percentage al naar 10% en zo verder naarmate de avond vordert, tot zelfs
20% om 20u. Deze resultaten bewijzen
dat het belangrijk is om op ieder moment
van de dag controles te houden.
www.bob.be

Rijbewijs met punten
in Frankrijk: we maken de balans op
De statistische balans 2013 van de verkeersinbreuken in Frankrijk en hun impact
op het verlies van punten is net verschenen. In totaal werden er 23,9 miljoen
bekeuringen en 579.000 overtredingen
geregistreerd. De bekeuringen zijn met
7,2% gedaald het afgelopen jaar, maar de
overtredingen zijn gestegen met 5%. Bij
deze laatste hebben er iets meer dan 1 op
4 (25,6%) te maken met alcohol achter
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het stuur. Daarna volgen de vluchtmisdrijven (23,8%) en de rijden zonder rijbewijs
(19,5%). De politie deed het afgelopen
jaar ook 144.123 vaststellingen van rijden
onder invloed van drugs waarvan 41,2%
positief testten. Ter vergelijking: er werden 10,5 miljoen alcoholtests afgenomen
waarvan er 3,7% positief waren. In totaal
verloren de bestuurders zo’n 13,5 miljoen
punten, waarvan 7,7 miljoen voor overdreven snelheid. 1,3 miljoen punten werden
er afgetrokken voor gsm’en achter het
stuur. Dit zijn meteen de belangrijkste oorzaken van intrekking van punten, als we
de automatische controles niet meerekenen. Alcohol achter het stuur was goed
voor het intrekken van ongeveer één miljoen punten. Tot slot werden er 85.189 rijbewijzen ongeldig verklaard bij gebrek aan
punten (waarvan 16.758 tijdelijke rijbewijzen). 7,5 miljoen bestuurders kregen hun
saldo van 12 punten terug.
www.securite-routiere.gouv.fr

sche blessures. Ze testen de helmen ook
alleen maar op een lineaire manier op een
vlakke ondergrond, maar “een botsing is
zeker niet altijd rechtlijnig”. Een impact
veroorzaakt ook altijd een tangentiële
schok: door tegen een obstakel te rijden,
gebeurt er altijd een rotatie van de schedel. Hier houden de tests geen rekening
mee. Om te weten wanneer het echt pijn
doet, heeft het Franse labo een theoretisch mechanisch model van een hoofd op
punt gesteld en vervolgens de gegevens
ingebracht van 200 ongevallen met schedeltrauma’s. Dit heeft geleid tot het allereerste simulatie-instrument ter wereld dat
kan voorspellen welk type blessure een
bepaald type botsing zal geven.
Dit instrument zou kunnen dienen om de
helmen van de toekomst te evalueren aan
de hand van de meest realistische criteria.
In afwachting van een eventuele aanpassing van de norm, hoopt de stichting MAIF
binnen enkele maanden een vergelijkende
test te kunnen doen om te helpen bij het
maken van een weloverwogen keuze.

Veiligere helmen?
De veiligheidsnormen van moto- en fietshelmen herzien “om beter te doen”: dat is
de leuze van de Stichting MAIF. Ze baseren zich hierbij op het werk van onderzoekers in de biomechanica van het IMFS (Institut de mécanique des fluides et solides
– Instituut voor mechanica van vloeistoffen
en grondstoffen) in Straatsburg. Volgens
dit instituut beantwoorden de helmen op
de markt misschien wel aan de normen,
maar beschermen ze de tweewielers niet
genoeg met ernstige risico’s op blessures
tot gevolg (breuken, hersenbloedingen,
neurologische blessures). De bescherming
is nochtans nodig. Volgens de onderzoekers is er een probleem met de huidige
norm: “We hebben al heel wat vooruitgang
geboekt in het begrijpen van het mechanisch functioneren van het hoofd”, vertellen de onderzoekers, “maar iedereen doet
alsof een hoofd een soort rigide massa
van 4,5 kg is, die niet kan vervormen”. De
testen meten zowel frontale als zijdelingse
schokken op dezelfde manier. Zijdelingse
schokken zijn nochtans veel gevaarlijker
en geven 80 tot 100% kans op neurologi-

heeft het BIVV de proef op de som genomen en zijn we gaan kijken bij de Politiezone Zaventem of die “valstrik” wel effectief
werkt. De resultaten van dit experiment
tonen aan dat de gebruikte “valstrik” een
duidelijk afschrikeffect heeft. Tijdens de
periodes waarin het BIVV aanwezig was,
hebben we, op verschillende meetlocaties, kunnen vaststellen dat de gemiddelde snelheid licht, maar significant gedaald
was. Het effect op onrechtmatig gedrag
was nog frappanter: het percentage automobilisten dat een overtreding beging,
daalde met de helft, door de aanwezigheid van de nepagent. Nadat de nepagent
werd weggehaald, steeg de gemiddelde
snelheid weer, alsook het aantal overtredingen. Het effect is dus tijdelijk. Ondanks
het tijdelijke effect, toont het project toch
aan dat het plaatsen van nepagenten nuttig kan zijn om het snelheidsgedrag te beïnvloeden. Zelfs een kleine daling van de
snelheid van 1 km/u op een 50 km/u-weg,
kan het aantal verkeersdoden doen dalen
met 6% en het aantal zwaargewonden
met 4%. Door nepagenten in te schakelen
op gevaarlijke punten en ze regelmatig van
plaats te wisselen (om het verrassingseffect te behouden), kan het aantal verkeersslachtoffers verminderen. Een dergelijke
maatregel moet onderzocht worden naast
andere alternatieven zoals controles door
echte politieagenten, het gebruik van preventieve of automatische radarsystemen.
Het is opportuun om een bijkomende stu-

die te doen naar de duur van het effect van
de nepagent en te onderzoeken na hoeveel
tijd hij verplaatst moet worden omdat hij zijn
afschrikeffect verliest.

De weg van de toekomst in Nederland
De N329 in Nederland is de weg van de
toekomst. Sinds kort heeft deze weg een
strook van 500 meter met een markering
die licht absorbeert en het vervolgens
weer afgeeft. Deze intelligente snelweg
betekent ook heel wat besparingen qua
energie want de markering is gemaakt
met een speciale soort verf die overdag
licht absorbeert en het ’s nachts weer afgeeft gedurende ongeveer 8 uur. Gedaan
met elektriciteit te verbruiken! Door de verf
is de afbakening van de weg beter te zien.
Dit zou erg nuttig kunnen zijn om niet verlichte wegen veiliger te maken. Twee jaar
geleden werd er een soortgelijk project
voorgedragen, maar het is nu pas de eerste keer dat het in werkelijkheid werd uitgevoerd. Het basisconcept ging zelfs nog
een stapje verder met extra motieven die
op de weg verschenen om de bestuurders
te waarschuwen in geval van ijzel.

Het filmpje van het oorspronkelijke project
kan u hier bekijken: www.dailymotion.
com/video/x1r9wby_autoroute-du-futuraux-pays-bas_tech

Efficiënte nepagenten
Opdat bestuurders de snelheidslimieten
beter zouden respecteren, kan de politie
grote 2D pancartes neerzetten langs de
weg met daarop een politieagent op ware
grootte of een politieauto. Op vraag van het
Permanente Comité van de Lokale Politie,

Het BIVV-jaarverslag
2013

halen hebben we als BIVV volop ingezet
op efficiëntie en effectiviteit van onze werking. We zijn gegaan voor een versterking
van onze wetenschappelijke onderbouw,
een sterke communicatie met de burger
en een toenemend aantal partnerships. De
kwaliteit van ons werk is er, mede dankzij
de inzet van velen, verder op vooruitgegaan en de vooropgestelde doelstellingen
werden behaald, zelfs overtroffen. U leest
er meer over in het jaarverslag 2013 via:
http://jaarverslag.bivv.be

JAARVERSLAG

2013

jaarverslag 2013

1

Meer moto’s = meer
veiligheid
Meer dan 200 verongelukte motorrijders
per jaar en een sterftecijfer dat 30 keer hoger ligt dan bij personenwagens. Australië
maakt zich terecht zorgen om de veiligheid van de gemotoriseerde tweewielers.
Daarom hebben er een veertigtal bestuurders hun medewerking verleend aan een
onderzoek van de Monash-Universiteit,
vlakbij Melbourn. Voor het onderzoek gebruikten ze voor het eerst een echte simulator (in plaats van een statisch scherm).
De onderzoekers hebben hieruit geleerd
dat hoe meer moto’s er zijn, hoe minder
risico ze lopen op de weg. Als ze met veel
zijn, trekken ze ook meer de aandacht van
de andere weggebruikers die dan beter rekening zullen houden met hun aanwezigheid in het verkeer.
http://consumer.healthday.com/cognitivehealth-information-26/sensory-problemshealth-news-601/motorcycles-collisionsap-p-release-batch-1117-684275.html

Het jaarverslag van 2013 kan sinds juni
geraadpleegd worden via de website
www.bivv.be. Om de doelstellingen te be-
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http://webshop.bivv.be/nl/product/detail/
voetgangersset-ref-n862

handelt over de overstap van het babyzitje
naar een autozitje van groep 1 en volgt de
baby tot hij een kleuter is. Een derde brochure tenslotte is geschikt voor ouders van
peuters tot tieners en legt uit wanneer een
verhogingskussen geschikt is of wanneer
enkel de veiligheidsgordel volstaat.
http://webshop.bivv.be/nl/product/detail/
veilig-vervoerd-van-peuter-tot-tiener-ref-n928
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www.bivv.be (rubrique «entreprises»)

Het BIVV behaalt het
ISO 39001-certificaat
Tussen 2008 en 2012, vonden er bijna
80.000 werkongevallen plaats op de weg.
Dat is zowat één werkongeval op 10. Deze
ongevallen hebben zware negatieve gevolgen op menselijk en financieel vlak voor de
betrokken werkgevers. Om hen te helpen
om in de toekomst dergelijke ongevallen
te voorkomen, bestaat er nu een nieuwe
norm: de ISO 39001-norm. Het BIVV is
de eerste organisatie in België die dit certificaat behaalde en wil de weg vereffenen
naar een betere verkeersveiligheid in de bedrijfswereld door ook andere organisaties
te helpen die de norm willen halen. Werkgevers van grote en kleine bedrijven, alsook openbare instellingen zullen voortaan,
dankzij de nieuwe ISO 39001-norm, een
management systeem kunnen implementeren waardoor ze het aantal gewonden
en doden door een verkeersongeval kunnen terugdringen. De toepassing van de
nieuwe norm bezorgt hen niet alleen een
kwaliteitslabel, maar toont ook dat ze hun
verantwoordelijkheid nemen om de veiligheid op de wegen te verbeteren. Concreet
houdt de ISO 39001-norm bijvoorbeeld het
volgende in: een risicoanalyse van het bedrijf en de werknemers, het promoten van
veiligheidsuitrusting (helmen, gordel, enz.),

chure voor de leerkracht vormt de set een
ideaal pakket voor kinderen van 5 tot 8
jaar om hun vaardigheden bij het lopen op
de stoep en het oversteken van de straat
te verbeteren. Kostprijs: €25.

Verantwoordelijke uitgever : Camille Thiry, GOB – Brussel Mobiliteit, Vooruitgangsstraat 80, 1035 Brussel - Karin Genoe, BIVV, Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel - augustus 2014

Karin Genoe, Administrateur Délégué de l'IBSR
et Chris Lorquet, CEO de Recytyre

sensibilisering van werknemers rond een
goede rijvaardigheid (vermoeidheid, alcohol, drugs, enz.), het ter beschikking stellen
van veilige wagens voor het personeel, de
keuze van de meest geschikte vervoersmethode, nadenken over verplaatsingen, enz.
Het BIVV kan vanaf nu ook geïnteresseerde
bedrijven en organisaties helpen bij het behalen van een ISO 39001-certificaat door,
bijvoorbeeld, een grondige diagnose op
te stellen van de verkeersrisico’s binnen
het bedrijf. Vervolgens kan het BIVV advies geven rond de praktische aspecten
die ondernomen moeten worden om het
ISO 39001-kwaliteitssysteem in te voeren.
Daarnaast kunnen er ook specifieke bewustmakingsacties rond verkeersveiligheid
voor het personeel ontwikkeld worden.

Verantwoordelijke uitgever : Camille Thiry, GOB – Brussel Mobiliteit, Vooruitgangsstraat 80, 1035 Brussel - Karin Genoe, BIVV, Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel - augustus 2014

Recytyre vzw, het beheersorganisme voor
afvalbanden in België, treedt als eerste
organisatie toe tot het Membership Programma van het BIVV. De leden van het
Membership Programma helpen het BIVV
om haar doelstellingen inzake verkeersveiligheid te realiseren. Meer en meer bedrijven en organisaties begrijpen de noodzaak van een meer verkeersveilige leef- en
werkomgeving. De veiligheid van mensen
in het verkeer, maar ook de kosten van
ongevallen zijn belangrijke onderwerpen
die de aandacht van het bedrijfsleven verdienen. Via het Membership Programma
willen het BIVV en haar leden een win-winsituatie realiseren inzake verkeersveiligheid
en aanverwante thema’s, zowel voor de
leden van het programma, het BIVV als de
samenleving. Leden van het programma
kunnen gebruik maken van de know how,
diensten en het netwerk van het BIVV:
jaarlijkse bundeling van relevante studies,
preview en debat rond nieuwe studies
tijdens lunch-/ontbijtsessies, vermelding
van de leden in de corporate communicatie, studies en opleidingen op maat, 10%
korting op studies en opleidingen uitgevoerd door het BIVV, het BIVV als communicatiepartner voor bedrijven en organisaties.De centrale missie van Recytyre is de
coördinatie van de inzameling van afvalbanden in België en de milieuvriendelijke
verwerking ervan. Recytyre engageert zich
in de Milieubeleidsovereenkomsten die de
sector hiervoor afsloot met de regionale
overheden echter ook tot de sensibilisering van de eigenaars en bestuurders tot
een duurzaam en milieuvriendelijk gebruik
van de banden tijdens hun actieve levensfase. “Recytyre ziet in de samenwerking
met het BIVV een perfect samengaan van
veiligheid en milieu. Een correct gebruik en
onderhoud van banden verlaagt niet alleen
de milieu-impact ervan, het draagt ook wezenlijk bij tot een veiligheid op de weg en
dus tot de missie van het BIVV. De know
how en de geloofwaardigheid die deze or-

ganisatie intussen heeft opgebouwd kunnen van hun kant onze eigen missie alleen
maar versterken,” stelt Chris Lorquet, CEO
van Recytyre. Het BIVV gaat, op vraag van
Recytyre, de kennis, het gedrag en de
houding van autobestuurders met betrekking tot het controleren van de bandenspanning van hun wagen onderzoeken.

http://webshop.bivv.be/nl/product/detail/
je-baby-veilig-vervoeren-ref-n925
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een Twitteraccount en een mobiele app.
Ethias onderstreept dat jong zijn niet noodzakelijk iemand tot slechte chauffeur maakt,
en wil dit stereotype de wereld uit helpen.
De Young Drivers Bonus biedt jongeren dus
duidelijk een financieel voordeel, en stimuleert hen om verantwoord te rijden, aangezien ze beloond worden voor hun verstandig rijgedrag. Daarnaast krijgen de jonge
bestuurders ook de mogelijkheid om nuttige
tips te ontvangen. De website www.ethias.
be/young is voor iedereen toegankelijk (dus
niet alleen voor klanten van Ethias) en biedt
naast goede ideeën om foutloos te rijden,
ook praktische en slimme tips om onaangename verrassingen onderweg te vermijden.
De gps instellen vóór vertrek bijvoorbeeld,
zodat de bestuurder die onderweg niet meer
hoeft aan te raken. Of een lijst van hulpmiddelen en voorwerpen uit de “kit van de perfecte chauffeur”: zonnebril, parkeerschijf,
ijskrabber... En misschien zelfs een slaapzak om op elke onvoorziene omstandigheid
voorbereid te zijn en te vermijden dat je na
een leuke avond toch nog de weg op moet.

Ik kijk opnieuw
naar rechts.

Poster-Traverser-IBSR-BXL mobilité-NL.indd 1-7

27/06/14 14:54

www.ethias.be

Kinderen klikvast in de auto

Kinderen klikvast in
de auto
Voetgangersset
5-8-jarigen
Verplaatsingen te voet vergen specifieke
vaardigheden en gedragingen. Als kinderen op het voetpad lopen of oversteken bij
de woon-schoolverplaatsingen of tijdens
schooluitstappen, brengen ze hun psychomotorische vaardigheden in de praktijk
om aldus hun eigen veiligheid te garanderen. Vóór de leeftijd van 8 jaar zijn die vaardigheden onvoldoende ontwikkeld opdat
een kind zich alleen zou kunnen verplaatsen in het verkeer. Kinderen moeten hierop
oefenen en op het correct inschatten van
verkeerssituaties. Onze voetgangersset
speelt hierop handig in: met 13 posters,
een maquette en een begeleidende bro-

In een correct gebruikt autozitje loopt je
oogappel drie keer minder gevaar om gedood of zwaargewond te worden bij een
ongeval. 80% van de ouders denkt dat hun
kind perfect vast zit, maar niets is minder
waar. Uit onderzoek blijkt immers dat 1 op 2
kinderen fout vast zit in de wagen. Installatiefouten en gebrek aan informatie over het
juiste zitje zijn twee van de hoofdredenen
hiervoor. Daarom herwerkten we onze brochure ‘Kinderen klikvast in de auto’ en kozen we per zitje voor een stappenplan met
detailtekeningen. Zo helpen we de ouders
op weg met de correcte installatie van hun
kind in de wagen. We kozen bewust voor
drie brochures, telkens toegespitst op een
andere doelgroep. We besteden in ‘Je baby
veilig vervoeren’ aandacht aan de gordeldracht bij zwangerschap en tonen de verschillende manieren om je baby veilig te vervoeren in de wagen. Een tweede brochure

Je baby of peuter veilig vervoeren

http://webshop.bivv.be/nl/product/detail/jebaby-of-peuter-veilig-vervoeren-ref-n927

Kinderen klikvast in de auto
Veilig vervoerd van peuter tot tiener

“Young Drivers Bonus”
Verzekeringsmaatschappij Ethias lanceerde
in oktober de ‘Young Drivers Bonus’. Het
principe bestaat eruit dat Ethias jongeren die
foutloos rijden belonen door hun bonus-malus in de eerste twee jaar tweemaal sneller
te laten dalen dan gebruikelijk. De jongeren
krijgen ook tips en advies via een website,

“We hebben allemaal
een goede reden om
te willen blijven leven”
Niets beter dan gelukkige momenten samen met je kind ,om je eraan te doen herinneren dat het leven de moeite waard is om
gekoesterd te worden. Dat is de insteek
van de campagne “We hebben allemaal
onze eigen reden om te blijven leven” van
het Verkeersveiligheidsinstituut in Frankrijk. De twee spotjes van de campagne
tonen een zachte, universele boodschap.
In het begin van de spot krijg je nochtans
de waarschuwing “Opgelet, de beelden
die je zal te zien krijgen, zullen jouw rijgedrag veranderen”. Na elk kortfilmpje word
je uitgenodigd om je eigen goede reden te
geven om te willen blijven leven en deze
te delen op de sociale netwerken met de
hashtag #mijngoedereden.
www.preventionroutiere.asso.fr
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Een kleine biep biep kan een
De eerste campagne van het BIVV
rond gsm’en achter het stuur dateert van juli 2000. Toen waren er
4 maal minder gsm’s in omloop en
werden ze alleen maar gebruikt
om te telefoneren. De nieuwe generatie mobiele telefoons heeft
veel meer functies die de bestuurder kunnen afleiden. Daarom lanceerde het BIVV in augustus een
nieuwe campagne met als doel
bestuurders te ontmoedigen hun
mobiele telefoon te gebruiken tijdens het rijden, zeker wat sms’en
betreft.

Vanaf 1 juli 2000 is het verboden om
tegelijk te rijden en te bellen,
tenzij u een handenvrije GSM-kit gebruikt.

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw

Haachtsesteenweg 1405 – 1130 Brussel – Verantw. Uitg. C. Van Den Meersschaut- Vrij van zegel

Kijk: zonder handen!

De affiche van de eerste gsm-campagne in 2000

Omvang van het probleem
Eind 2013 heeft het BIVV het gedrag van
bestuurders geobserveerd op verschillende momenten van de dag en van de
week. Op het moment van observatie was
meer dan 8% van de bestuurders afgeleid.
De belangrijkste bron van afleiding blijft de
gsm: 3,2% van de bestuurders was aan
het bellen zonder handenvrije-kit of aan
het sms’en. Dit betekent dus met andere
woorden dat telkens u een dertigtal wagens passeert, er één wagen bestuurd
wordt door iemand die aan het gsm’en is.  

De studie heeft ook aangetoond dat:
yy Vrachtwagenchauffeurs het meest gehecht zijn aan hun gsm;
yy Het gsm-gebruik achter het stuur het
meeste voorkomt in brussel;
yy Bestuurders hun gsm het vaakst gebruiken op de autosnelweg;
yy Tegen de verwachting in, mannen hun
gsm vaker gebruiken dan vrouwen,
vooral om een sms te lezen of te versturen;
yy De gsm meer gebruikt wordt als de bestuurder alleen in het voertuig zit;
yy De gsm het vaakst gebruikt wordt buiten de piekuren op weekdagen.

Het BIVV heeft ook een enquête gehouden bij een representatieve steekproef van
bestuurders. 90% van de Belgische bestuurders vindt het ontoelaatbaar om een
sms te versturen en 85% om te telefoneren met een gsm in de hand tijdens het
rijden. 1 op de 3 bestuurders geeft noch-

tans toe dat hij wel eens een sms verstuurt
terwijl hij achter het stuur zit. 1 op de 2
leest naar eigen zeggen zelfs af en toe
een sms achter het stuur en 45% verklaart
in de loop van het voorbije jaar gebeld te
hebben met de gsm zonder handenvrijekit. Vooral jonge bestuurders geven toe
dat ze hun gsm gebruiken terwijl ze aan
het rijden zijn. De Belgische bestuurders
zijn zich dus wel bewust van hun verminderde aandacht voor het verkeer als ze
hun gsm gebruiken achter het stuur, met
of zonder handenvrije-kit, maar toch kunnen ze het niet laten.

Risico’s
Veel mensen denken dat rijden en bellen
eenvoudig is. Ze beseffen niet dat een
voertuig besturen een dynamische en
complexe taak is, die te allen tijden concentratie vereist, hoewel het soms voor
een ervaren bestuurder lijkt op een soort
gewoonte of routine. Voor alle manoeuvres die inherent zijn aan het rijden, doen
we beroep op onze hersenen, meestal
zonder dat we ons daarvan bewust zijn.
Een bijkomende taak uitvoeren, zoals telefoneren, vermindert automatisch de beschikbare hersencapaciteit die we nodig
hebben om te rijden.
Het ene doen we dus onvermijdelijk ten
koste van het andere, met alle risico’s tot
gevolg, zelfs als we een handenvrije-kit
gebruiken.

grote boem veroorzaken
Het gsm-gebruik leidt bestuurders af op
verschillende manieren:
yy Cognitief: fysiek is de bestuurder wel
aanwezig in het voertuig, maar zijn gedachten worden duidelijk gemonopoliseerd door de telefoonconversatie, ten
koste van de rijtaak;
yy Visueel: de bestuurder kijkt niet meer
naar de weg maar naar zijn gsm, zeker
bij het versturen van een sms;
yy Fysiek: de bestuurder laat het stuur los
om de gsm vast te nemen;
yy Auditief: door de bel- of bieptoon van
de gsm hoort de bestuurder minder de
verkeersgeluiden zoals bv. Een claxon
of een sirene.

Het is moeilijk om de risico’s die gsm’en
achter het stuur met zich meebrengen in
cijfers te vertalen. Naargelang de studie
verschillen de cijfers, maar de Nederlandse Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid (SWOV), gaat ervan uit
dat een bestuurder die achter het stuur
telefoneert 3 tot 4 keer meer risico loopt
op een ongeval dan iemand die dat niet
doet1. Bij het versturen van een sms,
wordt dit risico zelfs x 23. Dit is eigenlijk
logisch: niet alleen is de bestuurder elders
met zijn gedachten, hij kijkt ook niet meer
naar de weg. Aan 120 km/u bv. legt een
bestuurder in slechts twee seconden meer
dan 60 meter af, wat evenveel is dan een
half voetbalterrein. Deze negatieve effecten werden waargenomen ongeacht het
gebruik van een handenvrije-kit, of een
ontvangen- of uitgaande oproep.

In de praktijk…
Iedereen heeft al wel eens achter een wagen gereden die plots vertraagt of lichtjes
van rijvak afwijkt om vervolgens aan een
kruispunt af te slaan zonder de richtingaanwijzers te gebruiken. In de meeste
gevallen gaat het dan om iemand die zijn
gsm gebruikt achter het stuur. Heel concreet zien we dat het gedrag van een bestuurder die telefoneert achter het stuur
gekenmerkt wordt door:
• Tragere reacties
De reactietijd van een bestuurder die de
gsm gebruikt verhoogt met 30 à 70%. Aan
50 km/u zal hij 33 meter nodig hebben om
te stoppen in plaats van 26 meter. Bij wijze
van voorbeeld: een bestuurder van 20 jaar
die telefoneert zal dezelfde reactietijd hebben dan die van een zeventigjarige. Door
trager te remmen, heeft hij ook de neiging
om bruusker te remmen, wat de bestuurder achter hem kan verrassen.
• Onaangepast rijgedrag
Wanneer een bestuurder aan het bellen
is, heeft hij zijn voertuig niet meer helemaal onder controle. Dat kan je zien als
hij afwijkt van zijn rijstrook, manoeuvres
niet helemaal correct uitvoert (bv.: te korte
bochten nemen), een onaangepast gedrag vertoont ten opzichte van de weersomstandigheden (bv. te snel rijden bij ijzel),
enz…

• Minder aandacht voor relevante informatie
Zonder het te willen, kijkt de bestuurder
vaak naar een bepaald punt aan de horizon, schenkt hij minder aandacht aan
informatie binnen zijn gezichtsveld en kijkt
hij haast niet meer in de achteruitkijkspiegel. Hij mist dus heel wat relevante informatie tijdens het rijden.
• Een mentale overbelasting
Een telefoongesprek vergt heel wat concentratie van de persoon, ten koste van
andere taken. De bestuurder merkt deze
mentale overbelasting en reageert erop
door instinctief minder snel te gaan rijden,
wat gevaarlijk kan zijn bij druk verkeer.

Wat zegt de wet?
Ter herinnering, de wegcode stelt dat de
bestuurder “geen mobiele telefoon mag
gebruiken die hij in de hand houdt, behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is” (art. 8.4). Opgelet: de term “stilstaand voertuig” betekent een voertuig dat
niet langer stilstaat dan nodig is om passagiers te laten in- of uitstappen of zaken
te laden of te lossen. Het gaat bij gevolg
niet om een voertuig dat stilstaat voor een
rood licht of in een verkeersopstopping.
Overtreders worden gestraft met een boete, met een onmiddellijke inning van €110.

Het gaat dus niet alleen om het mobieltje
op zich, maar evenzeer om het afleidende
effect van het telefoongesprek waardoor
de bestuurder minder aandachtig is.
1.SWOV-Factsheet, Mobiel telefoongebruik door bestuurders, SWOV, Leidschendam, oktober 2012
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Autonome voertuigen: een voordeel voor de verkeersveiligheid?
Nieuwe campagne
Met deze nieuwe campagne wil het BIVV
dat we ons beter bewust worden van de risico’s van het niet handenvrij gsm’en achter het stuur en wil het de maatschappelijke norm voor het niet handenvrij gsm’en
achter het stuur scherper stellen. Of met
andere woorden: niet gsm’en achter het
stuur moet de norm zijn.
De campagne richt zich in de eerste plaats
naar die groep van jonge bestuurders voor
wie bellen en rijden tegelijkertijd (nog) wel
vanzelfsprekend is -de 18 tot 29-jarigenen in tweede instantie ook de bestuurders
in de leeftijdscategorie van 30 tot 49 jaar.
Bestuurders in beide leeftijdscategorieën
gebruiken de wagen vaak beroepsmatig:
van en naar het werk of voor werkverplaatsingen. En tijdens die verplaatsingen
wordt de gsm opvallend meer gebruikt.

Besluit

Mediaplan
650 borden langs de autosnelwegen tonen de affiche van een bestuurder die
een sms’je leest achter het stuur. We zien
duidelijk dat de ogen van de bestuurder
gericht zijn op het lezen van het tekstbericht en ze niet merkt dat de voorligger
remt. Een aanrijding wordt pop art-gewijs
in beeld gebracht met een tekstballon
“Boem! Boem!”.
Naast de affiche met het campagnebeeld
werd er ook een aparte website gemaakt:
www.beepbeepboemboem.be.
Er is ook een kort filmpje waarin een meisje
en een jongen op weg zijn naar een date.
Onderweg blijven ze maar sms’jes sturen
met alle gevolgen van dien…

Meer dan ooit wordt de wagen door heel
wat bestuurders beschouwd als een verlengde van hun bureau of hun huis. Jammer genoeg gaat deze drang naar communicatie ten koste van de veiligheid.
Bellen en rijden is erg gevaarlijk, zoals
meerdere studies over dit onderwerp bevestigen.
Een bewustwording van de gevaren van
gsm-gebruik achter het stuur, met of zonder handenvrije-kit, is dus essentieel als
we een toename van ongevallen willen
voorkomen. Want als een bestuurder naar
zijn smartphone kijkt, let hij niet op de weg!
Benoit GODART

Bijna alle autoconstructeurs werken aan de ontwikkeling van een
autonoom rijdende wagen. Hierbij
beklemtonen ze allemaal de voordelen van een dergelijke auto. Het
BIVV nam de autonome wagen
onder de loep en formuleert een
standpunt.

Alle bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling van de zelfrijdende auto, prijzen de
wagen omwille van zijn talrijke voordelen.
Veiligheid is dan een vaak gehoord argument. Ook het brandstofverbruik zou lager
liggen, ze zorgen voor een betere verkeersdoorstroming -én dus voor minder
files- en ze verhogen het comfort. Maar is
een autonome wagen wel zo veilig als men
laat uitschijnen? Het BIVV vond elementen
die deze veiligheidsbelofte ondersteunen,
maar formuleert ook enkele bemerkingen.

Doos van Pandora of
opportuniteit?

Beep! beep!

BOEM! BOEM!

Een heel grote meerderheid van de ongevallen is te wijten aan een menselijke fout.
Het neutraliseren van deze factor kan dus
het aantal ongevallen aanzienlijk doen dalen.
In principe zou de autonome auto dus
een positieve invloed moeten hebben op
de verkeersveiligheid. De zelfrijdende auto
combineert verschillende hulpsystemen
die het rijden moeten vergemakkelijken.
Sommige systemen, zoals het automatisch noodremsysteem, worden vandaag

al aangeboden. In de praktijk waarschuwen deze systemen de bestuurder zodat
hij tijdig kan ingrijpen en een ongeval vermijden. Afzonderlijk beschouwd, hebben
al deze rijhulpsystemen een gunstige invloed op de verkeersveiligheid. Maar de
realiteit vandaag is dat al deze systemen
naast elkaar werken en de bestuurder de
signalen van al deze systemen correct
moet verwerken en begrijpen. Voor de bestuurder betekent dit een zwaardere mentale belasting en leiden deze signalen hem
van het verkeer af. De autonome wagen
interpreteert zelf de informatie van deze rijhulpsystemen en past zijn rijgedrag aan.
Omdat dit volledig automatisch gebeurt,
vermindert de reactietijd en dus ook de
kans op een fout.
Maar, een zelfrijdende wagen impliceert
nog niet dat er geen bestuurder meer is.
Dit is immers in strijd met de huidige wegcode die stelt dat: “Elke bestuurder moet
in staat zijn te sturen en alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn
voertuig in de hand hebben.”1. Stel je de
situatie voor waarbij een agent het verkeer
regelt. Op dat ogenblik moet de autonome wagen niet de normale verkeerssignalisatie, maar wel de instructies van de
verkeersagent volgen. Momenteel kan de
autonome wagen dit onderscheid (nog)
niet maken.

Een ander probleem: iemand die een lange tijd niet meer met de wagen heeft gereden zal bepaalde automatismen en reflexen verliezen waardoor het risico op een
ongeval toeneemt.

Besluit
Het BIVV staat positief tegenover de autonome wagen. Voorwaarde is wel dat de
bestuurder te allen tijde de controle over
het voertuig kan overnemen, hij zich schikt
naar de wetten en reglementen en geschikt is om een auto te besturen. Zoals bij
elke technologische ontwikkeling zal ook
het autonoom voertuig zijn early adopters
kennen. Pas wanneer deze wagens een
substantieel deel van het wagenpark uitmaken, zullen zij optimaal kunnen functioneren.
Ly Ky-Tho
Koen PEETERS

De autonome wagen biedt ook aan meer
mensen de mogelijkheid om zich te verplaatsen. Bijvoorbeeld mensen met een
beperkte mobiliteit omwille van een handicap, maar evengoed een dronken persoon… Wat zou er gebeuren wanneer zij
de controle van het voertuig moeten overnemen?

1.Artikel 8.3 van de Wegcode.
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Een gemachtigd opzichter, wat   is dat?
In de wegcode staan er heel wat
personen die “gemachtigd” zijn
om aanwijzingen te geven aan andere weggebruikers of ze te begeleiden. Deze personen functioneren binnen een goed afgebakend
kader, vooral wat hun uitrusting,
hun taken en hun bevoegdheden
betreft…

De gemachtigde opzichters

Na de opleiding wordt er een getuigschrift
afgeleverd, dat in principe voor onbeperkte duur geldig blijft.
Een gemachtigd opzichter wordt aangesteld door de overheid die hem gemachtigd heeft (de gemeente, vertegenwoordigd door de burgemeester). De gemeente
dient voor een gepaste verzekering te zorgen. De gemachtigde opzichter oefent zijn
bevoegdheden uit in de gemeente waar hij
gemachtigd is. Als hij in een naburige gemeente optreedt, dan moet de betrokken
gemeente haar toestemming geven.
Uitrusting

Definitie en wettelijke basis
Het begrip “gemachtigd opzichter” werd in
1987 ingevoerd in het verkeersreglement
(KB 25 maart 1987). Gemachtigde opzichters hadden oorspronkelijk de taak de veiligheid van groepen kinderen en scholieren
in het verkeer te verzekeren. In 1999 werd
hun bevoegdheid uitgebreid tot personen
met een handicap en senioren. Het kader
waarbinnen de gemachtigde opzichters
functioneren, wordt bepaald door het ministerieel rondschrijven van 5 juli 1999 betreffende de gemachtigde opzichters.
Voorwaarden
Een gemachtigd opzichter moet ten minste 18 jaar oud zijn, een opleiding hebben gevolgd en door de burgemeester
gemachtigd zijn. Het kan gaan om vrijwilligers, leerkrachten, ouders, mensen die
over vrije tijd beschikken, gidsen, monitoren, stadswachten,... De opleiding omvat
een theoretisch en een praktisch gedeelte
en wordt gegeven door de lokale politie.
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De minimale uitrusting van de gemachtigde opzichters bestaat uit een band die om
de linkerarm wordt gedragen met horizontaal de nationale kleuren erop en met in
zwarte letters op de gele strook, de naam
van de gemeente. De opzichters moeten
ook een bordje bij zich hebben waarvan
het gebruik verplicht is om het verkeer te
mogen stil leggen. Dit bordje (op een steel)
is een reproductie, langs beide kanten,
van het verbodsbord C3. Het moet een diameter hebben van ten minste 15 cm en
in de rode rand reflecterend materiaal of
een lichtje hebben of een combinatie van
beide.

               C3

Taken en bevoegdheden
Gemachtigde opzichters helpen groepen
kinderen, scholieren, personen met een
handicap of senioren op hun weg van
en naar de school, een instelling of gelijk
welke andere plaats waar er een activiteit
is, en dit zonder restrictie. Onder “groep”
verstaat men een geheel van personen
met gemeenschappelijke kenmerken (kinderen, scholieren, senioren of personen
met een handicap). Een groep moet een
samenhangend geheel van meerdere personen zijn die een zekere omvang heeft.
Een minimum aantal personen is evenwel
niet bepaald. Wanneer de gemachtigd
opzichter te maken heeft met heel kleine
“groepen” of zelfs met één persoon, kan
hij steeds met raadgevingen bijspringen,
zonder daarom het verkeer stil te leggen.
Een gemachtigd opzichter kan het verkeer stil leggen om deze groepen te laten
oversteken. Hij kan hen ook verbieden om
over te steken zolang het verkeer niet tot
stilstand is gekomen en/of zolang de verkeersomstandigheden niet optimaal veilig
zijn. Hij mag eveneens “aanwijzingen” geven, dit wil zeggen wenken of suggesties
geven om iets te doen of niet te doen. De
aanwijzingen moeten in overeenstemming
zijn met de ter plaatse geldende verkeerstekens en hebben nooit de waarde of de
bindende kracht van een bevel. Gemachtigde opzichters kunnen geen proces-verbaal opstellen of identiteitscontroles uitvoeren. Als een gemachtigd opzichter een
overtreding ziet, dan kan hij die aangeven
bij de politie of formeel klacht indienen.
De andere categorieën van gemachtigde
personen zijn: leiders, jeugdverkeersbriga-

des, gemachtigde militairen, groepleiders
bij voetgangers, groepsleiders bij ruiters,
signaalgevers, wegkapiteins voor fietsers,
wegkapiteins voor motorrijders en werfopzichters.

Het wettelijke kader en de bepalingen voor
al deze categorieën zijn uiterst summier en
beperken zich tot louter vermelding in het
verkeersreglement, in tegenstelling tot de
situatie voor gemachtigd opzichters. On-

derstaande overzichtstabel geeft een samenvatting.
Benoit GODART

Gemachtigde personen – overzichtstabel
Categorie

Gemachtigde
opzichters

Leeftijd

Opleiding

18 jaar

Opgeleid door de
lokale politie en
gemachtigd door
de burgemeester;
bestaand wettelijk
kader (ministerieel
rondschrijven)

Uitrusting

Bevoegdheid

Band + schijf met
afbeelding van
verkeersbord c3

• v erbod te breken door een groep kinderen, schoolkinderen, bejaarden of personen met een handicap die
oversteken met een g.o.
• mogen aanwijzingen geven om de groep te laten
oversteken
• kunnen het verkeer stilleggen met het verkeersbord
c3
• v erbod te breken door de groep kinderen, schoolkinderen, bejaarden of personen die met een leider of
een jeugdverkeersbrigade oversteken
• mogen geen aanwijzingen geven

Leiders en
jeugdverkeersbrigades

Neen

Neen

Neen

Gemachtigde
militairen

Neen

Gemachtigd

Schijf met afbeelding verkeersbord
c3

• v erbod om door militaire colonne te breken
• mogen aanwijzingen geven om de beweging van de
militaire colonne te bevorderen

Groepsleiders
(voetgangers)

Neen

Neen

Schijf met afbeelding verkeersbord
c3

• v erbod om te breken door de groep
• mogen aanwijzingen geven om de veiligheid van de
groep te verzekeren

Neen

Band + schijf met
afbeelding van
verkeersbord c3

• m
 ogen aanwijzingen geven om de veiligheid van de
groep te verzekeren
• op kruispunten zonder verkeerslichten mogen ze het
verkeer stilleggen met behulp van het verkeersbord c3

Gemachtigd door de
burgemeester

Band + schijf met
afbeelding van
verkeersbord c3

• v erbod om te breken door de groep
• bij het naderen van een groep, de andere weggebruikers verplichten om uit te wijken en te stoppen
• mogen aanwijzingen geven om de veiligheid van de
groep te verzekeren

Neen

Band + schijf met
afbeelding van
verkeersbord c3

 ogen aanwijzingen geven om de veiligheid van de
• m
groep te verzekeren
• op kruispunten zonder verkeerslichten mogen ze het
verkeer stilleggen met behulp van een schijf met de
afbeelding van het verkeersbord c3

Groepsleiders (ruiters)
Gemachtigde
signaalgevers
(wielerwedstrijden,
niet-gemotoriseerde
sportwedstrijden)
Wegkapiteins
(fietsers)

21 jaar

18 jaar

21 jaar

Wegkapiteins
(motorrijders)

25 jaar

Neen

• mogen aanwijzingen geven om de veiligheid van de
Retro-reflecterengroep te verzekeren
de kledij + schijf
• op kruispunten zonder verkeerslichten mogen ze het
met afbeelding
verkeer stilleggen met behulp van een schijf met de
verkeersbord c3
afbeelding van het verkeersbord c3

Werfopzichters

Neen

Neen

Schijf met afbeelding
verkeersbord c3

• m
 ogen aanwijzingen geven om de veiligheid van het
personeel van de werken op de openbare weg te
verzekeren
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Ruiters op de openbare weg: de   regels
Sommige bestuurders reageren
niet altijd even juist als er paarden op de weg zijn. De wegcode is
nochtans erg duidelijk als het op
dit onderwerp aankomt. Via Secura zet graag even alle rechten
en plichten van beide partijen op
een rijtje…

Verplichting van de
andere weggebruikers
In geval van gevaar, zullen paarden hun
angst tonen door bruusk te gaan bewe-

gen naar alle richtingen of zelfs te steigeren. Daarom hebben bestuurders bepaalde verplichtingen tegenover ruiters:
yy 
elke bestuurder moet meteen vertragen wanneer hij trek-, last- en rijdieren
of vee op de openbare weg nadert. Hij
moet stoppen indien deze dieren tekenen van angst vertonen;
yy het is verboden om door lawaai de dieren te doen schrikken, het geluid mag
de door het technisch reglement opgelegde grens niet overschrijden.

Het wordt bestuurders sterk aangeraden
om genoeg zijdelingse afstand te bewaren
ten opzichte van de ruiters als ze hen bv.
kruisen of inhalen.
Art. 45.5 verplicht bestuurders ook om de
nodige maatregelen te nemen om te voorkomen dat de lading en al wat dient om
de lading vast te maken, door lawaai de
dieren zou doen schrikken.

Oorzaken van angst
Wat moet je doen als je ziet dat een paard
bang is?
yy Stop bij het geringste teken van angst.
yy Vertraag en houd voldoende afstand bij
het kruisen of inhalen van een paard.
yy Vermijd iedere bruuske beweging in de
omgeving of bij het naderen van een
paard, zelfs als je denkt dat je buiten
het gezichtsveld van het dier bent.
yy Loop of stap niet (verder) in de richting
van de paarden.
yy Maak alles wat los hangt vast of houd
het vast (bijvoorbeeld een dekzeil).
yy Houd honden aan de leiband.
Geluiden
Brommende of lawaaierige motoren, kreten, remgeluiden, claxongeluiden… allemaal kunnen ze paarden angstig maken.
Wat moet je doen?
yy Claxonneer in geen geval.
yy Maak geen of zo weinig mogelijk geluid.
Roep niet en verhef evenmin je stem.
yy Zet de autoradio niet te luid.

gingen uit te voeren. Hij moet dus zijn rijdier kunnen beheersen als het opgeschrikt
wordt door bijvoorbeeld een vliegtuig, een
vrachtwagen of het schijnsel van autoverlichting.
Ruiters moeten volgens de wet minimum
14 jaar zijn om op de openbare weg te
mogen rijden. Deze leeftijd wordt echter
teruggebracht naar 12 jaar, op voorwaarde dat men vergezeld is van een ruiter van
ten minste 21 jaar oud. Bestuurders van
gespannen moeten daarentegen minstens
16 jaar oud zijn.
Net als andere bestuurders moeten ruiters
zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de
rijbaan blijven. De bestuurders van niet ingespannen trekdieren, van last- of rijdieren
of van vee mogen, buiten de bebouwde
kommen, de gelijkgrondse bermen volgen
die rechts in hun richting liggen, op voorwaarde dat zij de andere weggebruikers
niet in gevaar brengen. Ruiters mogen op
de rijbaan met twee vooraan rijden (NVDR:
toch is het beter om in één rij achter elkaar te rijden), maar als er één ruiter op de
gelijkgrondse berm rijdt, dan moeten alle
anderen in één rij rijden.

Bijzondere regels
voor ruiters in groep
Groepen van ten minste 10 ruiters mogen
begeleid worden door een groepsleider
die toeziet op het goede verloop van de
tocht. Deze groepsleider moet ten minste
21 jaar oud zijn en om de linkerarm een
band dragen met de nationale driekleur.
Op kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag de
groepsleider het verkeer in de dwarswegen stilleggen terwijl de groep oversteekt.
Hiervoor moet hij een bord gebruiken met
afbeelding van verkeersbord C3.
Benoit GODART

Verplichtingen van de ruiters
Op de openbare weg wordt een ruiter
net als een automobilist of een fietser als
een bestuurder aanzien. Hij moet zich bijgevolg aan alle voorschriften houden die
van toepassing zijn op bestuurders. Als hij
afstijgt en naast zijn rijdier stapt, blijft de
ruiter een bestuurder zolang hij zich op de
openbare weg bevindt.
Net als andere bestuurders moet hij voortdurend in staat zijn om alle nodige rijbewe-
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Het verkeersreglement stelt dat fietspaden
en trottoirs verboden terrein zijn voor ruiters. Er zijn bovendien bijzondere regels
van toepassing voor wegen voor voetgangers, fietsers en ruiters.
Ruiters moeten een richtingverandering
aangeven met een armbeweging. Merk
ook op dat het in bebouwde kommen verboden is om ingespannen of bereden dieren te laten galopperen.
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Veilig op stap
Een tocht laten vergezellen door
een leider of wegkapitein biedt
bepaalde voordelen, maar heeft
ook gevolgen inzake aansprakelijkheid. Daarom wijzen we de organisatoren bij jeugdbewegingen
en wandelclubs op dit belangrijke
aspect.
Als leider of wegkapitein die verantwoordelijk is voor een tocht moet je de reisweg
vooraf goed uitstippelen. Je dient te weten
welke voetgangersvoorzieningen er op het
traject zijn. Een omweg kan interessant
zijn als je bruggen, doorgangen, tunnels,
jaagpaden of aanbevolen trajecten kan
gebruiken die specifiek bestemd zijn voor
voetgangers.

VOETGANGERS ALLEEN OF IN GROEP
ZONDER LEIDER
OPGELET: Het verkeersreglement geeft
geen definitie van een groep of een leider.
In tegenstelling tot groepen fietsers, waarvoor het verkeersreglement een minimum
aantal deelnemers oplegt, bestaat een
dergelijke omschrijving niet voor groepen
voetgangers. Kleine
groepen voetgangers volgen bij voorkeur
de regels voor individuele voetgangers.
Waar stappen?
yy Gebruik eerst en vooral de begaanbare
trottoirs, de delen van de openbare
weg die voor jou zijn voorbehouden
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door de verkeersborden D9 of D10, of
de begaanbare verhoogde bermen.
yy Bij gebrek daaraan gebruik je de begaanbare gelijkgrondse bermen.
yy Zijn deze niet aanwezig, dan mag je de
andere delen van de openbare weg gebruiken (parkeerzones, fietspaden,…).
Opgelet: als je op het fietspad loopt,
moet je voorrang verlenen aan fietsers en bromfietsers. Als je op de rijbaan loopt, moet je zo dicht mogelijk
bij de linkerrand ervan blijven (in jouw
staprichting).
TIP
Als de weg niet specifiek voor voetgangers is ingericht en je de keuze hebt tussen het fietspad of de rijbaan, raden we je
aan om altijd op het fietspad te lopen.

yy A
 utosnelwegen en autowegen zijn verboden terrein voor voetgangers.

yy Ben je in groep en nadert er verkeer
zonder dat de groep in één keer kan
oversteken, dan moeten degenen die
nog moeten oversteken, wachten.
yy Midden op de rijbaan blijven wachten
tot een voertuig is voorbijgereden, is
helemaal uit den boze.
yy Steek de rijbaan altijd loodrecht over
(nooit schuin), zonder te slenteren, te
hollen of te stoppen. Op oversteekplaatsen voor voetgangers zonder bevoegd persoon of verkeerslichten:
yy De bestuurders mogen de oversteekplaats slechts met matige snelheid
naderen; ze moeten voorrang verlenen
aan de voetgangers die zich op het zebrapad bevinden of op het punt staan
zich erop te begeven. Steek voorzichtig
over en hou rekening met de naderende voertuigen.
yy Op oversteekplaatsen voor voetgangers zonder bevoegd persoon of verkeerslichten hebben trams altijd voorrang.

Hoe oversteken?
Als er geen oversteekplaats voor voetgangers is:
yy Kies een plek uit waar je goed ziet én
goed gezien wordt: steek niet over in
een bocht, noch op de top van een helling, onder een brug of tussen geparkeerde voertuigen.
yy Kijk naar alle kanten vanwaar er verkeer
kan aankomen.
yy Steek voorzichtig over en hou rekening
met de naderende voertuigen. Als jullie met meerdere personen zijn, dan
mogen de andere weggebruikers niet
breken door jullie groep als deze op reglementaire wijze begonnen is met het
oversteken van de rijbaan.

OPGELET: is er op minder dan ongeveer
30 meter een oversteekplaats voor voetgangers, dan moet je die gebruiken.

TIPS
Draag heldere kleding, zo word je beter
opgemerkt.
yy Draag tussen het vallen van de avond
en het aanbreken van de dag of bij
slechte zichtbaarheid reflecterende kledij en lichtweerkaatsers om beter op te
vallen.

Op oversteekplaatsen voor voetgangers met een bevoegd persoon:
yy Je mag slechts oversteken wanneer de
agent het toelaat.

VOETGANGERS IN
GROEP MET EEN
LEIDER
Waar stappen?
yy P
 rocessies en stoeten mogen altijd op
de rijbaan lopen, verplicht rechts in de
staprichting. Groepen voetgangers ver-

gezeld van een leider hebben eveneens
deze mogelijkheid.
Groepen voetgangers van ten minste 5
personen plus een gids mogen eveneens links op de rijbaan stappen, op
voorwaarde dat ze achter elkaar blijven.
Verlichting
yy Tussen het vallen van de avond en het
aanbreken van de dag (of overdag bij
slechte zichtbaarheid en wanneer het
niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot
op een afstand van 200 meter) moet
de groep die de rijbaan volgt op de volgende manier verlicht zijn:
yy Als de groep rechts loopt: een wit of
geel licht links vooraan, en een rood
licht links achteraan.
yy Als de groep links loopt: een rood
licht rechts vooraan, en een wit of
geel licht rechts achteraan.
yy Naargelang de lengte van de rij, moeten op de flanken één of meer gele of
witte lichten gedragen worden die in
alle richtingen zichtbaar zijn.

Hoe oversteken?
yy Groepen voetgangers vergezeld van
een leider moeten zich aan dezelfde regels houden als individuele voetgangers
of groepen zonder leider (zie boven).
yy De andere weggebruikers mogen echter niet breken door een stoet, een processie of een groep voetgangers (met
of zonder leider) die het oversteken van
de rijbaan op een reglementaire wijze
is begonnen. Een groep voetgangers
mag dus in één keer het oversteken beëindigen, zelfs wanneer er voertuigen in
aantocht zijn. Als het verkeerslicht voor
voetgangers echter op rood springt,
dan moet het gedeelte van de groep
dat op dat ogenblik nog niet begonnen
is met oversteken, wachten tot het licht
opnieuw groen wordt.

Op oversteekplaatsen voor voetgangers met verkeerslichten:
yy Let goed op dat er geen bestuurders
zijn die door het rode licht proberen te
rijden of die afslaan naar de weg die jij
moet oversteken. Als het voetgangerslicht op rood springt terwijl jij aan het
oversteken bent, dan mag je op een
normale wijze verder oversteken. Wie
zich op dat moment echter nog op het
trottoir bevindt, mag niet meer oversteken (zelfs als je in groep bent).
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Leeftijd en geslacht slachtoffers   naargelang de verplaatsingswijze

Mannen 2005
Vrouwen 2005
Bron: FOD Economie AD Statistiek / Infografie : BIVV

Mannen 2012
Vrouwen 2012

Slachtoﬀers /
100 000 inwoners per leeftijdscategorie
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met 2005 behoorlijk gedaald in de categorieën onder de 70 jaar, maar de situatie lijkt
te stagneren (of zelfs te verergeren) boven
deze leeftijd (vooral bij mannen). Het zou
niet verwonderlijk zijn als dit een weerspiegeling was van een grotere mobiliteit bij
ouderen.
Nathalie FOCANT
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Het leeftijdsprofiel van bromfietsers die bij
een verkeersongeval betrokken raken is
niet ingrijpend veranderd sinds 2005: 15tot 19-jarigen zijn ook nu de voornaamste
slachtoffers (doordat ze ook de grootste
gebruikers zijn). Toch zijn er in 2012 in de
leeftijdsgroep van 15 tot 19 jaar veel minder slachtoffers per 100.000 inwoners als
in 2005 (zowel bij mannen als vrouwen).
Deze vermindering kan een weerspiegeling zijn van het feit dat er minder bromfietsers op de weg zijn, of dat de ongevallen

35 - 39

Vrouwen 2005

Voor ongelukken met bestelwagens of
vrachtwagens zien we soortgelijke curven
(maar met veel lagere waarden); na de
piek daalt de curve echter langzamer. In
alle gevallen is de indicator in vergelijking
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De verdeling naar leeftijd is niet echt veranderd ten opzichte van 2005, behalve bij
jonge vrouwen tussen 15 en 19 jaar waar-
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Bij de voetgangers zijn de meeste verkeersslachtoffers kinderen en senioren
(berekend per 100.000 inwoners). Dat
heeft waarschijnlijk te maken met het feit
dat ze hun verplaatsingen vaker te voet
doen en met een risicovol gedrag van de
jonge voetgangers en de grotere kwetsbaarheid van ouderen.

Slachtoﬀers /
100 000 inwoners per leeftijdscategorie

Voetgangers

Mannen 2012
Vrouwen 2012
Mannen 2005
Vrouwen 2005

Wat motorrijders betreft, is het aantal
slachtoffers bij mannen aanzienlijk: zij verplaatsen zich immers vaker met de motorfiets dan vrouwen. Voor beide geslachten
heeft tussen 2005 en 2012 een nivellering
van de leeftijdscurve plaatsgevonden: de
piek van de leeftijdsgroep 20-24 jaar in
2005 is afgevlakt en het aantal gewonden
tussen 40 en 70 jaar is gestegen. Er is nu
sprake van een afgeplatte curve die zich
uitstrekt van 20 tot 54 jaar. Deze ontwikkeling is al minstens sinds 1992 merkbaar
en kan verschillende oorzaken hebben
die elkaar aanvullen: motorrijders worden
ouder, jongeren voelen zich minder aangetrokken tot motorrijden terwijl het tegenovergestelde geldt voor 40 tot 70-jarigen,
motorrijden wordt minder gevaarlijk enz.

10 - 14

Fietsers

250

Voor inzittenden van een auto, zien we een
piek in de curve van het aantal slachtoffers
per 100.000 inwoners bij de 20-24 jarigen.
Deze piek is even hoog voor mannen als
voor vrouwen. Onervarenheid gecombineerd met een minder voorzichtige rijstijl
en/of een groter aantal afgelegde kilometers resulteert in een groot aantal slachtoffers.

Motorrijders

15 - 19

Aangezien de meeste fietsers jong zijn,
vallen in de groep van 10 tot 24 jaar de
meeste fietsslachtoffers per 100.000 inwoners. De indicator voor deze groep is in

Automobilisten

waarbij ze betrokken raken minder erg zijn
(er is vaker alleen materiële schade).

5-9

Fietsers

2012 wel minder hoog dan in 2005. Vanaf 25 jaar stijgt het slachtofferaantal (per
100.000 inwoners) echter voor (vrijwel) alle
groepen, vooral voor mannen ouder dan
70 jaar. Deze ontwikkeling kan het gevolg zijn van een groter fietsgebruik door
werkenden (die deze verplaatsingswijze
steeds vaker kiezen als alternatief voor de
auto) en door ouderen (die steeds vaker
een elektrische fiets gebruiken).

0-4

bij er in 2012 meer slachtoffers waren per
100.000 inwoners dan daarvoor.

10 - 14

In het algemeen, is het verkeer de
eerste doodsoorzaak bij mannen
tussen 15 en 24 jaar en bij vrouwen
tussen 15 en 19 jaar. Maar het is interessant om eens een analyse te
maken van de verschillende categorieën en uit te zoeken welk type
weggebruiker er het vaakst slachtoffer is bij een verkeersongeval in
functie van leeftijd en geslacht.
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Bij 1 dodelijk ongeval op 3 is er   maar 1 weggebruiker betrokken

Het aandeel van eenzijdige ongevallen varieert sterk naargelang de omstandighedenen de kenmerken van de bestuurder en
zijn voertuig. Zo is bij meer dan de helft van
de letselongevallen die ‘s nachts gebeuren
(zowel in het weekend als tijdens de week)
slechts één voertuig betrokken.

Mannen
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Weekdag
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Weeknacht

Weekenddag
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Aandeel letselongevallen met één of meerdere
weggebruikers per periode van de week - 2012
(gewogen)

Percentage eenzijdige ongevallen onder de dodelijke auto-ongevallen, per leeftijd en geslacht van de
bestuurder en per periode van de week - 2002-2013 (gewogen)

Het aandeel eenzijdige ongevallen is ook
groter bij jonge, mannelijke bestuurders.

Het record wordt gevestigd in de categorie nachtelijke ongevallen met dodelijke
afloop waarbij een jonge, mannelijke autobestuurder van 18 tot 24 jaar betrokken
is: bij 66% van deze ongevallen is alleen
de auto van de jongere betrokken. Op au-

Op een totaal van 10.295 eenzijdige ongevallen zijn er 291 personen overleden, ofwel
28 doden per 1.000 ongevallen. Dit is dus

tosnelwegen bedraagt het aandeel eenzijdige (letsel)ongevallen 44% (en is daar
dus het vaakst voorkomende ongevalstype), terwijl het buiten de bebouwde kom
“slechts” 31% en in de bebouwde kom
16% bedraagt.

40%
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Totaal Slachtoffers

Ernst

35%

3

881
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30%
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291

12 074

12 365

10 295

23,3%

28,3

Andere of onbekend

62

kettingbotsing
Tussen bestuurders
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Chiffres-clés selon le type de la première collision - 2012 (pondéré)

Bron: FOD Economie AD Statistiek / Infografie : BIVV

Ter vergelijking: bij ongevallen waarbij minstens twee weggebruikers betrokken waren,
registreerden we 13 doden per 1.000 ongevallen.
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% d'accidents "seul"

Botsingen tegen een obstakel buiten de rijbaan, zijn goed voor 63% van de eenzijdige
ongevallen en zijn het hoogst genoteerd in
de ranking met een ernst van 37.

Verlies van controle

Meerdere weggebruikers
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Met een voetganger
Eén weggebruiker tegen een hindernis op de rijbaan
Eén weggebruiker tegen een hindernis buiten de rijbaan

Bron: FOD Economie AD Statistiek / Infografie : BIVV

Van de 44.193 letselongevallen in 2012,
zijn er 10.295 waarbij er maar één weggebruiker betrokken was, ofwel bijna een
vierde van deze ongevallen (23%). Als we
dan kijken naar de dodelijke ongevallen,
is er zelfs in 34% van de ongevallen een
verlies van controle over het voertuig. Het
grote gevaar van eenzijdige ongevallen
zien we ook terug in de indicator “ongevalsernst”.

Éen weggebruiker

het ernstigste ongevalstype.

Bron: FOD Economie AD Statistiek / Infografie : BIVV

Hoewel men dat niet zou verwachten, is er bij een aanzienlijk deel
van de verkeersongevallen maar
één weggebruiker betrokken. Bij
de meeste van deze ongevallen is
er sprake van een verlies van controle over het voertuig.

Als we kijken naar het type weggebruiker,
blijkt dat het verlies van de controle over
een voertuig vooral bij motorrijders (25%
van de ongevallen) en auto’s (20%) vaak
voorkomt. Verschillende factoren kunnen
verklaren waarom het aandeel van eenzijdige ongevallen varieert al naargelang de
bestuurders en de omstandigheden. We
noemen onder meer de snelheid, de aanwezigheid van andere weggebruikers, vermoeidheid, afleiding, verlichting en het rijden onder invloed van alcohol of drugs. Zo
is het bijvoorbeeld meer waarschijnlijk dat
er geen andere weggebruiker aangereden
wordt als er weinig of geen andere weggebruikers zijn (‘s nachts bijvoorbeeld).
Snelheid werkt ook het verlies van de controle over een voertuig in de hand, wat
verklaart waarom dit vaak op autosnelwegen gebeurt. Een verlies van controle
over een voertuig komt ook vaker voor als
de bestuurder onder invloed van alcohol
verkeert en/of moe is, en deze twee voorwaarden worden vaak ‘s nachts vervuld.
Het hoge percentage bestuurders onder
invloed van alcohol bij eenzijdige ongevallen (40% tegenover 8% bij ongevallen
met een opponent), bewijst bovendien de
rol die alcohol bij dit type ongeval speelt.
Daarnaast is het “gemakkelijker” om de
controle over een motorfiets te verliezen;
deze is immers minder stabiel dan een
auto of een bus.

Eén weggebruiker geen hindernis
Andere of onbekend

Aard van eerste botsing, volgens type van weg - 2012 (gewogen)

De oververtegenwoordiging van eenzijdige
ongevallen bij jongeren en mannen zou
verklaard kunnen worden door verschillend gedrag inzake snelheid, alcohol, motief en tijdstip van de verplaatsingen enz.
Nathalie FOCANT
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Vlaams gewest

Ongevallen en verkeersslachtoffers nooit zo laag als in 2013

Nieuwe gordelcampagne
langs Vlaamse snelwegen

De Algemene Directie Statistiek
van de FOD Economie heeft eind
juli de definitieve ongevallenstatistieken van 2013 gepubliceerd. Deze
worden berekend op basis van het
aantal ongevallen met doden of
gewonden die opgetekend werden
door de politie en het parket.

Alle irriterende geluidssignalen en
oplichtende waarschuwingslampjes ten spijt, blijven we halsstarrig
in het niet dragen van de gordel.
Toegegeven, het dragen van de
veiligheidsgordel zal het ongeval
niet voorkomen, maar je leven
redden kan hij wel. Bijna de helft
van de bestuurders die betrokken
waren bij een dodelijk ongeval op
snelwegen, droeg geen gordel.
Daarmee blijft de gordel - naast
snelheid en alcohol - een van de
drie grote killers in het verkeer.
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41.279
54.691
724
4.947
49.020

Jammer genoeg zien we in de verkeersveiligheidsbarometer van het BIVV dat de
dalende tendens is omgeslagen begin
2014, waardoor de goede resultaten van
2013 eigenlijk maar een druppel op de
hete plaat zijn.
Benoit GODART

Een slimme gast,
klikt hem vast

Uit cijfers van de federale politie blijkt alvast dat vorig jaar bijna 100.000 pv’s werden opgesteld voor het niet dragen van de
veiligheidsgordel of het niet of verkeerd gebruik van een kinderbeveiligingssysteem.
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2012-2013
-6,7%
-6,6%
-6,0%
-6,3%
-6,6%

Wat het aantal slachtoffers betreft, liet
Vlaanderen een daling van 6% optekenen,
tegenover 7,1% voor Wallonië. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd er een
aanzienlijke daling (-9,1%) vastgesteld.

Uit een analyse van de pv’s van deze ongevallen bleek dat de helft van de bestuurders (45,9%) geen veiligheidsgordel droeg.
Van de passagiers vooraan in de wagen

112751

44.234
58.533
770
5.277
52.486

De resultaten voor het Rijk zijn te verklaren
door een sterke daling in alle gewesten ten
opzichte van 2012: Vlaanderen (-6,9%),
Wallonië (-6%) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (- 7,7%).

Tussen 2011 en 2013 werden er bijna 200
levens gered op onze wegen. Dit is een erg
bemoedigend resultaat. Ondanks alles laten er nog steeds 720 personen per jaar
hun leven op onze wegen. In vergelijking
met Nederland bv. blijft het aantal doden
per 100.000 inwoners dubbel zoveel in ons
land. We moeten onze inspanningen dus
blijven verder zetten om dit cijfer te doen
dalen en om onze vooropgestelde objectieven te behalen tegen 2015 (maximum 630
doden) en tegen 2020 (420 doden).

Het BIVV onderzocht de 521 dodelijke ongevallen die in de periode 2009-2013 op
de Belgische snelwegen gebeurden. Hierbij waren 1.501 weggebruikers betrokken
en voor 4 op de 10 betrokkenen (38,8%)
kende het ongeval een dodelijke afloop.

Hoewel de veiligheidsgordel al sinds 1975
verplicht is voor bestuurders en passagiers
voorin en sinds 1991 ook voor passagiers
achterin, wordt de gordel nog steeds niet
door alle inzittenden van de wagen gedragen. Toch is de veiligheidsgordel cruciaal
voor de verkeersveiligheid omdat hij de
ernst van de ongevallen aanzienlijk kan verminderen. Zo vermindert het dragen van
de gordel het risico op schedelletsels met
meer dan 40% en het risico op overlijden
of letsel met 50%. Het dragen van de gordel is een van de goedkoopste en eenvoudigste manieren om de gevolgen van verkeersongevallen te beperken en het aantal

123387

ongevallen
slachtoffers
doden 30 dagen
zwaargewonden
lichtgewonden

Daling in alle regio’s

Besluit

De cijfers

Al sinds 1975 verplicht

Volgens de laatste gedragsmeting van het
BIVV (2012) draagt 86,4% van de Belgische bestuurders de gordel. In de ons
omringende landen bedraagt dit 90% en
meer. Dit betekent dat er op dit vlak nog
vooruitgang kan worden geboekt door
sensibilisering en handhaving. Al in 2002
deed de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid de aanbeveling om de inzittenden van 1 auto op 3 jaarlijks te controleren
op gordeldracht. De nieuwe federale regering heeft dit streefcijfer als doelstelling
overgenomen in haar regeerakkoord en
wil jaarlijks een op drie bestuurders controleren op gordeldracht.

117343

Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal

2013

2012

Het jaar 2013 bevestigt de neerwaartse
trend van de laatste jaren wat het aantal

Een stijging in april, juni en juli.
Elke maand van 2013 kende een daling
van het aantal letselongevallen, behalve
de maanden april, juni en juli. De meest
significante dalingen vonden plaats in
de maanden januari (-24%), december
(-17,8%) en maart (-13,2%).

Het aantal doden 30 dagen daalde met
9,5% in Wallonië, namelijk 33 doden minder
dan in 2012. In Vlaanderen werd hetzelfde
aantal doden (384) geteld dan het vorige
jaar, terwijl deze indicator met 35% afnam in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 37
doden in 2012 naar 24 in 2013.

verkeersdoden te verminderen. Ook in een
auto die uitgerust is met airbags is het van
(levens)belang dat de gordel correct wordt
gedragen. Immers de veiligheidsgordel
houdt de bestuurder en passagier van
het voertuig in de juiste positie en zorgt er
zo voor dat de airbag zijn beschermende
functie optimaal kan vervullen.

113454

Het aantal doden daalde eveneens, met 6%,
terwijl het aantal zwaar- en lichtgewonden
met respectievelijk 6,3% en 6,6% afnam.

Analyse van de verkeersongevallen

In 2013 nam het aantal doden 30 dagen met
46 af ten opzichte van 2012 (namelijk van
770 naar 724). Dit betekent een daling van
6%. Hoewel deze daling minder uitgesproken was dan in 2011 en 2012 (bijna 11%),
wordt de neerwaartse trend bevestigd. Het
aantal doden ter plekke nam af met 9,4%
(van 652 naar 591).

droeg 4 op 10 geen gordel (40,7%), op de
achterbank was dit zelfs meer dan 7 op 10
(71,7%). Deze cijfers tonen aan dat sensibilisering over gordeldracht nog steeds
nodig is. Ook bij de afdeling Wegen en
Verkeer van het Vlaams Gewest waren ze
onder de indruk van deze cijfers en beslisten ze prompt om hun volgende affichecampagne langs de autosnelwegen aan
gordeldracht te wijden.

115917

In 2013 gebeurden er 41.279 verkeersongevallen met in totaal 54.691 slachtoffers,
waarbij 724 mensen het leven verloren
binnen de 30 dagen na het ongeval. Nooit
eerder werden er zo’n lage cijfers opgetekend in één jaar. Vergeleken met de resultaten van 2012, komt dat overeen met een
daling van 6,7% voor het aantal ongevallen en 6,6% voor het aantal slachtoffers.

In het kader van de Staten-Generaal van
de Verkeersveiligheid op 11 mei 2011 heeft
België de doelstelling vooropgesteld om
het aantal doden op de weg tussen 2010
en 2020 met de helft te verminderen. Het
tussentijdse doel is maximum 630 doden
in 2015 om uiteindelijk te geraken tot 420
doden in 2020.

Ook een daling van het aantal doden

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw - Haachtsesteenweg 1405 - 1130 Brussel - Verantw. Uitg. Karin Genoe - Vrij van zegel

Een afname voor alle
indicatoren

doden op de Belgische wegen betreft. Zo
komen we steeds dichter bij de doelstellingen die de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid vastlegde.

86075

statistieken

20.000
0
2012

2013

Bron: Federale Politie – CGO/CGOP/B

Aantal vastgestelde overtredingen voor
het niet dragen van de veiligheidsgordel
of het niet of verkeerd gebruiken van een
kinderbeveiligingssysteem
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Vrouwen achter het stuur: gedaan   met die vooroordelen!

Voetganger Bestuurder Passagier

Totaal

Mannen 2005
Mannen 2012
Vrouwen 2005
Vrouwen 2012

33% van de vrouwelijke verkeersslachtoffers waren passagiers, tegenover slechts
15% mannen. 11% van de vrouwen verongelukte of was gewond terwijl ze zich
te voet verplaatste, tegenover 7% van de
mannen. Deze verschillen zijn grotendeels
te wijten aan de verschillende manieren
waarop ze zich verplaatsen.
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Aantal slactoffers (doden 30 dagen en gewonden) per 100.000 inwoners volgens leeftijdscategorie
en geslacht - vergelijking 2005/2012 (gewogen)

Het zal niemand verbazen dat we ook
in de verplaatsingswijze tussen mannen
en vrouwen een verschil zien. Zo zijn er
slechts 11% van de motorrijders en 4%
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van de inzittenden van een vrachtwagen
vrouwelijke verkeersslachtoffers. Omgekeerd is dan weer 62% van de inzittenden
van een bus of autocar en 52% van de
voetgangers een vrouw.

Minder ernstige ongevallen met vrouwen

volking heeft minder ernstige ongevallen
dan hun mannelijke tegenhangers.

Vrouwen zijn niet alleen minder vaak
slachtoffer van een verkeersongeval, de
ongevallen zijn meestal ook minder ernstig
(dood of zwaargewond).
Vrouwen staan voor:
yy 42% van de lichtgewonden;
yy maar 32% van de zwaargewonden;
yy en slechts 24% van de doden.

Andere cijfers bevestigen ook dat vrouwen minder ernstige ongevallen hebben:
ongevallen waarbij er een vrouwelijke “bestuurster” betrokken was, hebben twee
keer minder vaak een dodelijke afloop dan
de ongevallen met een mannelijke “bestuurder”. We tellen 10 doden per 1.000
letselongevallen waarbij een “automobiliste” betrokken was ten opzichte van 18
doden bij letselongevallen met een “automobilist” (cijfers van 2008-2012).

Met andere woorden, de vrouwelijke beMannen
Vrouwen
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Risicogedrag
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Bron: FOD Economie AD SEI / Infografie:
BIVV

Slachtoffers / 100.000 inwoners

1800
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Aantal mannelijke en vrouwelijke slachtoffers, volgens manier van verplaatsen, 2008-2012, België
(gewogen cijfers)
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Of ze nu bestuurder, passagier of voetganger zijn, vrouwen vertegenwoordigen 40%
van de verkeersslachtoffers (doden of
gewonden). Hun aandeel daalt zelfs naar
34% als we rekening houden met bestuurders alleen. Daarnaast zijn er wel 60% van
de gewonde of overleden passagiers van
het vrouwelijke geslacht. Dat komt waarschijnlijk voor een deel omdat mannen vaker het stuur nemen dan vrouwen.
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Verhouding mannen-vrouwen bij bestuurders
en passagiers die slachtoffer zijn van een
verkeersongeval, 2008-2012, België (gewogen
cijfers)
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Enkele ongevallencijfers
Minder slachtoffers van het vrouwelijke geslacht.
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…op elke leeftijd
Zelfs als we kijken naar de leeftijdspyramide, zien we dat het aantal vrouwelijke
verkeersslachtoffers, ongeacht de leeftijd,
lager is dan de mannelijke. Het grootste
verschil zien we wel bij de jongeren, met
een piek bij de 20 tot 24-jarigen, waar er
1,5 keer meer mannelijke slachtoffers zijn
dan vrouwelijke (per 100.000 inwoners).

52%

Er doen heel wat vooroordelen de
ronde als het aankomt op vrouwen achter het stuur. Maar als we
het aantal bestuurders analyseren
dat betrokken is in een dodelijk
ongeval, zien we dat er minder
vrouwen bij zijn dan mannen. Zijn
vrouwen dan voorzichtiger? We
geven u graag enkele mogelijke
antwoorden.

0%

In vergelijkbare omstandigheden (een persoon van dezelfde leeftijd, op hetzelfde
moment van de week, van dezelfde afkomst met idem aantal passagiers), is er
dubbel zoveel kans dat het een man is die
met een alcoholgehalte boven de toegestane limiet rijdt, dan een vrouw.

Zo bleek uit de laatste gedragsmeting van
het BIVV ook dat 3% van de gecontroleerde mannen onder invloed reden tegenover
slechts 1,3% van de vrouwen. Dit komt
niet alleen omdat vrouwen voorzichtiger
zijn op het moment dat ze moeten kiezen
om al dan niet te rijden, maar ook omdat
vrouwen, algemeen genomen, significant
minder alcohol drinken dan mannen. Uit
de gedragsmeting van het BIVV blijkt ook
dat mannen het over het algemeen meer
aanvaardbaar vinden van te rijden onder
invloed van alcohol dan vrouwen.
Deze neiging van de mannen om meer onder invloed van alcohol te rijden, vertaalt
zich ook naar de ongevallenstatistieken:
slechts 5% van de vrouwelijke bestuurders
die een alcoholtest onderging na een letselongeval was effectief onder invloed van
alcohol. Bij de mannen steeg dit percentage tot 14%.
Veiligheidsgordel
Ook wat het dragen van de gordel betreft, zijn mannen veel lakser dan vrouwen.
Het aantal vrouwen dat de gordel draagt
is altijd al hoger geweest dan het aantal
mannen, hoewel het verschil geleidelijk
aan kleiner wordt Tijdens de gedragsmeting die het BIVV in 2012 heeft uitgevoerd,
droegen 85,3% van de mannen hun gordel tegenover 87,6% van de vrouwen.
Deze cijfers zijn een weerspiegeling van
het verschil in houding ten opzichte van
gordeldracht: ongeveer 6% van de ondervraagde mannen vond tijdens de laatste
attitudemeting dat het aanvaardbaar is
van voorin de gordel niet vast te maken,
tegenover 3% van de vrouwen.  

Aantal mannen en vrouwen volgens
verschillende typen gewonden/doden, 20082012, België (gewogen cijfers)
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Gordeldracht in functie van geslacht

Wat de sociale norm betreft, vinden mannen significant minder (54%) dan vrouwen
(63%) dat hun sociale omgeving van mening is dat we de snelheidslimieten moet
respecteren.
Dat wil zeggen dat mannen dus minder
sociale druk voelen om de snelheidslimieten na te leven.
Gsm achter het stuur
Als we gsm-gebruik achter het stuur vergelijken tussen mannen en vrouwen voor
alle voertuigen samen, zien we een belangrijk verschil tussen de twee geslachten, ongeacht of het gaat om effectief bellen met een gsm of ermee bezig te zijn.
3,6% van de mannen gebruiken hun gsm

100%

Zelfgerapporteerde frequentie
snelheidsovertredingen - % wel eens

Veel meer vrouwen dan mannen vinden te
snel rijden sociaal onaanvaardbaar (61%
van de vrouwen tegenover 51% van de
mannen). Vrouwen denken dat je je leven
en dat van anderen in gevaar brengt als je
te snel rijdt (79% van de vrouwen tegenover 70% van de mannen).
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Bij de gedragsmeting snelheid van het
BIVV wordt er geen onderscheid gemaakt
qua geslacht, maar bij de attitudemeting
zien we wel vrij duidelijke verschillen. Zo
zijn er veel meer mannen die toegeven dat
ze in het afgelopen jaar te snel hebben
gereden. De procentuele verschillen tussen zelf-gerapporteerd gedrag van mannen ten opzichte van overdreven snelheid
tegenover dat van vrouwen, nemen geleidelijk aan toe als we naar een hoger snelheidsregime kijken.

Vrouwen
100%

63,0%

Snelheid

gedrag

achter het stuur ten opzichte van 2,4%
van de vrouwen. Dit verschil tussen de geslachten kunnen we verklaren door het feit
dat er meer mannen met bestelwagens en
vrachtwagens rijden en dat bestuurders
van bestelwagens en vrachtwagens sowieso meer hun gsm gebruiken.
Vrouwen en mannen gebruiken hun gsm
evenveel zonder handenvrije-kit als ze met
de wagen rijden, maar vrouwelijke bestuurders hebben minder de neiging om
hun gsm te manipuleren terwijl ze aan het
rijden zijn. Dit verschil zien we vooral op de
autosnelweg (3,7% van de mannen hanteren hun gsm op de autosnelweg tegenover 1,6% van de vrouwen).

Besluit
Vrouwen nemen minder deel aan het verkeer dan mannen en rijden niet altijd in dezelfde omstandigheden. Vrouwen nemen
vaker kortere trajecten in een stadsomgeving waar het risico op een ernstig ongeval
veel minder groot is.
Toch kunnen deze factoren niet alles uitleggen. Vrouwen zijn minder vaak betrokken bij ernstige ongevallen dan mannen
omdat ze minder risico’s nemen.

neigd om hun fouten te relativeren en zijn
ze zich minder bewust van het gevaar dat
ze lopen (of waarin ze anderen brengen).
Zeker als het op snelheid aankomt.
Dit verklaart ook waarom meer dan 90%
van de bestuurders die een opleiding volgen van het BIVV in het kader van alternatieve straffen, mannen zijn…
Nathalie FOCANT
Benoit GODART

Vrouwen gedragen zich duidelijk voorzichtiger dan mannen achter het stuur. Ze voelen zich meer verantwoordelijk en tonen
meer respect voor de andere weggebruikers. Omgekeerd zijn mannen eerder ge-
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Zelfgerapporteerde prevalentie van snelheidsovertredingen in functie van het geslacht van de
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Gordeldracht in functie van geslacht
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Invloed van de passagiers op de   bestuurder
Het is een vaststaand feit dat jongeren oververtegenwoordigd zijn
bij de verkeersslachtoffers. Deze
vaststelling roept heel wat vragen op, onder andere of het mogelijk is dat de aanwezigheid van
medepassagiers een risicofactor
kan zijn voor jonge bestuurders.
Een studie van het BIVV boog zich
over dit onderwerp.

Literatuurstudie
Er bestaan twee types studies. Er zijn er
die zich baseren op de inschattingen van
het ongevalsrisico en die proberen te bepalen of het risico varieert naargelang er
passagiers in de wagen zitten of niet. Een
tweede type studie geeft meer directe informatie over de aard van de invloed van
passagiers op het gedrag van de bestuurders. In beide gevallen werden er tegenstrijdige resultaten vastgesteld. Volgens
sommige studies beinvloeden passagiers
jonge bestuurders op een positieve manier (t.t.z. minder risico op een ongeval of
een veiliger gedrag van de bestuurder) en
volgens andere studies een negatieve rol
(meer risico op een ongeval of een risicovoller gedrag van de bestuurders).
Een deel van de studies die gebaseerd zijn
op het ongevalsrisico stelt dat de aanwezigheid van passagiers gelinkt kan worden
aan een verhoging van het risico bij jongere bestuurders, zeker als de passagiers en
de bestuurders beiden jong zijn en van het
mannelijke geslacht. Een ander deel geeft
dan weer het tegendeel aan en zegt dat
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er minder risico is op een ongeval als er
passagiers in de auto meerijden en dat dit
geldt voor alle bestuurders, jongeren inbegrepen. Maar de waargenomen daling ligt
toch wel lager voor deze laatste groep.
Sommige elementen uit de vergeleken
studies zorgen er wel voor dat we deze
tegenstelling beter kunnen begrijpen:
yy De meeste studies die stellen dat er een
negatieve invloed was van de passagiers op jonge bestuurders gingen over
erg jonge bestuurders (vanaf 16 jaar).
De studies waar de conclusie een positieve invloed was, waren studies over
oudere jongeren (minimum 18 jaar).
yy Een belangrijk deel van de studies die
een negatieve invloed aangeven van
(jonge) passagiers op het ongevalsrisico van jonge bestuurders, is gebaseerd
op inschattingen van het risico zonder
rekening te houden met andere factoren. Denk maar aan het moment van
de verplaatsing, het al dan niet drinken
van alcohol door de bestuurder… Dit
zijn evenzeer factoren die geassocieerd
kunnen worden met de aanwezigheid
van passagiers en een verhoogd onge-

valsrisico. Het effect van de aanwezigheid van passagiers op het risiconiveau
kan dus verward worden met een aantal elementen die eerder te maken hebben met de verplaatsing.
yy Alle studies die aangaven dat de aanwezigheid van passagiers een negatieve invloed heeft op de bestuurder,
hielden ook rekening met de leeftijd en
het geslacht van de passagiers. Dit was
niet het geval bij de meeste andere studies die een positieve invloed als uitslag
gaven.
yy Het “passagier-effect” waarover deze
studies gaan is dus gevoelig voor combinaties van positieve invloeden (oudere passagiers van het vrouwelijke
geslacht) en ook negatieve (jonge passagiers van het mannelijke geslacht).
Dit zou kunnen leiden tot een vermindering van het “beschermende effect”
dat we zien bij oudere bestuurders.
Studies over de invloed van de aanwezigheid van passagiers op het gedrag van de
bestuurders geven ook tegenstrijdige conclusies. Sommigen zeggen dat de passagiers een positieve rol spelen op jonge be-

stuurders (inclusief die van het mannelijke
geslacht), terwijl anderen zeggen dat er
een duidelijk negatieve invloed is van jonge (mannelijke) passagiers op het gedrag
van jonge mannelijke bestuurders. Deze
studies tonen ook aan dat er erg verschillende verklaringen bestaan om de impact
uit te leggen die passagiers hebben op
het ongevalsrisico en op het gedrag van
de bestuurders, zeker op dat van jonge
bestuurders.
Bij dit onderwerp kunnen we een onderscheid maken tussen directe en indirecte
factoren (Allen & Brown, 2008). De directe factoren gaan over concrete zaken die
passagiers doen in de wagen en die mogelijk een invloed hebben op het gedrag
van de bestuurder (een conversatie, luide
muziek, een fysieke tussenkomst in de
controle over het voertuig, aanmoedigingen om meer risico’s te nemen…). De mogelijke manieren waarop passagiers voor
afleiding kunnen zorgen, zijn dus voornamelijk omschreven in deze rubriek.
De indirecte vormen van beïnvloeding liggen eerder buiten de context van het rijden en gaan meer over sociale invloed in
het algemeen. De passagiers kunnen het
gedrag van de bestuurder beïnvloeden
door de context of het sociale referentiekader waarvoor ze staan in de ogen van
de bestuurder.
We zouden kunnen veronderstellen dat de
passagiers van jonge bestuurders die tot
de “peer groep” behoren er andere sociale normen op nahouden (valorisatie of het
beter accepteren van risicogedrag) dan
volwassen passagiers; en dat deze nor-

men dan ook nog eens verschillend zijn
voor vrouwen dan voor mannen.

Studie van het BIVV

De percepties die de bestuurders hadden
van het gedrag en de impact van hun passagiers op hun rijgedrag, werden eveneens gemeten.
Belangrijkste resultaten:

Doel en methodologie
De studie van het BIVV werd gerealiseerd
op basis van een online enquête. In het totaal namen er 1902 bestuurders vrijwillig
deel aan de studie. Er werd hen gevraagd
van terug te denken aan het laatste traject
dat ze alleen hadden afgelegd tijdens het
weekend (1) of met één of meerdere passagiers (2). Deze “steekproef” van afgelegde
trajecten in het weekend liet ons toe om de
twee typen trajecten met elkaar te vergelijken (“met” of “zonder passagiers”) op een
relatief homogene basis.
Opzet van de studie was het om het volgende te onderzoeken:
yy Of er een verschil was tussen de trajecten die de chauffeurs alleen hadden afgelegd of met passagiers (het moment,
van waar ze zich verplaatsten, het alcoholgebruik en de vermoeidheid die de
bestuurder voelde).
yy De rol van de sociale invloed die de
passagiers hebben. We hebben de
perceptie gemeten die de bestuurders hadden van: (1) de gedragingen
van hun passagiers ten opzichte van
de verkeersveiligheid in het algemeen
(snelheid, rijden onder invloed van alcohol, vermoeidheid, afleiding) en van (2)
de verwachtingen van hun passagiers
ten opzichte van hun gedrag als bestuurder in het bijzonder.

Karakteristieken van de uitgevoerde trajecten, met en zonder passagier(s)
Over het algemeen waren de trajecten met
passagiers risicovoller dan de trajecten alleen. De meeste trajecten met passagiers
vonden ’s nachts plaats (tussen 22uur en
6 uur). De bestuurders hebben ook aangegeven dat ze tijdens de trajecten met
passagier(s) vaker ten minste één glas
alcohol hadden gedronken en zich meer
moe hadden gevoeld dan tijdens de trajecten die ze alleen hadden afgelegd. Jonge bestuurders (van 18 tot 24 jaar, maar
ook van 25 tot 31 jaar) deden meer verplaatsingen ’s nachts dan bestuurders van
32 jaar of ouder, ongeacht of het nu met
passagier(s) was of zonder. Dat verschil is
vooral duidelijk te merken bij trajecten met
passagier(s).
Hoe dan ook, namen er meer jonge bestuurders (18-24) jonge passagiers (1424) mee in de wagen, vooral tijdens de
nachtelijke trajecten.
Attitudes en verwachtingen die toegeschreven worden aan de passagiers
Volgens de bestuurders hadden de vervoerde passagiers vooral een negatieve
houding ten opzichte van de risicogedragingen zoals vermoeidheid en rijden onder
invloed. Dit geldt ook –zij het in mindere
mate- voor snelheid of afleiding. De be-
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Ten eerste hebben we kunnen vaststellen
dat jongere bestuurders (18-24 jaar en 2531 jaar) denken dat hun passagiers er een
minder strenge houding en minder positieve verwachtingen (qua veilig rijgedrag)
op na houden, dan de bestuurders van
32 jaar of ouder. De bestuurders hebben
nochtans geen verschil gemerkt tussen
het gedrag en de verwachtingen van passagiers van verschillende leeftijden.
We hebben ook kunnen vaststellen dat de
houdingen en verwachtingen die bestuurders hebben van hun passagiers, verschillen volgens het geslacht (van de ene t.o.v.
de andere). De mannelijke bestuurders
voelden dat hun mannelijke passagiers er
een minder negatieve houding op na hielden ten opzichte van risicovol gedrag, zeker als het op drinken en rijden aankomt.
Vrouwelijke bestuurders zagen dan weer
minder –zoniet geen- onderscheid in de
verwachtingen en gedragingen van hun
passagiers op basis van hun geslacht.
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De studie heeft ook aangetoond dat de
bestuurders vonden dat de passagiers die
ze ‘s nachts hadden vervoerd (vergeleken
met diegenen die ze ‘s avonds of overdag
hadden vervoerd) minder tegenstander
waren van risicogedrag en dat ze minder
verwachtingen hadden t.o.v. een veiliger
rijgedrag. Meer nog, de bestuurders die zelf
ook een glas alcohol hadden gedronken of
zich moe hadden gevoeld tijdens het traject,
vonden dat hun passagiers minder streng
waren t.o.v., respectievelijk, rijden onder invloed van alcohol of vermoeidheid achter
het stuur. Deze resultaten doen vermoeden
dat wanneer bestuurders meer vatbaar zijn
om risico’s te nemen –en dus eerder een
positieve invloed zouden nodig hebben van
hun passagiers- dat deze invloed het minst
duidelijk wordt waargenomen. De studie
kan echter niet vaststellen of de bestuurders hun eigen houding projecteren door
die van hun passagiers te evalueren, of dat
ze hun perceptie van de houdingen en verwachtingen van de passagiers aanpassen
in functie van hun eigen gedrag (gebruik van
alcohol…).
Evaluatie van het gedrag en de invloed
van passagiers door de bestuurders
De resultaten over het gedrag van passagiers zijn niet erg informatief gebleken. De
antwoorden van de bestuurders waren hiervoor niet coherent genoeg. Dit is mogelijk
grotendeels te wijten aan de lengte van de
vragenlijst en de aard van de vragen.
De meeste bestuurders vonden dat de
aanwezigheid van passagiers geen invloed had op hun rijgedrag. Nochtans
heeft er een groot deel (25%) verklaard dat
het een positieve invloed had. Heel wei-

nig bestuurders hebben verklaard dat hun
passagiers een negatieve invloed hebben
gehad op hun rijgedrag.
Emmanuelle DUPONT

Te onthouden:
yy O
 ver het algemeen, geven de resultaten aan dat trajecten met passagiers in
gevaarlijkere omstandigheden werden
afgelegd dan de trajecten alleen.
yy Bestuurders denken meestal dat hun
passagiers positief staan tegenover
een verkeersveilig gedrag en dat ze dan
ook een veilig rijgedrag verwachten van
de chauffeur. Dit was nochtans minder
het geval:
yy voor bestuurders tussen 18 en 24
jaar en 25 en 31 jaar ten opzichte van
de 32-jarigen en ouder;
yy voor bestuurders die ’s nachts passagiers meenamen, eerder dan overdag of ’s avonds;
yy voor bestuurders die minimum één
glas alcohol hadden gedronken of
zich vermoeid hadden gevoeld tijdens hun traject met passagier(s);
yy voor mannen die mannelijke passagiers evalueren (zeker voor wat rijden
onder invloed van alcohol betreft).
yy Het grootste deel van de bestuurders
(75%) vindt dat de aanwezigheid van
passagier(s) hun rijgedrag niet heeft
beïnvloedt.

V.U.: KARIN GENOE, Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw - Haachtsesteenweg 1405 - 1130 Brussel

stuurders dachten ook dat de passagiers
van hen een veilig rijgedrag zouden verwachten. Hier en daar zat er wel wat variatie in de reacties van de bestuurders, maar
ze gaven eerder de ernst weer waarmee
de passagiers het risicovol gedrag veroordeelden. Zo zou men denken dat, over
het algemeen, de invloed van de passagiers eerder positief zou moeten zijn voor
de verkeersveiligheid, maar dat de mate
van beïnvloeding erg varieert volgens de
karakteristieken van de bestuurders (leeftijd, geslacht) en die van de passagiers
zelf (vooral hun geslacht), alsook van de
afgelegde trajecten (moment, gebruik van
alcohol en vermoeidheid die de bestuurder voelt).

- OPLOSSIN

Gratis applicatie
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VerkeersBorden
voor kinderen
Het BIVV vernieuwt de brochure “Verkeersborden voor kinderen”
Vanaf 10-11 jaar beginnen kinderen zelfstandig te ﬁetsen. Het is dan ook
belangrĳk dat kinderen op die leeftĳd de verkeersborden die op hen betrekking
hebben, leren kennen en naleven.
Om de kinderen te helpen om al deze borden te begrĳpen, ontwierp het BIVV een
aantal pedagogische instrumenten.
In dit kader heeft het BIVV de poster en de brochure “Verkeersborden voor
kinderen” heruitgegeven. De poster richt zich tot kinderen van 10 tot 12 jaar.
Jongere kinderen die zich zelfstandig verplaatsen doen dit vooral te voet en
slechts weinig verkeersborden hebben betrekking op het kind als voetganger.
Vandaar heeft het weinig zin om kinderen de betekenis aan te leren van borden
die voor hen geen belang hebben. Dat is meteen ook de reden waarom de poster
en de brochure enkel de verkeersborden bevatten die voor 10-12 jarigen het
belangrĳkst zĳn.
De poster geeft de belangrĳkste verkeersborden weer, ingedeeld per
categorie en voorzien van humoristische tekeningen, zodat het kind de
betekenis van elk bord gemakkelĳk begrĳpt.
De brochure, die bestemd is voor volwassenen (leerkrachten, opvoeders,
animatoren of ouders) legt, in voor kinderen verstaanbare taal, de betekenis
uit van elk bord op de poster.
Ze bevat ook suggesties voor activiteiten.

De poster en de kleurenbrochure zĳn
verkrĳgbaar bĳ het BIVV voor de prĳs van
€ 3 (verzendingskosten inbegrepen).
Om de algemene verkoopsvoorwaarden
te raadplegen:
http://webshop.bivv/nl/voorwaarden

Bestellen kan:
via de webshop: webshop.bivv.be,
per fax : 02/244.15.28
per mail : shop@bivv.be.
Gelieve de volgende
referentie te vermelden: N831.

