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Mini-voertuigen, maxi risico’s ?
✔✔Kenmerken vrachtwagenongevallen
✔✔Welke lichten gebruik je wanneer?
✔✔Voetgangers en oortjes: voorzichtigheid geboden

Voetgangersset
voor kinderen
van 5 tot 8 jaar

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

ongevallen
8	Ongevallen met vrachtwagens staan gegrift in ons geheugen. Een statistische analyse van deze
ongevallen maakt het mogelijk om conclusies te trekken over dergelijke ongevallen.
12	Kleine daling van het aantal verkeersdoden op onze wegen tijdens het eerste trimester van 2015.

Pedagogische gids voor het gebruik van de miniposters en de maquette

technologi e en ui trusti ng

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

16	Getest: auto met intelligente snelheidsassistentie (ISA).
19	Europees label voor banden focust op 3 prestatiecriteria: rolweerstand, remweg op nat wegdek en
geluid.

strafrechter li jk belei d
20	Profiel van bestuurders die het recht tot sturen werd ontzegd en enkele aanbevelingen voor herstelonderzoeken.

stati sti ek
23	In 2013 lieten 724 het leven op de Belgische wegen. Het BIVV berekende voor elke ongevalsfactor
hoeveel verkeersdoden hadden kunnen voorkomen worden.

wetgevi ng
24	Een bestuurder maakt gebruik van 5 types van lichten. Welke je moet gebruiken, is niet altijd even
duidelijk.

gedr ag
26	Meer en meer voetgangers gebruiken oortjes of een koptelefoon in het verkeer. In sommige
situaties is dit niet zonder risico’s.

voer tui gen
28	Auto’s zonder rijbewijs hebben een niet al te beste reputatie. Via Secura geeft een update over de
reglementering en de verkeersveiligheid van deze “brommobielen”.
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Ook al kan ik moeilijk door,
ik blijf best op de stoep.
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Aan een garage kijk ik of
er een auto wil wegrijden.
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Grote mensen straatkant,
kinderen huizenkant.
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Ik stap ver
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30	Volvo werd lid van het Membership Programma van het BIVV.

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.

Ik kijk opnieuw
naar links.

Ik steek mooi recht over.

Ik loop niet.
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Volgens een recente studie van het Bureau
suisse de Prévention des Accidents (BPA)
kunnen elektrische fietsen vanwege hun
snelheid (tot 25 of 45 km/u, afhankelijk van
het model) gevaarlijk zijn, zowel voor de
fietser zelf als voor de andere weggebruikers in hun nabijheid. Door hun snelheid,
in combinatie met een hoger gewicht dan
een conventionele fiets (tot 30 kg), verdubbelt de remafstand. Een risico dat fietsers
vaak zelf onderschatten. Ernstige ongevallen met deze “gemotoriseerde” fietsers
zijn dan ook vaak ongevallen waarbij geen
andere weggebruiker betrokken was. Ook
kunnen andere weggebruikers moeilijk de
snelheid van deze “snelle” fietsers inschatten. Daarom organiseert BPA deze zomer
de campagne “Slow down. Take it easy”
met de engel Franky Slow Down. Het doel
van deze campagne is om mensen bewust
te maken dat de elektrische fiets veel sneller is dan we denken. Op de BPA-website
vind je naast het campagnebeeld ook een
heleboel tips voor het veilig gebruik van een
fiets met trapondersteuning en bijhorende
video’s voor volwassenen en kinderen.

www.bfu.ch/fr
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Frankrijk: nieuwe
verkeersregels

Afrika: actieplan voor
de verkeersveiligheid

Bij onze zuiderburen wijzigden een aantal
verkeersregels. Twee- en driewielers en
quads krijgen voortaan eenzelfde formaat
van kentekenplaat (21 x 13 cm). Daarvoor hadden bromfietsen, motoren en
quads kentekenplaten met een verschillend formaat. Daaraan komt dus nu een
einde, maar niemand wordt verplicht om
al onmiddellijk van kentekenplaat te wisselen, behalve in het geval van een nieuwe
inschrijving of vervanging van een beschadigde of gestolen plaat. Twee andere
nieuwe regels treden dan weer eerder in
werking dan verwacht. Zo is er een nieuw
decreet over de strijd tegen verkeersongevallen dat bepaalt dat bestuurders niet
langer meer mogen rijden met geluidsapparaten aan het oor, behalve systemen
die in het voertuig of direct in de helm zijn
gemonteerd. Daarnaast werd de alcohollimiet voor beginnende bestuurders van 0,5
naar 0,2‰ verlaagd. Tenslotte is er sinds
1 juli op drie verschillende locaties een
proefproject met verlaagde snelheid van
90 naar 80 km/u op wegen met 2 baanvakken gestart.

Met 24 verkeersdoden per 100.000 weggebruikers (tegenover 10 in Europa), is
Afrika de trieste wereldrecordhouder van
de gevaarlijkste wegen en heeft Afrika
het hoogste risico op overlijden ten gevolge van een verkeersongeval. De helft
van deze verkeersdoden zijn kwetsbare
weggebruikers: motorfietsers (23%), voetgangers (22%) en fietsers (5%). Bijna 60%
van de slachtoffers zijn jonge volwassenen
tussen de 15 en 44 jaar, voor driekwart
mannen. Tijdens de derde Afrikaanse conferentie over verkeersveiligheid van 9 en
10 juli konden de Afrikaanse landen de
uitvoering op middellange termijn van het
actieplan voor de verkeersveiligheid voor
Afrika beoordelen. Deze conferentie, georganiseerd door de Economische Commissie voor Afrika (ECA) van de Verenigde Naties en haar partners, was meteen ook de
start van de voorbereiding van een groot
internationaal evenement: de Tweede Wereldconferentie over Verkeersveiligheid,
georganiseerd in samenwerking met de
WHO, op 18 en 19 november in Brasilia.

www.securite-routiere.gouv.fr

“De alcohollimiet voor beginnende bestuurders
daalt naar 0,2‰ in Frankrijk”

Oplossingen voor de
brandstoffensector
Met RS@W (Road Safety at Work) wil het
BIVV bedrijven die te maken hebben met
mobiliteits- en verkeersveiligheidsvragen
helpen. Vanuit een geïntegreerde aanpak
(audit, aanbevelingen, oplossingen, implementatie, monitoring) heeft het BIVV
een kant-en-klaar aanbod van sensibiliseringscampagnes, workshops, terreinacties en e-learning-modules voor bedrijven. Daarnaast zorgen onze medewerkers
van RS@W ook voor de ontwikkeling van
klantgerichte oplossingen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van de
werknemers in de bedrijven. Op vraag van
het sociaal fonds voor de brandstofleveranciers, bevroeg Tempera brandstofleveranciers over hun problemen op dit vlak.
Door de bevraging kwamen er een aantal
probleemsituaties aan het licht waarvoor

er een actieplan werd opgesteld. Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid
werd gevraagd om 3 acties uit te werken:
yy Verkeersagressie door andere weggebruikers: brandstofleveranciers hebben
in een verstedelijkte regio, wanneer ze
omwille van een brandstoflevering niet
anders kunnen dan tijdelijk de doorgang te blokkeren, vaak te maken met
verkeersagressie door andere weggebruikers. Hiervoor ontwikkelde het BIVV
een hoffelijkheidscampagne: een grote
zelfklever achteraan op de tankwagen
met “Jouw geduld is onze energie” die
de andere weggebruikers wil bedanken
voor hun geduld.
yy Het wegwerken van misvattingen over
de rij- en rusttijden: het BIVV creëerde
een educatieve tool die op een beknopte
en duidelijke manier de wetgeving uitlegt
aan de hand van concrete voorbeelden.
Deze tool moet de bestuurders helpen
bij het opvolgen van de geregistreerde
rij- en rusttijden.
yy Ergonomische vragen: het BIVV ontwierp een brochure met 8 tips en
trainingsprogramma’s om de fysieke
gezondheid van de bestuurders te verbeteren. Deze tips staan, als geheugensteuntje, gedrukt op een zelfklever op de
zonneklep in de bestuurderscabine.
Ook op zoek naar concrete oplossingen
voor uw bedrijf? Neem dan contact op
met het BIVV via rsw@bivv.be of bel naar
02 244 15 11.

Zomer Bobcampagne
De zomer is traditioneel de periode bij uitstek van de terrasjes, aperitiefbars, barbecues en andere gelegenheden om het glas
te heffen. Daarom ook organiseren we al
gedurende een aantal jaren in de maanden
juni, juli en augustus de Bob-campagne.
Dit jaar was het de eerste intergewestelijke campagne, een samenwerking tussen
enerzijds het Belgisch Instituut voor de
Verkeersveiligheid, de Belgische Brouwers
en Assuralia en anderzijds het Vlaamse en
Waalse Gewest. Met de slogan “Samen
voor rijden zonder alcohol” willen we bestuurders wijzen op de onverenigbaarheid
tussen alcohol en rijden.

die, moesten ze op de openbare weg gebeuren, tot ernstige gevolgen zouden leiden. De oorzaak van al die fouten is een
aanzienlijke daling van de alertheid en een
sterke toename van de reactietijd waardoor de auteurs van de studie besluiten
dat de risico’s van dehydratatie gelijkaardig zijn aan de risico’s van overmatig alcoholgebruik.

Meer info op www.ikbob.be.

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

Zwitserland:
campagne snelheid
elektrische fietsen

kort

SAMEN VOOR
RIJDEN ZONDER
ALCOHOL

Voldoende drinken,
ook achter het stuur
Nog voor je start als tijdens lange autoritten is het van belang om voldoende
te drinken. Dit blijkt uit een studie van
Britse onderzoekers van de Universiteit
van Loughborough die vrijwilligers in een
rijsimulator plaatsten. De tests vonden
plaats gedurende twee dagen. Tijdens
de eerste dag konden de bestuurders elk
uur een groot glas water (25 cl) drinken.
De tweede dag was de hoeveelheid beperkt tot 25 ml per uur. Verschillende omgevingstemperaturen en verkeerssituaties
werden gesimuleerd. De studie toont aan
dat bij een onvoldoende vochtinname het
gemiddelde aantal fouten van bestuurders
verdubbelt. Bovendien ging het om fouten

Meer pv’s voor
gsm’en en het niet
dragen van een
veiligheidsgordel
In 2014 werden 121.119 bestuurders beboet voor het niet handsfree telefoneren
tijdens het rijden. Dat is meer dan het voorgaande jaar (118.653 pv’s in 2013). De politie is ook vaker opgetreden tegen het niet
dragen van een veiligheidsgordel: 102.205
overtredingen geregistreerd in 2014 tegenover 99.723 in 2013 en 86.091 in 2012.
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Sensibilisering
vuilnismannen
De honderdtwintig chauffeurs, monteurs
en operatoren van het BEP Milieu (Economisch Bureau van de Provincie Namen)
kregen in mei een training van het BIVV
die uniek is voor Wallonië. Doel was om
de veiligheidsvoorschriften op te frissen,
hen bewust te maken van de gevolgen
van onaangepast rijgedrag en hen verantwoord rijgedrag bij te brengen. Samen
leggen de ongeveer 102 vuilniswagens
van Namen zo’n 2.116 miljoen km per jaar
af. In 2014 waren er 3 ernstige ongevallen
tijdens de inzameling van afval in de provincie Namen, waaronder twee dodelijke
ongevallen waarbij de verantwoordelijkheid niet bij de bestuurders lag. Tijdens
de training werden snelheid, gordeldracht,
dode hoek en afleiding behandeld. De trainingsdag werd gezamenlijk gegeven door
het BIVV, een preventie-adviseur en de
afvalophaaldienst van het BEP Milieu. Eén
op de twee dodelijke ongevallen op het
werk is een verkeersongeval. Eén op de
vijf verkeersongevallen gebeurt tijdens een
beroepsverplaatsing. Snelheid speelt een
belangrijke rol bij 30% van de ongelukken.
www.roadsafetyatwork.be

Verdur Rock krijgt
“BackSafe” label
Het Waalse Agentschap voor de Verkeersveiligheid (AWSR) lanceerde in juni het label
“BackSafe” voor evenementen. Het Verdur
Rock festival in Namen ondertekende het
charter en is hiermee het eerste festival
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deze zomer dat het “BackSafe”-label krijgt.
“BackSafe” wil de verschillende actoren die
betrokken zijn bij het organiseren van evenementen (hotels en restaurants, nachtclubs, feesten, concerten, festivals, kermissen, enz.) aanmoedigen om initiatieven te
nemen voor een veilige terugrit naar huis.
Om het “BackSafe”-label te krijgen, moeten
ze voldoen aan een aantal criteria die worden vastgelegd in een charter. Deze criteria omvatten onder meer: maatregelen die
een veilige terugrit garanderen (bijvoorbeeld
speciale pendelbussen, aanmoedigen van
carpooling of couch surfing, bereikbaarheidsinfo taxi’s,...), sensibilisering over rijden
onder invloed, het gratis bedelen van water,
verkoop van wegwerp alcoholtesters, rustzone,... Een tiental evenementen die deze
zomer plaatsvinden zijn in onderhandeling
om een label te krijgen.
www.awsr.be

Maakt technologie
onze wegen veiliger?
In Australië start de Universiteit van New
South Wales een onderzoek dat ons meer
moeten leren over het gedrag van bestuurders in reële verkeerssituaties. Met
een onderzoeksbudget van zo’n 4 miljoen
dollar worden auto’s uitgerust met sensoren en camera’s. De resultaten van het
onderzoek moeten ons toelaten verkeersveiligheidsprogramma’s te ontwikkelen
die het aantal verkeersdoden of ernstig
gewonden doet verminderen. Driehonderdzestig bestuurders werden via een
vragenlijst geselecteerd en namen vrijwillig
deel aan de studie. In hun wagen werden
gedurende vier maanden een radar, gps
en verschillende camera’s geïnstalleerd.
De camera’s registreerden de kijkrichting
van de bestuurder, wat er aan de voor- en
achterzijde van het voertuig gebeurde de
afstand tussen het voertuig en voetgangers of fietsers alsook het aantal passagiers. Nog andere sensoren registreerden
de snelheid, de rijrichting, het rijgedrag,
bruusk remmen, veiligheidsafstanden, de
temperatuur in de auto, of het licht of donker was en de aanwezigheid van alcohol.

Al deze apparatuur detecteerde de reactie
van de bestuurders op onverwachte gebeurtenissen en hun interacties met andere weggebruikers zoals voetgangers of
fietsers. Door het onderzoek kunnen we
meer te weten komen over hoe bestuurders reageren op gevaren en hindernissen
zoals bijvoorbeeld verkeerscongestie op
een kruispunt zonder verkeerslichten of
wanneer voetgangers zonder op te letten
plotseling de weg oversteken.
Het volledige rapport is terug te vinden op:
www.oecd.org/health/tackling-harmful-alcohol-use-9789264181069-en.htm

Een tatoeage tegen
alcohol achter het
stuur
Twee Amerikaanse studenten communicatie hebben een nieuwe manier bedacht om
feestvierders met een glaasje op te sensibiliseren. Het gaat om een microchip die ingebouwd wordt in een tatoeage die oplicht
wanneer men niet meer in staat is te rijden.
De ingebouwde chip analyseert het alcoholgehalte in het zweet naar analogie van een
systeem dat gebruikt wordt voor de meting
van de bloedsuikerspiegel bij diabetici. Het
systeem, genaamd “SafeStamp” kreeg de
steun van een aantal biermerken en kan op
veel belangstelling rekenen. De chip kost
één dollar en kan eenvoudig geïntegreerd
worden in bijvoorbeeld een stempel bij de
inkom van discotheken. Tijdens het uitgaan
stuurt het apparaatje kleine elektromagnetische pulsen die in de ionen in het zweet
trekken. De chip analyseert vervolgens het
alcoholgehalte en als dit hoger is dan toegelaten, licht een LED blauw op. Zo toont
de tatoeage aan de drager en zijn entourage dat hij niet meer in staat is om te rijden.

Quebec: campagne
tegen vermoeidheid
De strijd tegen vermoeidheid achter het
stuur is moeilijk, temeer omdat bestuurders

deze strijd altijd verliezen. Stoppen om te
rusten of slapen is de enige oplossing opdat vermoeide bestuurders veilig op hun
bestemming aankomen. Maar het is een
oplossing die niet door alle bestuurders in
Quebec opgevold wordt want vermoeidheid is één van de belangrijkste oorzaken van ongevallen en is verantwoordelijk
voor 20% van de dodelijke ongelukken in
Quebec. Daarom startte de (Société de
l’Assurance Automobile du Québec) deze
zomer een campagne met de slogan:
“Avant d’en perdre des bouts, arrêtez-vous
pour vous reposer” (Alvorens brokken te
maken, stop op tijd om te rusten). Deze
campagne verloopt via verschillende media
(een filmpje, radiospots in het Frans en in
het Engels, affiches en banners): woorden
die in stukken worden uitgesproken, zinnen die niet worden afgemaakt, obstakels
die als bij toverslag lijken te verdwijnen, …
moeten bestuurders de effecten van vermoeidheid duidelijk maken.

veer 10 liter pure alcohol per inwoner per
jaar, dat is gelijk aan meer dan 100 flessen
wijn. Behalve in Finland, Noorwegen en
Polen daalde de consumptie van alcohol
in de meeste landen in de afgelopen twee
decennia. Het grootste alcoholgebruik
wordt toegeschreven aan de 20% van de
populatie die het meeste drinkt. Overmatig alcoholgebruik en episodisch misbruik
door jongeren, vooral vrouwen, zijn in veel
OESO-landen toegenomen. Zo steeg het
aantal kinderen onder de 15 jaar dat dronken is geweest sinds 2000 van 30% tot
43% voor jongens en van 26% tot 41% bij
meisjes. De inspanningen om dit probleem
te bestrijden dienen in eerste instantie gericht te zijn aan de zware drinkers. Zo kunnen huisartsen in de eerstelijnsgezondheidszorg patiënten met een schadelijk
alcoholgebruik identificeren en overtuigen
hieraan iets te doen. Ook kunnen strengere regels voor het rijden onder invloed
helpen het aantal ongevallen dat te wijten
is aan alcohol te verminderen.

in het algemeen, maar vooral de vrachtwagenbestuurders, op wegen zouden
belanden die niet geschikt zijn voor hen.
In bepaalde gemeenten gebeurden er al
ongevallen of kwamen er voertuigen vast
te zitten omdat de wegen te smal waren.
De reden lijkt dus wel verantwoord, maar
de verkeersborden op zich zijn… illegaal,
want ze staan niet vermeld in de wegcode.
Controles en boetes zijn dus niet mogelijk.
Een betere oplossing zou zijn om de centrales die gps-gegevens beheren, op de
hoogte te brengen, zodat er geen vrachtwagens of wagens meer kunnen vastrijden. De burgemeesters kunnen trouwens
ook het bord “Uitgezonderd plaatselijk
verkeer” gebruiken of zelfs een informatief
bord plaatsen (“Hier is de gps niet geldig”)
in de plaats van het verbodsbord.

www.saaq.gouv.qc.ca
Het volledige rapport is terug te vinden op:
www.oecd.org/health/tackling-harmful-alcohol-use-9789264181069-en.htm

70 km/u in
Vlaanderen vanaf
2017
«In België zijn de Bob-controles tegen
alcoholgebruik achter het stuur vooral gericht op
40-plussers.»
Avant de dormir, arrêtez-vous.
saaq.gouv.qc.ca/fatigue

Maatregelen van
OESO tegen alcohol
achter het stuur
Vandaag de dag wordt in de OESO-landen het gemiddeld verbruik van alcohol
door een volwassene geschat op onge-

Illegale anti-gps
borden
Hier en daar zien we langs bepaalde wegen - en dan vooral in het arrondissement
Verviers - verkeersborden opduiken met
daarop het teken « Verboden de gps te
gebruiken ». Deze borden werden daar gezet om te voorkomen dat weggebruikers

Vanaf 2017 wordt 70 km/u de norm buiten
de bebouwde kom op de Vlaamse wegen.
De huidige snelheidslimiet van 90 km/u zal
dus een uitzondering worden. Deze maatregel werd genomen om de verkeersveiligheid te bevorderen, maar ook om het
aantal verkeersborden dat momenteel
langs deze invalswegen staat in te perken.
In de praktijk geldt de 70 km/u-limiet al op
6.000 km Vlaamse wegen, ten opzichte
van een luttele 2.000 km waar er 90 km/u
is toegestaan. De maatregel treedt in werking vanaf 1 januari 2017.

7
Via Secura nr. 94

ongevallen

ongevallen

Ongevallen met vrachtwagens

200

Alle letselongevallen

100

Letselongevallen met een vrachtwagen
0
2005

2006

2007

2008

ligt dan voor andere weggebruikers. Integendeel, dit risico ligt zelfs 37% lager voor
vrachtwagens dan voor alle voertuigen
samen.
2. Het overlijdensrisico per miljard
voertuigkilometers ligt hoger bij
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Als we alle voertuigcategorieën samen
beschouwen, tellen we ongeveer 7 doden
per miljard voertuigkilometers. Bij ongevallen met vrachtwagens zijn dit er een
twaalftal.

Aantal ongevallen met
vrachtwagens (per
miljard voertuigkm’s)
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3. Vooral de ernst van ongevallen met
vrachtwagens springt in het oog
Ongevallen met vrachtwagens doen zich
weliswaar minder vaak voor, maar de
schade bij dit soort ongevallen is des te
groter. Per 1.000 letselongevallen in het
Belgische verkeer tellen we iets meer dan
17 doden, maar als we enkel naar de ongevallen met vrachtwagens kijken, loopt
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Bronnen: FOD Economie AD Statistiek & FOD Mobiliteit/
Infograﬁe: BIVV
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de dodentol op tot ongeveer 45. Ongevallen met vrachtwagens zijn dus bijna drie
keer zo ernstig, vandaar dat ze zo breed
uitgesmeerd worden in de media. De ernst
van vrachtwagenongevallen lijkt zich sinds
enkele jaren trouwens te stabiliseren, met
tussen de 40 en 50 doden per 1.000 ongevallen, terwijl de algemene ongevallenernst in België verder afneemt.

Evolutie van de ernst van de ongevallen met vrachtwagens (gewogen cijfers)
60

Doden 30 dagen / 1000 letselongevallen

De grafiek hierna bewijst dat het risico op
ongevallen per miljard afgelegde voertuigkilometers voor vrachtwagens niet hoger

Bronnen: FOD Economie AD Statistiek & FOD Mobiliteit/
Infograﬁe: BIVV

Ongevallen met vrachtwagens halen vaak
de voorpagina’s door de gigantische
schade die ze veroorzaken. Terecht of onterecht? Op basis van de statistieken kunnen we 8 belangrijke besluiten trekken.
1. Het ongevallenrisico is niet hoger
dan voor andere weggebruikers

Evolutie van het aantal doden bij vrachtwagenongevallen
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Bron: FOD Economie AD Statistiek /
Infograﬁe: BIVV

Evolutie van het aantal ongevallen met vrachtwagens per miljard afgelegde voertuigkilometers voor a)
vrachtwagens en b) alle weggebruikers samen (gewogen cijfers)
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Omdat ze zo spectaculair zijn,
blijven ongevallen met vrachtwagens vaak in het geheugen gegrift
staan. Met hun imposante massa
verergeren deze voertuigen vaak
de gevolgen van een ongeval en
ook de effecten voor de mobiliteit
zijn navenant. Op basis van de
statistieken kunnen we 8 belangrijke conclusies trekken1.
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1. Op basis van deze cijfers kunnen we onmogelijk conclusies trekken over welke weggebruiker de verantwoordelijkheid voor het ongeval draagt.
2. Vrachtwagen = vrachtwagen in één stuk of trekker met semi-oplegger of een trekker alleen.
3.Het gaat hier om alle per vrachtwagen afgelegde kilometers in het Belgische verkeer.
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Slachtoffers onder de
andere weggebruikers
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Wat betreft het aantal slachtoffers stellen we vast dat er in 2013 bij ongevallen
met vrachtwagens 100 doden en 2.953
gewonden vielen. Deze ongevallen zijn
dus verantwoordelijk voor 13,8% van alle
doden en 5,5% van alle gewonden in het
verkeer. Met een aandeel van slechts 13%
van het aantal doden en 17% van het aantal gewonden, zijn de vrachtwageninzittenden zélf bovendien zelden de slachtoffers van vrachtwagenongevallen.
4. Het risico op ongevallen verschilt in
de 3 gewesten
Het risico op ongevallen per miljard vrachtwagenkilometers is niet hetzelfde in de
drie Gewesten. Het Waals Gewest kent
het laagste risico, in het Vlaams Gewest
is dit risico 1,3 keer groter en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelfs 4 keer.
En hoewel dit risico stilaan daalt in de 2
grootste gewesten van ons land, neemt

het sinds 2005 daarentegen sterk toe in
Brussel (het aantal vrachtwagenongevallen stijgt er sterker dan het aantal door
vrachtwagens afgelegde voertuigkilometers).
Evolutie van het aantal ongevallen met vrachtwagens per miljard km’s naargelang het gewest
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Bron : FOD Economie DG Statisiek &
FOD Mobiliteit / Infografie: BIVV

5. Autosnelwegen kennen meer ongevallen met vrachtwagens dan ongevallen met andere weggebruikers

Ongevallen met vrachtwagens (buiten de snelweg) naargelang kruispunt of doorlopend weggedeelte
1200
65%
1000

Zes procent van alle ongevallen doet zich
voor op de autosnelweg, maar dit cijfer
loopt op tot 27% wanneer we enkel rekening houden met de vrachtwagenongevallen. Daarbij vallen 35% van de doden en
30% van de gewonden bij vrachtwagenongevallen op de autosnelweg.

Kruispunt met voorrang
van rechts

800
600

Kruispunt met borden B1
of B5

33%

Kruispunt met driekleurige
verkeerslichten in werking

400
200

Vrachtwagenchauffeurs maken meer gebruik van autosnelwegen dan andere weggebruikers: 59% van hun gereden kilometers wordt op snelwegen afgelegd, terwijl
dit slechts 38% is voor alle weggebruikers
samen. Maar zelf als we bij het aantal ongevallen rekening houden met het aantal
kilometers die afgelegd wordt op de autosnelweg, ligt het aantal vrachtwagenongevallen nog steeds hoger dan het aantal
andere ongevallen (114 vrachtwagenongevallen/miljard voertuigkilometers afgelegd door vrachtwagens, tegenover 62
voor alle voertuigen samen, in 2013).
Ten opzichte van ongevallen in het algemeen, doen ongevallen met vrachtwagens
zich vaker voor op autosnelwegen. Maar
in absolute termen gebeuren de meeste
vrachtwagenongevallen toch buiten de bebouwde kom (43% van de vrachtwagenongevallen in 2013). De overige vrachtwagenongevallen, namelijk 23%1, doen zich
voor binnen de bebouwde kom.
De autosnelwegen weer buiten beschouwing gelaten, komen ongevallen met
vrachtwagens het vaakst voor op doorlopende weggedeeltes (64% van de gevallen), op kruispunten met verkeersbord B1

2%

Bron: FOD Economie AD Statistiek / Infograﬁe: BIVV

Alle slachtoffers

Slachtoffers onder
de vrachtwageninzittenden
Doden 30 Gewondagen
den
16
736

0
Op doorlopend weggedeelte

Op kruispunt

(stop) of B5 (voorrang verlenen) (16%) en
op kruispunten die door verkeerslichten
worden geregeld (13%). En al deze ongevallen doen zich zowel binnen als buiten
de bebouwde kom voor.
6. Kop-staartbotsingen op autosnelwegen, zijwaartse aanrijdingen én kopstaartbotsingen op andere wegen
De aard van de botsingen waarbij vrachtwagens betrokken raken, hangt sterk
af van het feit of het ongeval zich al dan
niet op de autosnelweg voordoet. Op de

Op rotonde

autosnelweg zien we hoofdzakelijk kopstaartbotsingen (te wijten aan de niet naleving van de maximumsnelheden en de
veiligheidsafstanden), terwijl het op andere
wegen voornamelijk gaat om zijwaartse
aanrijdingen (veroorzaakt door een slechte
zichtbaarheid) én kop-staartbotsingen.
7. Weinig vrachtwagenbestuurders die
een ongeval hebben, blijken onder
invloed van alcohol
Bij een letselongeval moeten 8 van de 10
vrachtwagenbestuurders een ademtest

Vrachtwagenongevallen naargelang type aanrijding, 2013 (gewogen cijfers)
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Tussen bestuurders - Kettingbotsing
Tussen bestuurders - Frontale botsing (of bij het kruisen)

500
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400

Tussen bestuurders - Langs opzij

300

Met een voetganger
Een weggebruiker tegen een hindernis op de rijbaan

200

Een weggebruiker tegen een hindernis buiten de rijbaan
Eén bestuurder, géén hindernis

100

Andere of onbekend

0
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Bron: FOD Economie AD Statistiek / Infograﬁe: BIVV

Evolutie van het aantal slachtoffers van ongevallen met vrachtwagens (gewogen cijfers)

Buiten autosnelweg

4. Van 8% van de ongevallen is de plaats onbekend.
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Minder ongevallen en verkeersdoden in eerste maanden 2015

Vrachtwagenbestuurders en alcohol (gewogen
cijfers)
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8. Het leeuwendeel van de ongevallen
met vrachtwagens doet zich overdag en tijdens de week voor

de week voor, aangezien er veel minder
vrachtwagens rijden in het weekend.
Nathalie FOCANT
Quentin LEQUEUX

Ongeveer 9 van de 10 vrachtwagenongevallen doen zich logischerwijze tijdens

Ongevallen met vrachtwagens per tijdstip van de week, 2013
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Bron: FOD Economie AD Statistiek /
Infograﬁe: BIVV

afleggen. “Amper” 1,2% blaast positief.
Ter vergelijking, 12,1% van de automobilisten die een ademtest moeten afleggen na
een letselongeval, blijkt onder invloed van
alcohol te zijn. Enkel buschauffeurs doen
het nog beter, met slechts 0,7% positieve
gevallen.
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Week nacht
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Weekend nacht

Volgens de meest recente verkeersveiligheidsbarometer van het
BIVV is het aantal verkeersdoden
op de Belgische wegen tijdens de
eerste 3 maanden van 2015 lichtjes gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (-2,9% of
4 doden ter plaatse minder). Een
meer uitgesproken daling is er bij
het aantal ongevallen (-9,3%) en
het aantal gewonden (-8,4%). Niet
in alle gewesten evolueert de verkeersveiligheid in dezelfde gunstige zin.

Positieve evolutie
Het aantal doden ter plaatse op onze wegen kende een lichte daling in het eerste
trimester van dit jaar: -2,9% ten opzichte
van het 1ste trimester van 2014. Ook het
aantal gewonden (-8,4%) en het aantal
letselongevallen (-9,3%) daalden. In absolute aantallen waren er 925 letselongevallen, 1.070 gewonden en 4 verkeersdoden
minder tijdens de eerste 3 maanden van
dit jaar.

Evolutie tussen 1ste trimester 2014 en 1ste trimester 2015 van het aantal letselongevallen in België

2014

2015

Evolutie 2014-2015
in absolute cijfers

Evolutie 20142015 %

Letselongevallen

9976

9051

- 925

- 9,3%

Totaal slachtoffers

12886

11812

- 1074

- 8,3%

Doden ter plaatse
Gewonden

0
Week dag

Om de ongevallencijfers van het 1ste trimester 2015 te duiden, moeten we rekening houden met de cijfers van de 1ste
trimesters van 2013 en 2014, die op een
verschillende manier zeer uitzonderlijk waren. Zo kende het 1ste trimester van 2013
een zeer uitgesproken daling van alle ongevalsindicatoren, terwijl het 1ste trimester
van 2014 dan weer een sterke stijging liet
optekenen. De daling in het 1ste trimester
van 2015 resulteert daarom niet in een
laagterecord voor het aantal letselongevallen en gewonden.
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Aantal letselongevallen en slachtoffers geregistreerd tijdens het 1ste trimester, evolutie tussen 2012,
2013, 2014 en 2015, België

1.Au nombre de tués sur place, il conviendra toutefois d’ajouter les personnes décédées dans les 30 jours suivant l’accident pour obtenir le nombre définitif de tués sur nos routes.
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ongevallen

Verschillen tussen de
gewesten
Doden ter plaatse
In absolute cijfers is de daling van het aantal
verkeersdoden in Vlaanderen en Wallonië
gelijk: -4. Voor het Waals gewest betekent
dit een daling met 7,1% (52 in plaats van
56 doden). In Vlaanderen daalt het aantal
verkeersdoden met 5,1% (75 in plaats van
79 doden). In het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest daarentegen is de evolutie eerder
verontrustend. Daar is het aantal doden
met 4 toegenomen (6 in plaats van 2 doden).
Letselongevallen
In Vlaanderen daalde het aantal letselongevallen met 11,7% en het aantal gewonden met 10,5%. Hiermee doet Vlaanderen
het beter dan de andere gewesten. Eenzelfde gunstige evolutie zien we in Wallonië, maar de daling is er iets minder sterk:
letselongevallen dalen met 6,7%, het aan-

ongevallen

tal gewonden daalt met 6,8%. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stagneert het
aantal letselongevallen (+0,0%) en zien we
een kleine stijging van het aantal gewonden (+1,5%).

Tendensen
naargelang het type
weggebruiker
Doden ter plaatse
Bij de opvallendste resultaten van de barometer merken we een sterke daling van het
aantal doden bij ongevallen met vrachtwagens (-16) tegenover een sterke stijging van
het aantal doden bij ongevallen met lichte
vrachtwagens (+7). De evolutie van beide
cijfers dient bekeken te worden in het licht
van de eerder uitzonderlijke evoluties in het
1ste trimester van 2014 met een sterke stijging van vrachtwagens en een daling voor
bestelwagens.
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Evolutie van het geregistreerd aantal letselongevallen met jonge bestuurders tijdens het 1ste trimester,
België

Letselongevallen
Voor alle categorieën van weggebruikers
is er een daling van het aantal letselongevallen. De daling is het sterkst bij motorrijders (-26,7%) en fietsers (-18,9%). Ondanks deze goede cijfers, noteren we ook
hier geen laagterecords voor de kwetsbare weggebruikers. Oorzaak hiervoor is opnieuw de sterke stijging die we noteerden
in het 1ste trimester 2014.

Minder doden op
snelwegen
Het aantal letselongevallen op de snelwegen bleef zo goed als ongewijzigd (+0,5%)
en het aantal gewonden steeg met 3,8%.
Het aantal doden kende een omgekeerde
evolutie en kende met 8 doden minder
een sterke daling waardoor er zelfs sprake
is van een laagterecord.

Daling van het aantal
ongevallen met
jongeren
Bij de positieve tendensen uit de barometer van het BIVV zien we een daling van
het aantal letselongevallen met jonge automobilisten (18-24 jaar) met 9,3%. Ook
hier bereiken we een historisch laagterecord. Deze daling is vooral te merken tijdens de nachten (-19,0%).

Besluit
Op het vlak van verkeersveiligheid kende
2015 een goede start. In vergelijking met
dezelfde periode vorige jaar zijn de cijfers
over de ganse lijn beter. België doet het
hiermee beter dan onze buurlanden. Zo noteerden bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland
een stijging van het aantal verkeersdoden
sinds het begin van 2015. Volgens minister van Mobiliteit Jacqueline Galant: “is de
vooruitgang op het vlak van de verkeersveiligheid nog onvoldoende om de doelstelling
tegen 2020 te bereiken, met name niet
meer dan 420 verkeersdoden (doden 30
dagen). Daarom komt er begin 2016 een
Staten Generaal van de Verkeersveiligheid
om een balans op te maken van de geleverde inspanningen en een plan met verdere acties en de middelen die nodig zijn om
de doelstellingen alsnog te behalen. Want
lijdzaam toezien bij al dit menselijk leed op
onze wegen is geen optie.”

ETSC publiceerde haar jaarrapport 2014 met
de resultaten van de verschillende Europese
landen op het vlak van de verkeersveiligheid.
In Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië stijgt het aantal verkeersdoden. De Europese
doelstelling om het aantal verkeersdoden te halveren tegen 2020 lijkt hiermee nog veraf.
Enkele opvallende evoluties:
yy Het gaat om het slechtste Europese resultaat sinds 2001
yy 25.845 doden op de Europese wegen in 2014, (lichte daling van 0,6% in vergelijking
met 2013)
yy Tussen 2015 en 2020 moet het aantal verkeersdoden elk jaar dalen met 8% willen we
alsnog de Europese doelstelling halen voor 2020 (halvering van het aantal verkeersdoden ten opzichte van 2010).
yy In de 23 Europese landen die een onderscheid maken tussen licht- en zwaargewonden, raakten 203.500 personen zwaargewond. Dit is een stijging met 3% ten
opzichte van 2013.
yy Slovenië maakte het meeste vooruitgang op het vlak van de verkeersveiligheid.
Het volledige rapport kan je downloaden op http://etsc.eu/3asD4.

De volledige barometer is terug te vinden op:
www.bivv.be/nl/pers/verkeersveiligheidsbarometer.
Benoit GODART
Annelies SCHOETERS
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uitrusting

uitrusting

Auto uitgerust met ISA getest op de weg
Samen met het BIVV testte minister van Mobiliteit Jacqueline Galant eind juni voor het eerst een
auto met Intelligente Snelheidsassistentie (ISA) in het verkeer. ISA
moet er voor zorgen dat bestuurders de snelheidsregels beter respecteren. De minister legde met
de wagen een parcours af waarbij
de toegelaten snelheden varieerden tussen 30 en 90km/u. Uit de
test bleek alvast dat het plaatsen
van verkeersborden beter kan en
dat er nood is aan een accurate
digitale kaart.

Snelheidsassistentie (ISA). Het ontbreken
van een digitale kaart met de snelheidslimieten voor alle Belgische wegen is volgens dat plan een technische hindernis
die een snelle invoering van ISA in België
tot nog toe bemoeilijkt. De automobielindustrie lijkt daar nu een oplossing voor te
hebben gevonden: een camera die verkeersborden detecteert.

Enkele maanden geleden nog stelde minister van Mobiliteit Jacqueline Galant in
het federaal parlement haar plan voor voor
het geleidelijk invoeren van Intelligente

Met een wagen uitgerust met ISA reed het
BIVV een traject in de Brusselse deelgemeenten Haren en Machelen. Op het traject golden verschillende snelheidslimie-

Eerste onafhankelijke
test op Belgische
wegen

ten: 30km/u, 50km/u, 70km/u en 90km/u.
De test bewijst dat technische rijhulpsystemen de verkeersveiligheid kunnen verbeteren, maar dat er op het vlak van de
weginfrastructuur een belangrijke taak en
verantwoordelijkheid voor de overheid blijft
weggelegd. Zo moeten wegbeheerders
bijvoorbeeld meer hygiëne aan de dag leggen bij het plaatsen van verkeersborden
zodat deze in alle omstandigheden door
de camera kunnen worden gedetecteerd.
Ook toont de test de noodzaak aan van
een 100% actuele en nauwkeurige digitale
kaart met een correcte afbakening van de
bebouwde kommen en snelheidsregimes.

Vrijwillige ISA-variant
Eind maart raakte bekend dat Ford een
vrijwillige ISA-variant, de Intelligent Speed
Limiter, lanceert op één van haar modellen. De autoconstructeur combineert hierbij twee bestaande systemen; namelijk
een flexibele snelheidsbegrenzer en een
systeem om verkeersborden met de snelheidslimieten te herkennen.
Met een druk op een knop zet de bestuurder het systeem aan en stelt hij een maximumsnelheid in. Een camera detecteert
of er verkeersborden langs de weg staan
die een lagere snelheid voorschrijven. De
snelheid van de auto wordt dan automatisch aangepast.
Wanneer de afstand tussen de verkeersborden te groot is, wordt beroep gedaan
op het navigatiesysteem om de juiste snelheid te handhaven.
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De bestuurder kan het systeem steeds
overrulen door het gaspedaal stevig in te
drukken.

Met ISA op (de) weg

Naast deze halfopen ISA-variant zijn er
nog andere systemen, gaande van een
open systeem dat informatief een waarschuwingssignaal geeft tot een gesloten
systeem dat automatisch de snelheid vermindert.

Nog voor de wagen bij de autodealers in
de toonzaal staat, kon het BIVV al de weg
op met een nagelnieuwe Ford S-Max met
ISA, de intelligente snelheidsassistentie.
Dat systeem, wanneer het door de bestuurder is geactiveerd, zorgt ervoor dat
bestuurders zich beter aan de opgelegde
snelheidslimieten houden.

Op dit ogenblik bieden verschillende automerken optioneel al systemen aan die
verkeersborden herkennen en die al dan
niet gekoppeld zijn aan een systeem dat
waarschuwt wanneer de maximumsnelheid wordt overschreden.

Door de test met de ISA-wagen kon het
BIVV zich een duidelijk beeld vormen van
de technologische evolutie van dit rijhulpsysteem en de maatregelen die een geleidelijke invoering van ISA moeten vergemakkelijken.

Na een korte inwijding op het testcircuit
van Ford in Lommel, krijgen we de sleutel van onze testwagen en mogen we de
baan op met de S-Max. Gedurende vijf
dagen reden we met de testwagen van en
naar het werk, naar de supermarkt, gingen
we ermee op familiebezoek en speelden
we taxi voor de kinderen, zowel overdag
als ’s nachts.
Bij het verlaten van de Ford-site geven
we plankgas. Van zodra we 50km/u rijden, stopt de wagen met versnellen. Wat
verderop mag het weer wat sneller tot
70km/u. Tot in Geel varieert onze snelheid
van 50, 70 tot 90km/u. Daar onderbreken
we even onze route op de secundaire we-

Sowieso is ISA ook een essentieel element
in de ontwikkeling van de zelfrijdende wagen.

Conclusie
Overdreven of onaangepaste snelheid ligt
aan de basis van naar schatting tussen de
10 en 15% van de ongevallen en 30% van
de dodelijke ongevallen. Dat betekent dat
jaarlijks meer dan 200 mensen om het leven komen bij een ongeval dat te wijten is
aan overdreven of onaangepaste snelheid.
De technologische rijhulpsystemen, zoals
ISA, die in volle ontwikkeling zijn en verder
worden geperfectioneerd, lijken veelbelovend.
Benoit GODART
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Europees bandenlabel
gen voor een kort ommetje door het centrum. Tot dan konden we onze testwagen
met ISA op geen foutje betrappen, maar
bij het verlaten van Geel-centrum gaat het
heel even mis. Op het einde van de Heilige Geeststraat verlaten we de zone 30 en
geeft ISA 60km/u aan. Na 150m, wanneer
we het kruispunt met de Waterstraat en
de Stelenseweg oversteken, corrigeert de
wagen de snelheid naar 50km/u. We vermoeden dat door een onnauwkeurigheid
in de digitale kaart de oude snelheidheidslimiet voor de bebouwde kom niet werd
aangepast voor deze sectie.

In Zurenborg is de digitale kaart van ons
ISA-systeem even het noorden kwijt: de
volledige wijk is in een zone 30 gelegen,
maar op de Draakplaats en het Tramplein
mogen we volgens onze wagen 50km/u
rijden. Een straat verder geeft de wagen
wel opnieuw de correcte snelheid weer.

Op de E313 ter hoogte van Herentals worden we aangenaam verrast: ISA herkent
feilloos de dynamische snelheidsborden
op de snelweg. Gaandeweg vertragen
we automatisch van 120 naar 90km/u
en 70km/u. Eenmaal 70km/u worden we
door de andere weggebruikers verbannen
naar de rechterrijstrook. Zij rijden zonder
ISA en laten zich niet intomen door de dynamische snelheidsborden. Enkele dagen
voordien was hier nog een dodelijk ongeval in de staart van een file. Ongelofelijk
toch?

Via de E19 zetten we onze rit naar Brussel verder. Ter hoogte van de parking in
Peutie rijden we op het rechterbaanvak en
vertraagt de wagen. De camera van het
ISA-systeem had het verkeersbord met
de 90km/u aan het begin van de afrit naar
de parking gedetecteerd, niettegenstaande we de afrit niet namen. Voor de eerste keer overrulen we het ISA-systeem en
passen we manueel de snelheid aan. Even
verder in Diegem verlaten we de snelweg
en gaan we de Haachtsesteenweg op
richting Brussel. Wanneer de snelheid van
90 naar 70km/u verandert, merkt de camera het verkeersbord niet op en moeten
we zelf snelheid minderen. In beide gevallen staat het verkeersbord slecht geplaatst
waardoor het bord in het ene geval onbedoeld wel en in het andere geval niet wordt
gedetecteerd.

We naderen Antwerpen en beslissen om
de afrit Borgerhout te nemen voor een
blitsbezoek aan Zurenborg. De dynamische snelheidsborden op de snelweg
geven dan 50km/u aan, geheel tegen de
zin van de dame in de BMW-cabrio die
claxonnerend achter ons rijdt.

Inmiddels zijn we in Diegem aangekomen.
Omdat de bebouwde kom niet op de digitale kaart staat, remmen we zelf af tot
50km/u. Eenmaal het kruispunt met de
Woluwelaan over herkent ISA de bebouwde kom van Brussel en geeft de wagen
wel terug de correcte snelheid aan.

We verlaten de Haachtsesteenweg voor
een korte passage door het centrum van
Haren. Feilloos detecteert de camera van
het ISA-systeem het verkeersbord langs
de weg dat het begin van de zone 30 aangeeft. Het bord verderop dat het einde van
de zone 30 aangeeft, wordt niet gedetecteerd. Enkele dagen later in Schilde doet
zich hetzelfde voor in een woonwijk die in
een zone 50 is gelegen. Het begin van de
zone 50 wordt wel, het einde ervan niet
gedetecteerd. Was het eerste bord (einde
zone 30) nog enigszins verscholen tussen
de bomen, dan was het tweede bord (einde zone 50) wel goed zichtbaar geplaatst.
Mogelijks is het contrast van het bord te
klein (grijs op een witte achtergrond) of
kent het ISA-systeem het verkeersbord
niet?
Tijdens de testritten op de volgende dagen worden onze bevindingen bevestigd:
over het algemeen werkt ISA prima. Ook
bij wegenwerken detecteerde ISA alle tijdelijke snelheidsbeperkingen en verminderde de auto automatisch zijn snelheid.
Gaat ISA toch in de fout, dan was dit tijdens onze test te wijten aan slecht geplaatste of slecht leesbare verkeersborden
en/of onnauwkeurigheden in de digitale
kaart.
Koen PEETERS

In samenwerking met andere organisaties, waaronder het BIVV,
lanceerde de FOD Volksgezondheid eind juni een campagne die
consumenten ertoe moet aanzetten zich bij de verkopers van
autobanden beter te informeren
over de 3 prestatiecriteria: de rolweerstand, remafstand op een nat
wegdek en geluid.

Voorafgaand onderzoek
De inspectiedienst van het DirectoraatGeneraal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid heeft dit jaar voor de tweede
keer de bandenverdelers geïnspecteerd.
Enerzijds wordt gekeken of het Europees
bandenlabel op de banden aanwezig is,
en anderzijds of de verkoper de klanten
hierover informeert vóór de aankoop van
de banden.
Dit jaar zijn er 40 verkooppunten gecontroleerd. In alle verkooppunten is het Europees label op de banden aanwezig. Er
wordt echter in bijna 25 % van de verkooppunten onvoldoende gecommuniceerd
over het bandenlabel: in 9 verkooppunten ontbrak deze informatie op de factuur.
Daarbij werd in 3 van deze verkooppunten de informatie niet meegedeeld aan de
klant vóór de aankoop.
Langs de andere kant blijkt dat slechts weinig consumenten van het bandenlabel op
de hoogte zijn. Nochtans is het een ideaal
hulpmiddel om de consument te helpen
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om nieuwe banden te kiezen. Het combineert immers drie prestatiecriteria die een
impact hebben op het milieu, de veiligheid
op de weg, maar ook op de portemonnee.

Communicatiecampagne
Daarom lanceert de FOD Volksgezondheid dit jaar een campagne om de consument te informeren, en hem of haar ertoe aan te zetten om de bandenverdeler
te vragen naar het bandenlabel en de 3
prestatiecriteria: rolweerstand, remafstand
op een nat wegdek, en rolgeluid. De rolweerstand van een band heeft een invloed
op het brandstofverbruik, de remafstand
op een nat wegdek is een belangrijk veiligheidscriterium, en door te kiezen voor een
stillere band draagt u uw steentje bij tot
het verminderen van het verkeerslawaai.

veiligheid alleen maar ten goede komen.
De FOD Mobiliteit en Transport neemt
eveneens deel aan deze campagne. Zij
werken samen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu aan de ontwikkeling van een
reeks Europese regels waaraan een band
moet voldoen wanneer hij op de markt
te koop wordt aangeboden. Deze regels
noemt men de productnormen, die de
minimale vereisten vormen waaraan een
band moet voldoen. Deze normen omvatten specificaties zoals de eigenschappen
van de band, de testmethodes, de markering of de etikettering. Deze normen zijn
noodzakelijk voor de verkeersveiligheid,
zorgen er bovendien voor dat de impact
op het milieu verminderd wordt en zijn een
garantie om goed op weg te gaan met de
juiste banden.
Benoit GODART

Medewerking BIVV

Meer weten?
www.bandentips.be

Omwille van het verkeersveiligheidsaspect
wordt deze campagne van de FOD Volksgezondheid gesteund door het BIVV. Het
contactoppervlak tussen een wagen en de
grond is vier keer dat van een briefkaart.
Deze kleine oppervlakte moet zorgen voor
een ideale wegligging en de perfecte grip
in alle weersomstandigheden. Het gaat
om een essentiële veiligheidsgarantie.
Het Europees label wil de eindgebruikers
aanzetten tot het kopen van de meest
“doeltreffende” banden en de fabrikanten
aansporen om het geheel aan parameters,
naast de normen die reeds behaald werden, te optimaliseren. Dit kan de verkeers-

Je vindt er niet alleen meer uitleg over het
bandenlabel, maar ook tips voor uw banden, en een rekenmodule die je toelaat
om jouw voordeel te berekenen van een
nieuwe set banden.
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Opnieuw rijgeschikt?
Wanneer een politierechter in België naar aanleiding van een verkeersovertreding een verval van
het recht tot sturen uitspreekt,
kan hij het herstel in het recht tot
sturen afhankelijk maken van het
slagen voor één of meer examens
of onderzoeken. Mogelijkheden
zijn onder andere een geneeskundig en/of een psychologisch
onderzoek. Dit soort onderzoeken
worden in België “herstelonderzoeken” genoemd. In een nieuwe
studie1, maakt het BIVV een profiel
op van de bestuurders die vervallen zijn verklaard van het recht om
een voertuig te besturen en doet
het een aantal voorstellen om de
herstelonderzoeken nog efficiënter te maken.

De meest voorkomende aanleiding tot
een herstelonderzoek is tot op heden rijden onder invloed. We verwachten dat dit
enigszins zal veranderen door de wet van
9 maart 2014 die stelt dat herstelonderzoeken ook opgelegd dienen te worden
bij herhaling van verkeersovertredingen
van de ‘zwaarste’ graad (gepleegd vanaf
1 juli 2014) binnen een periode van 3 jaar.
Het doel van herstel onderzoeken is het
verhogen van de verkeersveiligheid en het
vermijden of verminderen van recidive van
rijden onder invloed. Na een positief resultaat mag de persoon opnieuw over zijn rijbewijs beschikken.
Slechts weinig mensen zijn op de hoogte
van hoe deze herstelonderzoeken juist verlopen. Daarom was een eerste doel van

deze studie om de huidige werking en
procedure in België te beschrijven en te
evalueren. Ook een analyse van de doelgroep maakt daar deel van uit. Kennis van
de doelgroep is immers noodzakelijk om
de herstelonderzoeken optimaal vorm te
geven en om maatregelen te ontwikkelen
tegen rijden onder invloed. Uit alle hersteldossiers die in 2012 bij het BIVV aangelegd
werden, werd een willekeurige steekproef
samengesteld van 1693 dossiers. Deze
steekproef is representatief voor de kandidaten die vervallen zijn van het recht tot
sturen, die onderzoeken moeten ondergaan om het rijbewijs terug te krijgen, en
die zich bij het BIVV aanmelden voor deze
onderzoeken. Bij de dossieranalyse werden verschillende gegevens verzameld:
socio-demografische kenmerken, de feiten
waarvoor de kandidaat veroordeeld werd,
de strafmaatregelen en het verloop van de
herstelonderzoeken.
Een tweede onderdeel van deze studie is
een vergelijking van de praktijk in België
met deze in het buitenland. Meer in het bijzonder werd de werking en de procedures
bestudeerd in zes andere Europese landen:
Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk,
Spanje en Zwitserland. Hierbij werden gegevens afkomstig uit het Europese onderzoek DRUID (Driving Under the Influence of
Drugs, Alcohol and Medicine) aangevuld
met informatie bekomen van experts uit de
geselecteerde landen.

Praktijk in België
In België worden herstelonderzoeken uitgevoerd door private organisaties, zowel
ondernemingen als vzw’s. De FOD Mobi-

liteit bepaalt de criteria om officieel erkend
te worden als instelling voor herstelonderzoeken en staat in voor de controle van
deze erkende instellingen. Het BIVV (een
vzw) heeft een lange traditie betreffende de
uitvoering van herstelonderzoeken. In 2010
kwam de helft van alle personen vervallen
van het recht tot sturen bij het BIVV terecht.
Het doel van een herstelonderzoek is nagaan of een kandidaat rijgeschikt is en zijn
rijgedrag in positieve zin zal aanpassen,
om op die manier recidive te voorkomen.
Soms is de rechter verplicht om een verval van het recht tot sturen met herstelonderzoeken opleggen, voor andere overtredingen kan de rechter zelf beslissen of hij
herstelonderzoeken oplegt. Deze onderzoeken worden enkel opgelegd via een
gerechtelijke procedure. Er bestaat in België geen link tussen de herstelonderzoeken en de Driver Improvement cursussen
(de wettelijk bepaalde alternatieve maatregelen voor overtreders).
Het grootste deel van de informatie wordt
verzameld tijdens het psychologisch onderzoek. Er moeten verschillende vragen
beantwoord worden: de hoeveelheid en de
frequentie van het gebruik, eventuele weerslag op verschillende levensdomeinen, politoxicomanie, psychiatrische co-morbiditeit,
persoonlijkheidsstoornissen, inzicht in de
problematiek, verantwoordelijkheidsgevoel
voor het gedrag, motivatie om het gedrag te
veranderen en aanwijzingen voor recidive.
Hiervoor worden verschillende instrumenten gebruikt: een zelfbeoordelingsschaal
naar middelenmisbruik, persoonlijkheidsvragenlijsten, een psychologische testbatterij voor onderzoek van cognitieve functies
en een semigestructureerd interview.

Tijdens het medisch onderzoek gebeurt een
grondige medische anamnese met aandacht voor middelengebruik, comorbiditeit,
polygebruik en een aantal andere aandoeningen. De kandidaat wordt indien nodig
verwezen naar gespecialiseerde artsen.
De arts is verantwoordelijk voor de eindbeslissing indien zowel een medisch als
een psychologisch onderzoek uitgevoerd
wordt. Hij baseert zijn beslissing mede op
basis van multidisciplinair overleg met de
psycholoog. Er zijn 3 mogelijke beslissingen: geschikt, geschikt onder bepaalde
voorwaarden en ongeschikt. Voorwaarden (bv. beperking in tijd, beperking van
categorieën, bijkomende codes op het rijbewijs) worden opgelegd indien er risicofactoren aanwezig zijn betreffende herval
in middelenmisbruik, recidive of onaangepast rijgedrag.

Profiel van de
betrokken personen
De kandidaten herstelonderzoek bij het
BIVV hebben een gemiddelde leeftijd van
41 jaar; er is een klein aandeel jonge bestuurders. Een groot deel van de kandidaten is laag geschoold. Veruit de grootste
groep werd veroordeeld omwille van het
rijden onder invloed van alcohol (94%)

Met een gemiddeld promillage van 1,84‰
pleegden zij ernstige overtredingen, waarvoor ze met een gemiddelde duur van verval van 3,2 maanden gestraft worden. 8%
van de kandidaten kampte hoogstwaarschijnlijk met een alcoholprobleem. Rijden
onder invloed van drugs komt minder vaak
voor: het ging slechts om 2,1% van alle
overtreden wetsartikelen. Door invoering
van de wet van 9 maart 2014 art.9 (B.S.
30.04.2014) voorspellen we dat in de toekomst de groep die herstelonderzoeken
opgelegd krijgt voor andere feiten dan rijden onder invloed van alcohol groter zal
worden.
Een groot deel van de kandidaten komt
voor de eerste keer bij het BIVV terecht.
Deze vaststelling geeft een indicatie dat de
meeste kandidaten nog niet eerder herstelonderzoeken moesten ondergaan. Tot
slot blijkt dat de strafmaatregelen die opgelegd werden aan de kandidaten relatief
mild zijn. Doordat rechters de mogelijkheid
hebben een deel van de strafuitvoering uit
te stellen, bedroeg de gemiddelde duur
van het effectieve verval van het recht tot
sturen slechts 1,3 maanden. Waalse kandidaten kregen gemiddeld mildere straffen
dan Vlaamse kandidaten. Door de wet van
9 maart 2014 is het sinds 1/1/2015 wel
mogelijk om eerdere uitgestelde straffen
sneller te herroepen.

Overzicht van de strafmaatregelen naargelang het gewest

Geldboete

Uitgesproken verval
(maanden)

Effectief verval
(maanden)

Vlaanderen

Wallonië

Vlaanderen

Wallonië

Vlaanderen

Wallonië

Minimum

0€

0€

0,5

0,5

0

0

Maximum

7500 €

10 000 €

24

61

18,5

20,5

Gemiddelde

1514 €

809 €

3,5

2,9

3,0

0,75

1.Meesmann, U., Slootmans F.; Ost, G. & Boets S. (2015). Opnieuw geschikt voor het verkeer? De praktijk van de medische en psychologische onderzoeken bij verval van het recht tot sturen. Brussel, België: Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid – Kenniscentrum.
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Ongevalsindicatoren tonen waar verkeersdoden kunnen worden voorkomen

Praktijk en
bevindingen in andere
Europese landen
Uit het DRUID-onderzoek kunnen een
aantal belangrijke risicofactoren voor recidivisten van rijden onder invloed afgeleid
worden. Om te beginnen hebben mannen,
jongere bestuurders en laag geschoolden
een groter risico om te recidiveren. Bovendien geldt: hoe meer voorgaande overtredingen, hoe groter het risico op recidive.
Ook bij de kandidaten herstelonderzoek
binnen het BIVV vonden we een groot
aantal mannelijke, laag geschoolde kandidaten. Leeftijd en aantal vorige veroordelingen (voor zover dit nagegaan kon worden)
speelden een minder belangrijke rol.
De Europese analyse leert dat in de meeste landen de overheid controle uitoefent
op de procedure van de herstelonderzoeken (behalve Frankrijk bij de bestudeerde
landen). In sommige landen (zoals België)
beperkt deze controle zich tot het verifiëren van de administratieve formaliteiten,
terwijl in andere landen ook de inhoud en
kwaliteit gecontroleerd wordt (bv. Duitsland, Oostenrijk).
Verder stelden we vast dat er in sommige
landen (bv. Duitsland) een rechtstreeks
verband bestaat tussen herstelonderzoeken en rehabilitatiemaatregelen, dat de
onderzoeken kunnen uitmonden in een

aanbeveling tot rehabilitatiemaatregelen
(bv. Oostenrijk), en dat er landen zijn waar
geen rechtstreekse link bestaat met rehabilitatiemaatregelen (zoals in België).
Een andere belangrijke bevinding is dat in
elk geselecteerd Europees land (behalve
Duitsland) de mogelijkheid bestaat dat
de overtreder na de onderzoeken verder
opgevolgd wordt. De overtreder kan dus
rijgeschikt verklaard worden voor een bepaalde periode waarna opnieuw een evaluatie volgt. Deze beslissing wordt enkel
genomen indien er risicofactoren tot recidive bestaan, en dient dus om deze recidive te vermijden.
Het DRUID-project pleitte in zijn aanbevelingen voor een multidisciplinaire aanpak.
Hierbij kan het medisch onderzoek zich
vooral focussen op het middelengebruik
en kan het psychologisch onderzoek een
belangrijke bijdrage leveren door informatie te verzamelen betreffende psychologische en sociale aspecten gerelateerd aan
het probleemgedrag. Een andere DRUIDaanbeveling betrof het gebruik van objectieve, valide en betrouwbare meetinstrumenten. Doorheen de vergelijking van de
verschillende Europese landen zien we dat
deze 2 aanbevelingen goed opgevolgd
worden, ondanks het feit dat ze soms
een verschillende invulling krijgen. België
scoort op dit punt goed.

Aanbevelingen
Op basis van de resultaten van deze studie en de stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek, formuleert het
BIVV de volgende aanbevelingen voor de
verdere ontwikkeling van het herstelonderzoek in België:
yy 
de herstelonderzoeken sneller na de
verkeersovertreding plaats laten vinden;
yy de resultaten van het herstelonderzoek
gebruiken als expertise in de rechtsprocedure;
yy een kwaliteitscontrolesysteem met betrekking tot herstelonderzoeken invoeren, naar analogie met andere Europese landen;
yy een rechtstreekse link met rehabilitatie
en/of een hulpverleningsnetwerk implementeren, om zo gedragsverandering
en preventie van recidive te bekomen;
yy de wettelijke minimumnormen aanpassen op basis van recente wetenschappelijke en medische bevindingen (o.a.
DSM-V);
yy herstelonderzoeken niet enkel verplichten na vaststelling van ‘dronkenschap’;
een herdenking van dit concept dringt
zich op;
yy verder wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar profielen en attitudes van
overtreders en recidivisten.

Sofie BOETS
Uta MEESMANN
Geert OST
Freya SLOOTMANS

In 2013 kwamen 7241 mensen om
bij een verkeersongeval op de Belgische wegen. En ook al kennen
we niet altijd de precieze oorzaak
van het ongeval, toch kunnen we,
op basis van de internationale literatuur, het aantal verkeersdoden in verband brengen met de
belangrijkste ongevalsfactoren.

Het ongevallenformulier dat door de politie op de plaats van het (letsel)ongeval
wordt ingevuld, bevalt niet altijd de meest
accurate informatie over de oorzaak van
het ongeval. Om hierover meer te weten
te komen, moeten we de pv’s en de gerechtelijke dossiers meer in de diepte analyseren en in sommige gevallen zich naar
de plaats van het ongeval te begeven. Tot
nog toe zijn zo’n diepteanalyses eerder
uitzonderlijk. Zo deed het BIVV een diepteanalyse van de oorzaken van ongevallen
met motorfietsen (MOTAC-studie) en meer
recent nog een studie van de dodelijke ongevallen op de autosnelweg.
In de internationale literatuur worden overdreven of niet aangepaste snelheid, rijden onder invloed van alcohol en het niet
dragen van een veiligheidsgordel als de 3
belangrijkste factoren voor dodelijke ongevallen genoemd.

Snelheid
Ongeveer 10 tot 15% van de ongevallen en
30% van de dodelijke ongevallen zijn direct
gerelateerd aan een overdreven of onaangepaste snelheid. Toegepast op de Belgische cijfers, zou dit percentage betekenen

dat ongeveer 217 verkeersdoden te wijten
zijn aan snelheid. Dit cijfer is zeker niet overdreven voor de Belgische situatie op het
vlak van de verkeersveiligheid. Want ook uit
de gedragsmetingen van het BIVV blijkt dat
snelheidslimieten over het algemeen slecht
worden nageleefd. Een kleine vermindering
van de snelheid kan dus al een verschil maken. Het BIVV berekende dat met het verminderen van de gemiddelde snelheid met
2 km/u op alle wegen ongeveer 75 levens
gered zouden kunnen worden. Als de snelheid zou dalen met 5 km/u, zouden er 175
levens worden gered.

Alcohol
In België worden bestuurders die betrokken
zijn bij ongevallen nog onvoldoende getest
op alcohol. In 2013, werden slechts 65%
van de bestuurders die betrokken waren bij
een verkeersongeval getest op alcohol. Bovendien worden verkeersdoden ter plaatse,
tenzij uitzonderlijk, nooit getest.

ting van 2012 blijkt dat slechts 86% van
de bestuurders en de passagiers voorin de
wagen een veiligheidsgordel droeg. Met dit
percentage scoort België beduidend slechter dan de meeste andere Europese landen. Achterin de wagen is het percentage
van inzittenden dat een veiligheidsgordel
draagt nog lager: slechts 63%. Op basis
van deze cijfers schatten we dat tussen
de 60 en 100 mensenlevens gered zouden
kunnen worden als iedereen in de wagen
een veiligheidsgordel zou dragen. Naast alcohol, snelheid en het niet dragen van een
veiligheidsgordel zijn er nog andere oorzaken van verkeersdoden. Vooralsnog is er
over deze oorzaken nog te weinig geweten
om hiervan de impact te kunnen inschatten
op het aantal verkeersdoden. Bovendien
komen ongevallen vaak tot stand door een
combinatie van factoren waardoor de specifieke invloed van een geïsoleerde factor
erg moeilijk te bepalen valt.
Benoit GODART

Op basis van verschillende studies schatten we dat ongeveer 25% van de verkeersdoden veroorzaakt worden door rijden onder invloed van alcohol. Dit komt in
2013 overeen met 181 verkeersdoden op
de Belgische wegen.

Veiligheidsgordel
Het niet dragen van de veiligheidsgordel
kan fataal zijn bij een ongeval. Hoewel de
veiligheidsgordel niet onfeilbaar is, wordt
de meerderheid van de slachtoffers van
een ongeval bij snelheden onder 90 km/u
hierdoor gered. Echter uit de gedragsme-

1. Op basis van cijfers van de verkeersveiligheidsbarometer schat het BIVV het aantal doden op 30 dagen op 715 in 2014. Voor de definitieve cijfers is het wachten op de publicatie ervan door de
FOD Economie.

22
Via Secura nr. 94

23
Via Secura nr. 94

wetgeving

wetgeving

Welke lichten gebruik je wanneer?
Wanneer is het verplicht om je lichten aan te zetten? Welke lichten
moet je gebruiken? In welke omstandigheden moeten we mistlampen aansteken? Heel wat vragen,
waarop we vaak niet meteen het
juiste antwoord kunnen geven. Zeker niet voor bestuurders die hun
rijbewijs al vele jaren op zak hebben.

Een bestuurder van een wagen gebruikt 5
soorten lichten:
yy de dagrijlichten zijn verplicht op alle
nieuwe voertuigen: ze dienen alleen om
gezien te worden, niet om zelf beter te
zien.
yy de parkeerlichten of standlichten die
net zoals dagrijverlichting alleen dienen
om gezien te worden door de andere
weggebruikers.
yy de dimlichten zorgen dat u gezien
wordt door de andere weggebruikers en
verbeteren het zicht van de bestuurder
tot ca. 30 meter.
yy de grootlichten ofwel “verstralers” genoemd maken je zichtbaar en zorgen
voor een zicht van ten minste 100 meter.
yy de mistlicht(en).

Wanneer je lichten
gebruiken?
yy Van zonsondergang tot zonsopgang.
yy Gedurende de dag, als het zicht als gevolg van regen, hagel, sneeuw, ... minder dan 200 meter bedraagt.
yy Gemotoriseerde tweewielers moeten
altijd, dus dag en nacht, met dimlicht
en rood achterlicht aan rijden.

Welke lichten
gebruiken?

Wanneer mistlampen
gebruiken?

Bestuurders van motorvoertuigen (met
inbegrip van bromfietsen en motorfietsen)
kunnen ervoor kiezen om het dimlicht,
grootlicht of beide tegelijk aan te steken.
Als de grootlichten verblindend kunnen
zijn, is het gebruik ervan verboden in de
volgende gevallen:
yy bij het naderen van een tegemoetkomende weggebruiker (voetganger,
fietser, bromfietser, motorrijder, autobestuurder, ...);
yy 
wanneer de tegemoetkomende weggebruiker met zijn grootlichten knippert
om duidelijk te maken dat hij verblind
wordt;
yy wanneer u een auto volgt op minder
dan 50 meter;
yy wanneer de weg voldoende verlicht is
zodat je 100 meter ver kunt zien.

Bij slecht weer verhogen mistlampen de
zichtbaarheid op de weg. Ze laten u toe
om een veilige afstand te houden en ongevallen te voorkomen.

Voor de volledigheid tenslotte nog een
laatste ietwat “anekdotische” uitzondering
op het gebruik van de grootlichten, namelijk bij het naderen van een spoorvoertuig
of een boot, waarbij de bestuurder of de
piloot verblind dreigt te raken door de verlichting langs de weg.

Maar als je ze gebruikt wanneer ze verboden zijn, kunnen ze vervelend zijn en zelfs
ongevallen veroorzaken. Een bestuurder
die zijn achtermistlampen aan laat bij normaal weer en wanneer de zichtbaarheid
terug normaal is, veroorzaakt voor de achterliggende bestuurders een verblindend
effect wat uitermate storend is. Het gebruik van achtermistlampen is dan ook
aan regels onderworpen.
a. Mistlampen vooraan
Steeds meer voertuigen zijn uitgerust met
mistlampen vooraan, maar deze zijn niet
verplicht. Indien er wel zijn, kan je ze gebruiken bij sneeuw, zware regen of mist. In
dat geval, kan je ze alleen of in combinatie
met het dimlicht of grootlichten gebruiken.
In andere omstandigheden, mag je ze niet
gebruiken.
b. Mistlamp(en) achteraan
Je moet de mislichten inschakelen in de
volgende situaties:
yy wanneer mist het zicht beperkt tot minder dan 100 meter;
yy wanneer sneeuwval het zicht beperkt
tot minder dan 100 meter;
yy in het geval van zware regen.

Wanneer de 4
Welke lichten
knipperlichten
gebruiken bij stilstaan
gebruiken?
en parkeren?
Wanneer je stilstaat of parkeert op de rijbaan of berm tussen zonsondergang en
zonsopgang en in alle gevallen waarin
het niet langer mogelijk is om nog duidelijk te zien tot een afstand van ongeveer
200 meter, moeten:
yy aan de voorzijde: een of twee witte of
gele parkeerlichten branden;
yy aan de achterzijde: een of twee rode
lichten branden.
Maar, bij mist, sneeuwval of felle regen
mag je de dimlichten of de mistlichten
vooraan ook gebruiken, evenals het mistachterlicht.
In de bebouwde kom mogen de dimlichten vooraan en de rode lichten achteraan
vervangen worden door de parkeerlichten
wanneer het voertuig evenwijdig met de
rijweg staat geparkeerd en er geen aanhangwagen gekoppeld is. Alleen het parkeerlicht dat zich aan de kant van de aslijn
van de rijbaan bevindt, mag dan gebruikt
worden.

De 4 richtingaanwijzers worden ingeschakeld:
yy wanneer de wagen in panne staat;
yy voor het waarschuwen van andere bestuurders bij een ongeval, file of bij ladingverlies op de weg.
De bestuurder van een schoolbus mag de
4 richtingaanwijzers gebruiken bij het open afstappen van kinderen.
Sommige bestuurders gebruiken de 4
richtingaanwijzers wanneer ze slecht geparkeerd staan. Maar dan begaan ze een
bijkomende overtreding.

Gebruik speciale
verlichting
Een oranje-geel zwaailicht mag alleen worden gebruikt gedurende de periode dat de
voertuigen effectief worden gebruikt voor
de taken in overeenstemming met hun
technische voorschriften van motorvoertuigen of wanneer hun aanwezigheid op
de straat een overlast of een gevaar betekent voor het overige verkeer.

Bestuurders van landbouwvoertuigen
moeten één of twee oranje-gele zwaailichten gebruiken die duidelijk zichtbaar zijn in
alle richtingen, tussen valavond en de ochtend en in alle omstandigheden waarin het
zicht minder bedraagt dan 200 meter. Op
wegen met meer dan twee rijstroken moeten ze steeds de oranje-gele zwaailichten
gebruiken.
Takelwagens of andere diensten wanneer die door de officier van justitie, de
federale of lokale politie ter plaatse worden gevraagd, maken gebruik van een of
twee oranje-gele zwaailichten als ze via de
pechstrook naar de plaats van het ongeval rijden.
Benoit GODART
Meer informatie www.wegcode.be.
Het kennen van de verkeersregels is erg
belangrijk, maar het is vanzelfsprekend dat
het voertuig in goede staat verkeert en in
orde is met de technische reglementen.
Zo moeten de lichten in goede staat en
goed afgesteld zijn zodat de bestuurder
tijdig gevaren kan detecteren en reageren. Goede lichten zorgen ook voor een
meer ontspannende, minder vermoeiende
rit. Slecht en te laag afgestelde lichten zijn
20x minder efficiënt, te hoog afgestelde
lichten zorgen voor 20x meer verblinding
van de tegenliggers!

De oranje-gele zwaailichten van takelwagens mogen gebruikt worden op de site
van het ongeval en tijdens het slepen van
een voertuig. Buiten deze omstandigheden mogen ze niet worden gebruikt.

1. Meesmann U., Slootmans F., Ost G. & Boets S. (2015), “Opnieuw geschikt voor het verkeer? De praktijk van de medische en psychologische onderzoeken bij verval van het recht tot sturen.” Brussel, België: Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid – Kenniscentrum
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Voetgangers, een toontje lager!
Steeds meer voetgangers begeven zich op straat met oortjes in.
Soms vormt dat geen enkel probleem. Maar in andere situaties
kan muziek beluisteren reële risico’s inhouden, bijvoorbeeld bij het
oversteken van de weg.

Het gebruik van oortjes en koptelefoons
is erg populair en ook wijdverspreid in het
verkeer. Niet alleen is het gebruik ervan
door bestuurders van voertuigen een risico voor de verkeersveiligheid, hetzelfde
geldt ook voor het gebruik ervan door
voetgangers. Wanneer ze op het voetpad
lopen, is de kans op een aanrijding klein.
Maar, in een stedelijke omgeving of bij het
oversteken van de straat stijgt het risico
op een ongeval aanzienlijk.

Amerikaanse studie
Volgens een Amerikaanse studie die gevoerd werd tussen januari 2004 en juni
2011 en die gepubliceerd werd in het gespecialiseerde tijdschrift Injury Prevention1
komen er in de Verenigde Staten steeds
meer ernstige ongevallen voor met voetgangers die rondwandelen met oortjes in.
In zes jaar tijd is dat aantal verdrievoudigd.
De slachtoffers zijn vooral adolescenten en
jonge volwassenen van het mannelijke geslacht (21 jaar oud gemiddeld).
Volgens deze studie komen de meeste
ongevallen voor in een stedelijke omgeving. Daarbij werd iets meer dan de helft
(55%) geraakt door een trein. In het totaal
werden 116 gevallen geregistreerd waarvan er 81 (70%) dodelijk waren. En in drie

kwart van de gevallen vertelden getuigen
dat het slachtoffer op het moment van het
ongeval een koptelefoon of oortjes droeg.
In ongeveer één geval op de vier (29%)
werd specifiek melding gemaakt van een
claxon of alarmsignaal voor de voetganger
werd geraakt.
In België beschikken we niet over gegevens
met betrekking tot het aantal voetgangers
dat betrokken raakt bij ongevallen tijdens

het dragen van oortjes. We kunnen dus
geen conclusies trekken over de omvang
van het fenomeen. Uit de statistieken blijkt
echter wel duidelijk dat voetgangers het
meeste gevaar lopen bij het oversteken.

Duidelijke risico’s
Verschillende studies waarbij het gedrag
van weggebruikers werd bestudeerd,

Aantal slachtoffers onder de voetgangers in functie van hun plaats op de rijweg (2010)

met een verkeerslicht
Op een
oversteekplaats

waar het verkeer geregeld
wordt door een agent of
een gemachtigd toezichter

Dodelijke
ZwaarLichtslachtgewonden gewonden
offers
8
54
306

Ongevallen

3

7

8

15

141

1090

1175

In de buurt van een oversteekplaats (- 30 m)

12

89

495

603

Geen oversteekplaats op
minder dan 30m

16

76

428

516

Op het trottoir/de berm

8

50

354

382

Op een fietspad dat gescheiden is van de rijweg

1

10

77

118

Bij het verlaten van een
voertuig

1

14

82

99

Andere Rechts (ten opzichte van
de rijrichting) op de rijweg

9

27

207

241

Links (ten opzichte van de
rijrichting) op de rijweg

6

12

92

109

Werkt, speelt op de rijweg

8

27

231

261

Onbekend

15

60

362

440

99

563

3732

4303

Totaal
Bron: FOD Economie AD SEI / infografie BIVV

Doden

Zwaargewonden

Lichtgewonden

Ongevallen

2009

105

636

3997

4612

2010

106

613

3736

4337

2011

113

686

4013

4700

2012

104

673

3972

4625

2013

99

563

3732

4303

hebben aangetoond dat voetgangers die
telefoneren of muziek beluisteren meestal
minder voorzichtig zijn, onder meer bij het
oversteken. Dat heeft twee redenen:

350

0

waar het verkeer niet
geregeld is

Evolutie van de voetgangers die verkeersslachtoffers worden en de ongevallen waarbij minstens 1
voetganger betrokken is

op verstoring van de cognitieve functies
(verstrooidheid, langzamere reacties), de
verminderde auditieve perceptie, de verantwoordelijkheid van de gebruiker wat
zijn eigen gedrag betreft. Zo kan artikel 7.2
het in bepaalde omstandigheden mogelijk
maken om het gebruik van MP3-spelers in
het verkeer te bestraffen.
Benoit GODART

campusplein overstaken met gsm of
MP3. Zij die muziek beluisterden of aan
het telefoneren waren, veranderden het
vaakst van richting, liepen het meest
zigzag en botsten op tegen verschillende
obstakels. De onderzoekers vroegen een
clown om op het plein rond te lopen en
vroegen daarna aan de voetgangers of
ze iets opmerkelijks hadden opgemerkt
tijdens het oversteken. Slechts 32%
van de muziekluisterende voetgangers
antwoordde
bevestigend,
hetgeen
bewijst dat ze geen aandacht hebben
voor wat zich rondom hen afspeelt.

1. Met een koptelefoon op is de voetganger
volledig van de buitenwereld afgesloten,
vooral wanneer het volume hoog staat.
Hij kan dus de geluiden rondom hem
en die van groot belang kunnen zijn
niet horen (motor, claxon, sirene, enz.).
Het gevaar is het grootst in de stad,
onder meer bij het oversteken van de
weg en ten opzichte van de zwaardere
voertuigen (trams, bussen, ...). Zij
hebben immers een langere remafstand
waardoor ze niet tijdig kunnen stoppen.

Wat te doen?

2. 
Muziek beluisteren vermindert ook de
hersencapaciteit die vrij is voor externe
stimuli. De visuele aandacht van de
voetganger wordt beperkt en hij wordt
in zekere zin blind voor alles wat zich
rondom hem afspeelt. Hij bekijkt de
andere voetgangers die hij kruist wel
maar hij ziet ze niet. Het experiment
dat de onderzoekers van de Western
Washington
University
uitvoerden,
is veelzeggend. Ze observeerden
het gedrag van voetgangers die een

Artikel 7.2 van de wegcode bepaalt dat
“De weggebruikers zich zo moeten gedragen op de openbare weg dat ze geen hinder of gevaar veroorzaken voor de andere
weggebruikers”. Eerder dan het beluisteren van muziek voor voetgangers volledig
te verbieden, wat toch onmogelijk zou zijn
in de praktijk, gaat de voorkeur naar educatieve maatregelen. De overgedragen
boodschap kan verschillende aspecten
omvatten zoals het risico op gehoorverlies en de gevolgen daarvan, het risico

1.Headphone use and pedestrian injury and death in the United States: 2004–2011”, Richard Lichenstein, Daniel Clarence Smith, Jordan Lynne Ambrose, Laurel Anne Moody.
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Mini voertuigen, maxi risico’s?
Brommobielen, ze zien eruit als
auto’s, maar zijn het niet echt. Op
de weg vallen ze onmiddellijk op
door het opmerkelijk geluid van
hun motor. En steeds meer spreken ze een jonger publiek aan. Via
Secura geeft je een update over
de wetgeving en de veiligheid van
deze voertuigen.

ler dan 45 km/u kunnen rijden, behoren
inderdaad tot deze categorie. Zij moeten
niet ingeschreven zijn en dragen dus geen
officiële nummerplaat. Bovendien mogen
ze niet rijden op autosnelwegen en autowegen (aangeduid met het verkeersbord
F9).

Een sociale noodzaak
Oorspronkelijk bestond het publiek dat
belangstelling had voor dit type voertuigen
hoofdzakelijk uit 55-plussers. Met de tijd
en ook dankzij hun steeds beter verzorgde
look (sommige brommobielen zijn amper
van auto’s te onderscheiden) lijkt de brommobiel bij steeds meer mensen ingang te
vinden, zelfs bij jongeren. Alle modellen op
de markt zijn uitgerust met een dieselmotor en verbruiken minder dan 4 liter per
honderd kilometer. De gebruikskosten zijn
weliswaar bescheiden (geen technische
controle, geen belasting voor in verkeerstelling en een lagere verzekeringspremie),
maar de basisprijs is dan weer relatief
hoog: tussen 10.000 en 15.000 euro voor
een nieuw voertuig.

Wetgeving

De bestuurder van een brommobiel dient
in het bezit te zijn van een rijbewijs A3
(voor bromfietsen). Tot voor kort was het
mogelijk om aan deze verplichting te ontsnappen door brommobielen als “traag
voertuig” in te schrijven volgens de definitie in artikel 1§2.15.1 van het Technisch
Reglement, namelijk “elk motorvoertuig
dat wegens zijn constructie en oorsprong
een nominale maximumsnelheid van ten
hoogste 40 km/u kan bereiken”.
Aan deze “vrijheid “ is paal en perk gesteld
sinds het rijbewijs ook verplicht is voor bestuurders van trage voertuigen. Maar aangezien er aan verworven rechten niet geraakt mag worden, zijn personen die vóór
14 februari 1961 geboren zijn, vrijgesteld
van de verplichting houder te zijn van een
rijbewijs om een bromfiets klasse B te besturen.

Over het algemeen worden brommobielen beschouwd als vierwielige bromfietsen
klasse B. Voertuigen met een maximale
cilinderinhoud van 50 cm³ en een massa
van ten hoogste 350 kg1, die niet snel1.Maximaal gewicht in onbeladen toestand (batterijen niet inbegrepen).
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Ongevallencijfers
In absolute cijfers lijken brommobielen
geen groot probleem voor de verkeersveiligheid te vormen. Zo waren er in 2013
in België 51 bestuurders van bromfietsen
met 3 of 4 wielen (de statistieken maken
geen onderscheid tussen de twee) bij een
letselongeval betrokken. Geen enkele hiervan was een dodelijk ongeval.
Deze relatief lage ongevalsbetrokkenheid
kan, althans gedeeltelijk, verklaard worden
door het beperkte aantal brommobielen
dat in omloop is. Omdat deze voertuigen
niet ingeschreven zijn, zijn er ook geen officiële cijfers beschikbaar.

snelheid de woede van gehaaste bestuurders op de hals kunnen halen, die gefrustreerd zijn omdat ze een brommobiel niet
even gemakkelijk als een bromfiets kunnen inhalen.
Overigens, doordat het bezit van een rijbewijs niet steeds verplicht is, mogen
sommige personen een brommobiel besturen zonder over de vereiste basiskennis en -vaardigheden te beschikken. Deze
voertuigen zijn in zekere zin een “noodal-

ternatief” voor de traditionele wagen voor
al diegenen die om verschillende redenen
niet over zo’n gewone wagen kunnen beschikken: mensen wiens rijbewijs vervallen
werd verklaard2, die geen rijbewijs kunnen
behalen, personen met gezichtsstoornissen en dergelijke. Deze situatie is verre van
ideaal voor de verkeersveiligheid…
De bouw en het lichte koetswerk van de
brommobiel verhogen tot slot nog de
kwetsbaarheid van de inzittenden ervan.

Bij een botsing met een ander voertuig,
is het evident dat het verschil in gewicht
steeds in het nadeel van de brommobiel
zal spelen. Kortom, hoewel brommobielen in absolute cijfers geen reëel probleem
vormen voor de verkeersveiligheid, brengt
het besturen van dergelijke voertuigen
door hun specifieke eigenschappen toch
bepaalde risico’s met zich mee.
Benoit GODART

Risico’s verbonden
met hun specifieke
eigenschappen
Hoewel brommobielen in absolute cijfers
geen reëel probleem vormen voor de verkeersveiligheid, houdt het besturen ervan
bepaalde risico’s in die inherent zijn aan de
eigenschappen van dit type voertuig.
Hun gelijkenis met “echte” auto’s vormt
het grootste gevaar. Van op een afstand
zijn ze namelijk niet te onderscheiden van
gewone auto’s, wat andere bestuurders
kan misleiden. Op een weg waar bijvoorbeeld een maximumsnelheid van 90 km/u
geldt, kan het snelheidsverschil tussen
auto’s en brommobielen (die niet sneller dan 45 km/u kunnen rijden) erg groot
zijn. En daarbij komt nog dat bestuurders
van brommobielen zich door hun beperkte
2. De bestuurder die door de rechtbank een verval van het recht tot sturen werd opgelegd mag geen ander gemotoriseerd voertuig besturen behalve wanneer de rechter het verval beperkt heeft tot
bepaalde categorieën van voertuigen.
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Volvo wordt lid van het Membership
Programma van het BIVV

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 dat eind vorig
jaar werd opgestart, willen het BIVV en
zijn leden een win-winsituatie creëren inzake verkeersveiligheid en aanverwante
thema’s, zowel voor de leden van het programma, het BIVV als de samenleving.

BIVV Membership
Programma
Leden van het programma kunnen gebruik maken van de knowhow, diensten
en het netwerk van het BIVV:
yy jaarlijkse bundeling van relevante studies;
yy preview en debat over nieuwe studies
tijdens lunch-/ontbijtsessies;

yy v ermelding van de leden in de corporate communicatie;
yy studies en opleidingen op maat;
yy 10% korting op studies en opleidingen
uitgevoerd door het BIVV;
yy het BIVV als communicatiepartner voor
bedrijven en organisaties.
“Met het Membership Programma willen
we bedrijven en organisaties via een winwinsituatie meer betrekken bij de verkeersveiligheid. Want naast de materiële schade
aan het (bedrijfs)voertuig en de herstellingskosten, is er ook de kost van het ziekteverzuim van de gewonde medewerker.
In een bredere maatschappelijke context
kunnen bedrijven via het Membership Programma ook een concrete invulling geven
aan hun maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zijn dan ook bijzonder blij
dat Volvo, die een sterke reputatie hebben
op het vlak van verkeersveiligheid, toetreedt tot ons Membership Programma en
we onze bestaande samenwerking kunnen verbreden”, zegt Karin Genoe, gedelegeerd bestuurder van het BIVV.

Samen naar 0
verkeersdoden
Als autoconstructeur staat Volvo bekend
om zijn pioniersrol op het vlak van de verkeersveiligheid. Niet alleen is het automerk
uitvinder van de driepuntsveiligheidsgordel, maar ook van talrijke andere innovatieve veiligheidssystemen in de auto, zoals
bijvoorbeeld de automatische remtechnologie.
Naar schatting de helft van alle auto-inzit-

“Dankzij de veiligheidsgordel werden wereldwijd al honderdduizenden, zo niet miljoenen levens gered. Toch stellen wij, samen met het BIVV, vast dat 56 jaar na zijn
uitvinding, het dragen van de veiligheidsgordel nog steeds niet vanzelfsprekend
is voor iedereen die met de wagen (mee)
rijdt. Nochtans is in België het dragen van
de gordel voorin al sinds 1975, en achterin
sinds 1991, verplicht. Na onze succesvolle
samenwerking rond de tuimelwagen breien we nu via het Membership Programma
een vervolg aan onze samenwerking met
het BIVV”, zegt Wim Maes, managing director Volvo Car Belux.
Benoit Godart

Karin Genoe, gedelegeerd bestuurder BIVV,
en Wim Maes, managing director Volvo Car
Belux tijdens de officiële ondertekening van het
partnership BIVV-Volvo

1. Slootmans, F. en De Schrijver, G. (2015). Doden op de snelweg. Diepteanalyse van de dodelijke verkeersongevallen op de Belgische autosnelwegen 2009-2013. Brussel, België: Belgisch Instituut
voor de Verkeersveiligheid - Kenniscentrum Verkeersveiligheid.
2. Riguelle, F. (2013). Nationale gedragsmeting gordel – 2012. Bruxelles, België: Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid – Kenniscentrum Verkeersveiligheid.
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tenden die omkwamen bij een verkeersongeval en die geen veiligheidsgordel droegen, had het ongeval overleefd indien ze
wel een veiligheidsgordel hadden gedragen. Uit een studie van het BIVV bleek dat
meer dan 61% van de dodelijke slachtoffers
bij ongevallen op de Belgische snelwegen1
geen gordel droeg. Nog steeds draagt 14%2
van de bestuurders en passagiers voorin de
wagen geen gordel tijdens het rijden.

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

Volvo, de uitvinder van de driepuntsveiligheidsgordel, treedt toe
tot het Membership Programma
van het BIVV. Wim Maes, managing
director Volvo Car Belux en Karin Genoe, gedelegeerd bestuurder van het BIVV ondertekenden
daartoe een samenwerkingsovereenkomst. De leden van het Membership Programma helpen het
BIVV om zijn doelstellingen inzake
verkeersveiligheid te realiseren.
Dit najaar nog komt er een nieuwe
campagne om het dragen van de
veiligheidsgordel te promoten.

MNM FRIENDS

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.

