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 ✔Helm verplicht voor jonge fietsers? 
 ✔Verkoop van alcohol verbieden in tankstations? 
 ✔ Verlichting doven schadelijk voor de verkeersveiligheid? 

Ongevallen op oversteekplaatsen
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Voetgangersset  
voor kinderen  

van 5 tot 8 jaar 
Pedagogische gids voor het gebruik van de miniposters en de maquette 

Ik stap op de stoep. 
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Ik stap ver 
van de rijbaan. 
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Grote mensen straatkant, 
kinderen huizenkant.
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Ook al kan ik moeilijk door, 
ik blijf best op de stoep.  
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Aan een straatje of oprit kijk  
ik uit voor aankomende auto’s. 
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Aan een garage kijk ik of 
er een auto wil wegrijden.  
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Voor ik oversteek,  
stop ik altijd. Ik kijk naar links. Ik kijk naar rechts. Ik kijk opnieuw  

naar links.

Oversteken

Ik steek mooi recht over. Ik loop niet. Ik kijk opnieuw  
naar rechts.
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Brochure-Set piéton-NL-V2.indd   1 12/08/14   14:33

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

KORTE BERICHTEN 4
 4  De wereld van verkeersveiligheid in één oogopslag.

ONGEVALLEN 8
 8	 	Het	BIVV	heeft	bijna	2.300	ongevallen	met	kinderen	op	weg	van	en	naar	de	school	onder	de	loep	

genomen.	

COMMUNICATIE 10
 10	 	“Een	beetje	Bob	bestaat	niet”:	de	winterbobcampagne	2015-2016	eindigde	eind	januari.	

STATISTIEKEN 12
 12	 	Jaarlijks	raken	er	200	voetgangers	dodelijk	of	ernstig	gewond	bij	het	oversteken	van	een	over-

steekplaats.	Een	opfrissing	van	de	belangrijkste	tips	kan	daarom	nuttig	zijn.

UITRUSTING 15
 15	 	ECall	is	een	systeem	dat	automatisch	een	noodoproep	kan	uitsturen	in	geval	van	een	ongeluk.	

Tegen	2018	moeten	alle	nieuwe	voertuigen	ermee	uitgerust	zijn.		
 16	 	Het	dragen	van	een	fietshelm	geraakt	meer	en	meer	ingeburgerd	bij	fietsers,	maar	moet	de	helm	

ook	verplicht	worden	voor	de	meest	kwetsbare	weggebruikers,	namelijk	voor	kinderen?	

STATEN-GENERAAL	 18
 18	 	Tijdens	de	Staten-Generaal	van	de	Verkeersveiligheid,	heeft	de	minister	van	Mobiliteit	haar	plan	

voorgesteld	om	de	negatieve	spiraal	van	het	aantal	verkeersdoden	op	onze	wegen	om	te	buigen.			

HANDHAVING 20
 20	 	Het	uitvoeringsbesluit	dat	de	praktische	modaliteiten	van	de	speekselanalyse	bepaalt,	wanneer	een	

bestuurder	onder	invloed	van	drugs	wordt	tegengehouden,	werd	gepubliceerd	in	het	Belgisch	Staatsblad.

GEDRAG 22
 22	 	Er	worden	maar	weinig	ongevallen	veroorzaakt	door	spookrijders.	Maar	goed	ook,	want	ongevallen	

met	spookrijders	zijn	10	keer	dodelijker	dan	alle	andere	verkeersongevallen.	
 24	 	Het	BIVV	heeft	een	onderzoek	gedaan	naar	de	manier	waarop	2000	kinderen	vervoerd	worden	in	

de wagen. 
 26	 	De	gordeldracht	is	enorm	toegenomen	de	laatste	jaren.	

BIVV 29
 29	 	Het	BIVV	verdwijnt	niet,	maar	versterkt	zich	nog	verder!

INFRASTRUCTUUR 30
 30	 	Meer	en	meer	gemeenten	vragen	zich	af	het	een	goed	idee	is	om	de	lichten	op	bepaalde	uren	te	

doven,	zonder	de	veiligheid	in	gevaar	te	brengen.	
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kortkort
Jaarlijkse Verkeers-
ONveiligheidsenquê-
te van het BIVV
Begin	2016	stelde	het	BIVV	de	resultaten	
voor	 van	de	 jaarlijkse	 nationale	 verkeers-
ONveiligheidsenquête.	Nieuw	sinds	dit	jaar	
was	dat	dezelfde	enquête	ook	uitgevoerd	
werd	in	de	4	buurlanden	(Duitsland,	Frank-
rijk,	 Nederland,	 Verenigd	 Koninkrijk)	 om	
een	vergelijkingspunt	te	hebben.	

Het	BIVV	 neemt	 sinds	 2012	 elk	 jaar	 een	
Nationale	 VerkeersONveiligheidsenquête	
af,	om	te	weten	hoe	(on)veilig	de	Belg	zich	
in het verkeer voelt en gedraagt. Er wordt 
ook gevraagd welke ingrepen het verkeer 
volgens	hen	veiliger	zouden	maken.	

Van	de	5	landen	waar	het	BIVV-onderzoek	
plaatsvond,	 verklaren	 de	 Belgische	 res-
pondenten	het	vaakst	te	maken	te	krijgen	
met	 verstrooide	 autobestuurders	 (bijna	
90%	zegt	“soms”	tot	“dikwijls”).	 In	het	al-
gemeen	 signaleren	 de	 Belgen	 vaker	 een	
respectloos	 rijgedrag	dan	hun	buren.	Of-
wel	rijden	de	weggebruikers	op	de	Belgi-
sche	wegen	onoplettender	en	agressiever,	
ofwel	 winden	 de	 Belgen	 zich	 sneller	 op	
over	dergelijk	onaangepast	gedrag.	In	alle	
Europese	landen	zijn	de	respondenten	van	
mening	dat	er	in	het	huidige	verkeer	meer	
onhoffelijk	gedrag	voorkomt	dan	twee	jaar	
geleden. 

Het	 BIVV	 peilde	 ook	 naar	 de	 frequentie	
waarmee	automobilisten	de	wagen	nemen	
wanneer	ze	meer	gedronken	hebben	dan	
wettelijk	toegestaan.	22%	van	de	Fransen	
en	bijna	20%	van	de	Belgen	gaven	toe	dat	

ze	 in	de	voorbije	30	dagen	één	of	meer-
dere keren onder invloed gereden hadden. 
Dat	is	2	keer	meer	dan	bij	onze	buren	uit	
het	noorden	en	het	oosten!	

Volgens de Belgen is snelheid de belang-
rijkste	 oorzaak	 van	 een	 verkeersongeval.	
Onze	Europese	buren	zoeken	het	meer	bij	
alcohol	 achter	 het	 stuur.	 Verstrooidheid,	
drugs	 en	 agressiviteit	 vervolledigen	 deze	
top	 5.	 Belgen	 halen	 bij	 de	 ongevalsfac-
toren	ook	meer	dan	hun	buren	de	slecht	
onderhouden	wegen	aan.

Ongeveer	 8	 Belgen	 op	 10	 zijn	 voorstan-
der	 van	 een	 nultolerantie	 inzake	 alcohol	
voor	 onervaren	 autobestuurders.	 Dat	 is,	
na	 Duitsland,	 het	 hoogste	 cijfer.	 Slechts	
1	Belg	op	8	wenst	deze	maatregel	echter	
te	veralgemenen	tot	alle	autobestuurders.	
Dat	is	drie	keer	minder	dan	in	Nederland.	
De	ondervraagde	Belgen	zijn	ook	tegen	de	
verplichting	van	winterbanden	en	tegen	de	
toelating	voor	fietsers	om	bij	rood	licht	toch	
rechts	te	mogen	afslaan,	zelfs	als	speciale	
verkeersborden hen die toelating geven.

De ondervraagde Nederlanders voelen 
zich	 veilig	 op	 de	 fiets	 en	 willen	 niet	 we-
ten	 van	 een	 verplichte	 fietshelm.	 Ook	 in	
België	 is	er	weinig	enthousiasme	voor	de	
verplichting	 van	 de	 fietshelm.	 In	 vergelij-
king	met	de	buurlanden	is	België	het	minst	
te	 vinden	 voor	 het	 rijbewijs	 met	 punten.	
Hierbij	moet	worden	aangestipt	dat	dit	 in	
Frankrijk,	 Duitsland	 en	 het	 Verenigd	 Ko-
ninkrijk	 al	 wel	 bestaat.	 De	 Nederlandse	
respondenten	zijn	algemeen	voorstander.

Alle	 resultaten	 van	 de	 enquête	 zijn	 be-
schikbaar	op	de	website:	www.bivv.be.

Snelheid verbannen 
uit de stad   
De Franse stad Grenoble heeft de snel-
heidslimiet	op	de	meeste	wegen	verlaagd	
naar	 30	 km/u.	 Tegen	 volgende	 zomer	
wordt	 deze	 maximumsnelheid	 vrijwel	
overal	 toegepast	 binnen	 de	 bebouwde	
kom	van	Grenoble.	Zoals	eerder	Lorient	al	
overstapte	naar	30	km/u,	alsook	verschil-
lende	 steden	 van	 de	 regio	 Île-de-France	
en	 zeven	arrondissementen	net	 voor	Pa-
rijs,	 kiest	Grenoble	 nu	 ook	 voor	 een	 ver-
keersluwe	 binnenstad	 met	 een	 betere	
doorstroming	 van	 het	 verkeer	 en	minder	
geluidshinder	of	vervuilende	uitlaatgassen.	
De	verkeersveiligheid	wint	er	ook	bij,	want	
het	 gezichtsveld	 van	 een	 bestuurder	 die	
traag	rijdt,	vergroot	en	zijn	remafstand	ver-
kleint.	 De	 wetgeving	 binnen	 het	 domein	
van	 de	 snelheidslimieten	werd	 recentelijk	
vereenvoudigd	zodat	de	beslissingen	van	
de	 stadsbesturen	 sneller	 kunnen	 uitge-
voerd	 worden.	 De	 burgemeester	 kan	 op	
die	 manier,	 “gezien	 de	 noodzaak	 voor	
de	 verkeersveiligheid,	 de	mobiliteit	 en	de	
bescherming	van	het	milieu”,	de	snelheid	
verlagen op “alle wegen binnen de be-
bouwde	kom,	of	een	deel	ervan,	die	open	
zijn	voor	het	algemeen	verkeer.”

Dodelijk eindejaar in 
Zuid-Afrika
Er	 raakten	meer	dan	1.700	personen	do-
delijk	 gewond	op	de	Zuid-Afrikaanse	we-
gen	 tijdens	 de	 eindejaarsperiode.	 Dat	 is	
een	 stijging	 van	 14%.	Ondanks	 een	 nati-
onale	verkeerveiligheidscampagne	werden	
er	 1.387	 dodelijke	 ongevallen	 en	 1.755	

doden	geteld	tussen	1	december	2015	en	
11  januari	2016,	de	periode	van	de	grote	
vakantie	 in	 Zuid-Afrika.	 Snelheid,	 alcohol,	
roekeloos	 inhalen,	 voertuigen	 in	 slechte	
staat	 en	 het	 niet	 gebruiken	 van	 de	 gor-
del	hebben	allemaal	bijgedragen	 tot	deze	
slechte	 verkeersveiligheidscijfers.	 Zo	 wer-
den	meer	dan	6.000	automobilisten	gear-
resteerd	 voor	 rijden	onder	 invloed	 van	al-
cohol	en	de	politie	zette	5.710	voertuigen	
aan	 de	 kant	 omdat	 ze	 de	 verkeersregels	
niet naleefden. Volgens een rapport van 
de	Wereldgezondheidsorganisatie	 (WHO),	
sterven	er	 jaarlijks	1,25	miljoen	mensen	in	
het	 verkeer	 in	 de	 wereld.	 Afrika	 is	 hierbij	
veruit	het	gevaarlijkste	continent.	Ondanks	
de	duizenden	kilometers	perfect	 verharde	
wegen	blijft	Zuid-Afrika	één	van	de	slechtst	
presterende	 landen	 van	 het	 continent	 op	
het	 gebied	 van	 verkeersveiligheid.	 Rijden	
onder	 invloed,	 het	 gebrek	 aan	 infrastruc-
tuur	en	de	corruptie	bij	de	politie	doen	de	
preventie-inspanningen	 van	 de	 regering	
helemaal	 teniet.	 Elke	 dag	 sterven	 er	 on-
geveer	35	mensen	 in	het	verkeer	 in	Zuid-
Afrika.	Dat	zijn	er	13.000	per	jaar.	

Een stuurgroep 
voor het intelligente 
transportsysteem
Eind	 januari	heeft	de	minister	 van	Mobili-
teit	 Jacqueline	 Galant	 een	 wetsontwerp	
ingediend	 om	 de	 verspreiding	 van	 Intel-
ligente	 Transportsystemen	 (ITS)	 in	 België	
te	 vergemakkelijken.	 Deze	 wet	 bevestigt	
de	samenwerkingsovereenkomst	die	in	juli	
2014	ondertekend	werd	 tussen	de	 fede-
rale overheid en de gewesten over dit on-
derwerp.	Deze	wetgevende	stap	 is	nodig	
om	de	oprichting	van	een	stuurgroep	voor	
ITS	mogelijk	te	maken,	alsook	het	opstel-
len van een plan voor ITS in België. In de 
praktijk	betekent	dit	dat	de	technici	van	de	
federale overheid en de gewesten een ge-
meenschappelijk	stappenplan	zullen	moe-
ten	uitdenken.	Dat	zal	onder	andere	bepa-
lenwat	de	verwachte	en	prioritaire	diensten	
zullen	zijn.	Het	zal	de	budgettaire	intenties	
aangeven en een kalendervoorstel doen 
om	de	 (semi)-autonome	voertuigen	gelei-

delijk	 aan	 in	 het	 verkeer	 te	 integreren	op	
onze	Belgische	wegen.	De	gewesten	heb-
ben	dezelfde	procedure	opgestart	 in	hun	
respectievelijke	 parlementen.	 Met	 deze	
extra	 stap	 in	 de	 richting	 van	 intelligente	
vervoersystemen	 wordt	 er	 ingegaan	 op	
de	 vraag	 die	 tijdens	 de	 Staten-Generaal	
van	 de	 Verkeersveiligheid	 2015	 (zie	 art.	
Pag.	18)	werd	gesteld	om	technologie	ten	
dienste te stellen van de verkeersveilig-
heid,	maar	ook	om	van	België	een	pionier	
te	maken	en	ervoor	te	zorgen	dat	er	extra	
banen	bijkomen	in	deze	sector.

Wees zichtbaar! 
Tijdens	 de	 avondspits,	 stijgt	 het	 aantal	
zware	 ongevallen	 tussen	 oktober	 en	 no-
vember	met	 53%	 en	 zelfs	met	 84%	 van	
oktober	 tot	december.	Ook	de	ernst	 van	
de	 ongevallen	 met	 voetgangers	 stijgt	
na	 de	 verandering	 van	 het	 uur:	 +180%.	
Meestal	gaat	het	om	ongevallen	met	een	
voetganger	en	een	auto	op	een	kruispunt.	
Het feit dat de avondspits dan in het don-
ker	 verloopt,	 vergt	 een	 aanpassing	 van	
hoe	 we	 ons	 als	 voetganger	 en	 automo-
bilist	 in	 het	 verkeer	 gedragen.	 Nochtans	
kunnen	 zowel	 voetgangers	 als	 automo-
bilisten	 de	 nodige	 voorzorgsmaatregelen	
nemen.	 Zo	 moeten	 voetgangers	 erover	
waken	 dat	 ze	 goed	 zichtbaar	 zijn.	 Een	
auto	aan	50km/u	heeft	op	een	droog	weg-
dek	26m	nodig	om	te	stoppen.	Op	een	nat	

wegdek	 is	 dat	 zelfs	 33m.	 Tijdig	 stoppen	
voor	een	voetganger	in	donkere	kledij	die	
plots	 oversteekt,	 is	 dan	 zo	 goed	 als	 on-
mogelijk.	Een	reflecterende	armband,	een	
jas	of	schoenen	met	reflecterende	stroken	
zijn	eenvoudige	manieren	om	op	te	vallen	
en	 goed	 zichtbaar	 te	 zijn	 in	 het	 verkeer.	
Zo	maken	voetgangers	zich	beter	van	ver	
zichtbaar	waardoor	 bestuurders	 nog	 vol-
doende	 afstand	 hebben	 om	 te	 kunnen	
stoppen. Voetgangers die donker gekleed 
zijn,	zijn	echter	veel	minder	zichtbaar	voor	
automobilisten.	Voetgangers	met	reflecte-
rende	stroken	zijn	bijvoorbeeld	al	op	150m	
zichtbaar.	Ook	automobilisten	kunnen	hun	
rijgedrag	aanpassen	aan	de	verslechterde	
zichtbaarheid	door	steeds	voorrang	te	ge-
ven	aan	de	voetgangers,	te	vertragen	aan	
oversteekplaatsen	en	zeker	niet	in	te	halen	
als	 ze	een	oversteekplaats	naderen.	Ook	
kunnen	 ze	 hun	 zichtbaarheid	 verbeteren	
door	onder	meer	 te	zorgen	voor	propere	
voorruiten,	goed	werkende	 ruitenwissers,	
een	ontwasemingsysteem	en	autolampen.	

In	meer	dan	400	Q8-tankstations	in	België	
worden	automobilisten	met	affiches	gewe-
zen	 op	 het	 belang	 van	 een	 goede	 zicht-
baarheid.	 Daarnaast	 zullen	 promoteams	
flyers	 met	 nuttige	 informatie	 en	 gadgets	
uitdelen	 die	 automobilisten	 moeten	 aan-
zetten	tot	meer	zichtbaarheid	en	een	veilig	
gedrag in het verkeer. 

Meer details op samenveiligonderweg.be.

Zorg voor 
een klare kijk 

Vroeger donker?

Van hesjes tot ruitenvloeistof, 
je vindt het in onze shop. 

Samen veilig onderweg
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kortkort
25 voertuigen met 
een alcoholslot
Slechts	25	voertuigen	zijn	momenteel	uit-
gerust	 met	 een	 ingebouwde	 alcoholtest	
(alcoholslot),	 terwijl	 het	 Koninklijk	 Besluit	
dateert	van	eind	2010.	De	politierechtban-
ken	 blijken	 dit	 type	 veroordeling,	 waarbij	
het	 voertuig	 pas	 kan	 starten	 na	 een	 ne-
gatieve	blaastest,	voorlopig	niet	genegen.	
Het	 BIVV	 pleit	 voor	 een	 vereenvoudiging	
van	de	installatie-procedure	van	het	alco-
holslot.	Even	ter	herinnering:	een	alcohol-
slot is een apparaat dat verhindert dat de 
wagen	kan	starten	wanneer	de	bestuurder	
de	wettelijk	toegestane	alcohollimiet	heeft	
overschreden.	 Eén	 van	 de	 redenen	 van	
het	 matige	 succes	 van	 de	 maatregel	 is	
de	kostprijs.	De	persoon	die	 veroordeeld	
wordt,	moet	 opdraaien	 voor	 de	 volledige	
kost	en	die	bedraagt	€3500	over	drie	jaar.	
Het	 zou	 nochtans	 een	 goede	 zaak	 zijn	
voor	 de	 verkeersveiligheid	 dat	 er	 meer	
bestuurders	over	een	alcoholslot	beschik-
ken.	Voor	hun	eigen	veiligheid,	maar	ook	
die	van	de	andere	weggebruikers.	Idealiter	
zou	de	procedure	vereenvoudigd	moeten	
worden.	In	Nederland	bijvoorbeeld,	is	een	
alcoholslot	afhankelijk	van	een	eenvoudige	
administratieve	beslissing.	Elke	bestuurder	
die	 bij	 een	 controle	 boven	 een	 bepaald	
alcoholgehalte	 blaast,	 krijgt	 automatisch	
een	alcoholslot	opgelegd.	

Nieuwe test van 
EuroNCAP
De testorganisatie die de veiligheid van 
voertuigen	 controleert,	 EuroNCAP,	 kon-
digde	 aan	 dat	 er	 vanaf	 begin	 2016,	 een	
nieuwe	 test	 komt	 van	 de	 automatische	
voetgangersdetectie-elementen.	 In	 2014	

was	 bijna	 de	 helft	 van	 de	 26.000	 doden	
op	 de	 Europese	 wegen	 een	 voetganger,	
fietser	 of	 motorrijder.	 EuroNCAP	 heeft	
daarom	beslist	om	de	voertuigen	te	testen	
op	 het	 voetgangersherkenningssysteem.	
Hiervoor	 zal	 de	 organisatie	 drie	 verschil-
lende	scenario’s	testen	die	zich	het	vaakst	
in	een	stedelijke	omgeving	voordoen:	een	
volwassene	 die	 de	 rijbaan	 opstapt,	 een	
volwassene	die	de	 rijbaan	oprent	en	een	
kind	 dat	 achter	 een	 geparkeerde	 wagen	
vandaan	 komt.	 “Nieuwe	 wagens	 bieden	
momenteel	een	automatisch	noodremsys-
teem	aan	dat	helpt	om	botsingen	 tussen	
wagens	 te	 voorkomen”,	 legt	 EuroNCAP	
uit.	 “Maar	 er	 zijn	 maar	 enkele	 systemen	
die	ook	voetgangers	kunnen	detecteren”,	
verduidelijkt	 de	 organisatie.	 Ze	 zullen	 de	
nieuwe	systemen	 testen	bij	semi-geauto-
matiseerde	voertuigen	en	onderzoeken	of	
de	wagens	zo	veilig	zijn	als	de	autofabri-
kanten beweren. 

Motorrijders tussen 
de files: een Frans 
experiment
In	België	is	het	voor	motorrijders	sinds	sep-
tember	2011	toegestaan	om	te	filefilteren,	
mits	het	respecteren	van	een	aantal	regels.	
Frankrijk	is	van	plan	om	ons	voorbeeld	te	
volgen.	Zo	startte	er	1	februari	een	experi-
ment	dat	nog	tot	31	januari	2020	zal	lopen	
voor	bestuurders	van	twee-	en	driewielers	
op	de	autosnelwegen	en	vooral	op	de	we-
gen	van	 Île-de-France,	Bouches-du-Rhô-
ne,	Gironde	en	Rhône.	Even	 ter	herinne-
ring:	motorrijders	die	filefilteren	in	ons	land,	
mogen	niet	sneller	rijden	dan	50	km/u	en	
het	verschil	in	snelheid	met	de	voertuigen	
die	 zich	 rondom	hen	bevinden,	mag	niet	
hoger	 zijn	 dan	 20	 km/u.	 Een	 studie	 die	
in	 2015	 werd	 uitgevoerd	 door	 het	 BIVV	
heeft	 aangetoond	 dat	 deze	 regels	 vaak	
met	de	voeten	wordt	getreden,	 zeker	op	

de	autosnelweg:	de	gemiddelde	snelheid	
van	motorrijders	in	de	file	is	72	km/u!	35%	
van	de	motorrijders	reden	zelfs	sneller	dan	
80	 km/u!	 En	 zelfs	 bij	 de	motorrijders	 die	
niet	 sneller	dan	50	km/u	 reden,	 reden	er	
sommigen	 vermoedelijk	 toch	 nog	 te	 snel	
ten	 opzichte	 van	 de	 andere	 voertuigen.	
Minder	 dan	 de	 helft	 van	 de	 motorrijders	
respecteerde	de	verkeersregels	tijdens	het	
filefilteren.	

Bestuurders die 
“opgevolgd” worden, 
zijn voorzichtiger  
Bestuurders	 van	 voertuigen	 die	 uitge-
rust	 zijn	 met	 een	 systeem	 waarmee	 het	
rijgedrag	 opgevolgd	 kan	 worden,	 rijden	
voorzichtiger.	 Ze	 versnellen	minder	 vaak,	
remmen	 minder	 bruusk	 en	 respecteren	
de	snelheidslimieten	beter.	Tot	deze	con-
clusie	kwam	het	bedrijf	Baloise	Insurance	
dat	een	pilootproject	had	opgezet	waarbij	
een	honderdtal	wagens	werden	uitgerust	
met	een	elektronische	sleutel.	Dankzij	de	
resultaten	heeft	de	verzekeraar	een	manier	
gevonden	om	de	bestuurders	aan	te	zet-
ten	tot	een	betere	rijstijl,	door	bijvoorbeeld	
premies	 te	 voorzien.	 De	 verzekerings-
maatschappij	 Baloise	 Insurance	 heeft	 in	
België	 een	 honderdtal	 wagens,	 waarvan	
een	vijftigtal	van	jonge	bestuurders,	uitge-
rust	met	een	dergelijke	elektronische	sleu-
tel. Het toestel wordt geïnstalleerd in de 
wagen	en	registreert	nauwgezet	alle	acties	
van	de	bestuurder.	De	gebruikers	kunnen	
hun	scores	 raadplegen	aan	de	hand	van	
een	applicatie	en	een	website.	Het	goede	
nieuws	is	dat	de	helft	van	de	bestuurders	
die	aan	het	project	hebben	deelgenomen	
er	 als	 betere	 bestuurders	 uitkwamen,	
ten	 opzichte	 van	 de	 start	 van	 het	 pro-

ject.	 Vrouwen	 rijden	 over	 het	 algemeen	
voorzichtiger	 dan	 mannen	 (55%	 ten	 op-
zichte	van	41%),	vooral	omdat	ze	minder	
vaak	 bruusk	 remmen	 dan	mannen	 (17%	
ten	opzichte	 van	10%).	 Jongeren	 scoren	
minder	goed	dan	40-jarigen	en	personen	
die	met	 een	 grotere	 wagen	 rijden,	 rijden	
minder	voorzichtig	dan	personen	die	met	
een	 kleine	 wagen	 rijden.	 Hoewel	 Baloise	
geen	 enkele	 beloning	 voorzien	 had	 voor	
de	personen	die	mee	gewerkt	hebben	aan	
het	project,	was	er	toch	een	grote	invloed	
op	 het	 rijgedrag.	 Zij	 die	 ten	 minste	 één	
keer	 per	 week	 hun	 score	 controleerden,	
reden	 achteraf	 veel	 voorzichtiger.	 Wan-
neer	je	je	bewust	bent	van	je	rijstijl,	via	de	
scores,	heeft	dit,	volgens	de	deelnemers,	
een	 invloed	 op	 de	 versnelling	 (54%),	 het	
remmen	 (65%)	en	de	snelheid	 (77%)	van	
de	bestuurder.	 Twee	op	drie	bestuurders	
hebben	 zelfs	 spontaan	 verklaard	 betere	
bestuurders	te	zijn	geworden	dankzij	hun	
scores.	

“Vrouwen rijden voorzichtiger dan mannen”. 

Schapen als 
communicatiemiddel 
Think	!	is	een	initiatief	van	het	Departement	
Transport	van	het	Verenigd	Koninkrijk	met	
de	bedoeling	automobilisten	te	sensibilise-
ren	rond	gevaren	 in	het	verkeer.	Met	hun	
campagne	 “Helpful	 Hazards”	 wil	 Think!	
aangeven	 dat	 er	 elke	 dag	 gemiddeld	 3	
verkeersdoden	 vallen	 op	 landelijke	 we-
gen.	Om	de	bestuurders	op	te	roepen	tot	
voorzichtigheid,	 heeft	 het	 reclamebureau	
een	 wel	 erg	 origineel	 communicatiemid-
del	 ingezet.	Dankzij	de	medewerking	van	
een	 schapenfokker,	 kan	 het	 agentschap	
kleinvee	inzetten	als	communicatiemiddel.	
Er	wordt	met	rode	verf	een	boodschap	op	

de	dieren	geschilderd	die	de	bestuurders	
moeten	aanzetten	om	beter	op	 te	 letten.	
Dit	leidt	tot	een	dubbel	effect:	de	schapen	
worden	 beter	 gezien	 en	 de	 bestuurders	
worden	 gesensibiliseerd.	 De	 boodschap	
komt	eens	zo	goed	over	bij	de	automobi-
listen,	dankzij	de	originaliteit	van	de	com-
municatiedrager.	

Meer PV’s voor gsm 
en gordel 
In	 2014	 werden	 er	 121.119	 bestuurders	
geverbaliseerd	 omdat	 ze	 hun	 gsm	 ge-
bruikten	tijdens	het	rijden.	Dit	cijfer	ligt	ho-
ger	dan	vorig	jaar	(118.653	PV’s).	De	poli-
tiediensten hebben vorig jaar ook strenger 
moeten	 optreden	 tegen	 het	 niet	 dragen	
van	 de	 gordel:	 er	 werden	 102.205	 over-
tredingen	 vastgesteld,	 ten	 opzichte	 van	
99.723	in	2013	en	86.091	in	2012.

De computer van de 
Google Car behaalt 
zijn rijbewijs
Een	 grote	 omwenteling	 binnen	 de	 auto-
mobielsector:	de	National	Highway	Traffic	
Safety	Administration	(NHTSA),	de	Ameri-
kaanse overheidsinstelling voor verkeers-
veiligheid,	heeft	officieel	aan	Google	 laten	
weten	 dat	 de	 artificiële	 intelligentie	 van	

de	Google	Car	 voortaan	wettelijk	 erkend	
kan	worden	 als	 ‘bestuurder’.	 De	NHTSA	
beschouwt	 het	 robotsysteem	 als	 de	 be-
stuurder	van	de	wagen	en	niet	één	van	de	
inzittenden.	De	beslissing	van	de	NHTSA	
betekent	een	ware	revolutie	en	is	een	gro-
tere	evolutie	dan	alles	wat	er	bijeengeteld	
in	 de	 laatste	 eeuw	 in	 de	 autosector	 ver-
anderde.	 De	 Google-testwagens	 leggen	
maandelijks	 zo’n	 50	 tot	 65.000	 km	 af	 in	
Texas	en	Californië.	Dit	gebeurt	voorname-
lijk	binnen	een	stedelijke	of	voorstedelijke	
omgeving	 waar	 er	 complexe	 verkeerssi-
tuaties	zijn.	Tussen	2014	en	2015,	vervijf-
voudigde	het	Californische	bedrijf	het	aan-
tal	 kilometers	 dat	 afgelegd	 werd	 zonder	
tussenkomst	van	een	menselijke	bestuur-
der.	 Google	 beschikt	 over	 een	 simulator	
waarin	alle	gegevens	van	elk	incident	wor-
den	ingebracht.	Nadien	wordt	die	situatie	
dan	 nagebootst	 om	 te	 vermijden	 dat	 er	
manueel	moet	overgenomen	worden.	De	
internetreus	 verandert	 nadien	 de	 algorit-
mes	van	het	autonome	rijsysteem	om	het	
te	verbeteren.	Het	systeem	leert	dus	nog	
continu	bij	uit	 fouten	en	uit	nieuwe	situa-
ties.	Dat	NHTSA	deze	positie	heeft	 inge-
nomen,		komt	omdat	Google	in	de	directe	
besprekingen	 met	 de	 autoriteiten,	 zeker	
al	 bewijsstukken	 heeft	 kunnen	 voorleg-
gen.	De	NHTSA	heeft	echter	bijkomende	
informatie	 opgevraagd.	 Het	 robomobiel-
concept	 kan	 een	 grote	 invloed	 hebben	
op	 de	 Amerikaanse	wetgeving,	 tot	 groot	
ongenoegen	 van	 de	 constructeurs.	 De	
Verenigde Staten hebben het Verdrag van 
Wenen	 van	 1968	 niet	 ondertekend	 zoals	
de	Europeanen	en	kunnen	hun	wetgeving	
dus	laten	aanpassen	wanneer	ze	dat	wen-
sen.	Barack	Obama	heeft	 in	 januari	 aan-
gegeven	dat	hij	een	federale	wet	wil	rond	
de	autonome	voertuigen.	Zo	kunnen	deze	
autonome	 voertuigen	 dus	 veel	 sneller	 in	
het	straatbeeld	verschijnen	dan	voorzien.		
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Exact 10 jaar geleden werden de 
wegbeheerders wettelijk verplicht 
een zone 30 in te richten binnen de 
schoolomgeving. Om de effectivi-
teit van deze maatregel te meten 
heeft het BIVV bijna 2.300 ongeval-
len onder de loep genomen waarbij 
kinderen op weg naar of van school 
betrokken waren1. Daaruit blijkt dat 
de onmiddellijke schoolomgeving 
relatief veilig is aangezien er maar 
5% van de ongevallen gebeurde. 
Bijna 75% van de kinderen was 
echter slachtoffer van een ver-
keersongeval dat gebeurde binnen 
een perifere zone tussen de zone 
30 en 300 meter rond de school. 

10	jaar	na	de	invoering	van	de	zone	30	bin-
nen	de	schoolomgeving	is	het	tijd	om	een	
balans	op	te	maken	van	de	doeltreffend-
heid	van	deze	maatregel.	Tussen	2010	en	
2012	waren	er	7.048	kinderen	tussen	3	en	
11	 jaar	betrokken	bij	een	 letselongeval	 in	
België.	Bijna	40%	van	hen	 (2.551	kinde-
ren)	had	dit	ongeval	op	weg	van	of	naar	
school	 (2.291	 ongevallen	 in	 totaal).	 Het	
BIVV	heeft	deze	ongevallen	onderzocht.	

Resultaten 
Slechts	5%	van	de	kinderen	die	betrokken	
waren	bij	een	letselongeval	op	het	woon-
schooltraject	 had	 dit	 ongeval	 binnen	 de	
zone	30	in	de	onmiddellijke	schoolomge-
ving.	 In	 totaal	 registreerden	 minder	 dan	
1,4%	van	de	 lagere	scholen	een	ongeval	
binnen	 hun	 zone	 30	 in	 de	 loop	 van	 de	
drie	 onderzoeksjaren.	 De	 onmiddellijke	
schoolomgeving	 is	dus	 relatief	 veilig.	Het	

4 op 10 kinderen die slachtoffer   waren in een ongeval, waren 
op weg naar of van school.

probleem	situeert	zich	buiten	die	zone	30:	
meer	 dan	 3	 op	 4	 kinderen	 (77%)	 waren	
slachtoffer	van	een	ongeval	dat	gebeurde	
in	het	gebied	 tussen	de	zone	30	en	300	
meter	 rond	 de	 school.	 Wellicht	 zijn	 be-
stuurders	 daar	minder	 oplettend,	 hoewel	
er	nog	veel	schoolkinderen	aanwezig	zijn.

Vervoerswijzen 
Globaal	 gezien	 was	 46%	 van	 de	 kinde-
ren	 die	 betrokken	waren	 bij	 een	 ongeval	
op	weg	naar	of	van	school	een	autopas-
sagier;	33%	was	voetganger	en	21%	was	
fietser.	Een	analyse	van	de	door	de	jonge	
slachtoffers	 gebruikte	 vervoerswijzen,	 in	
functie	 van	 de	 plaats	 van	 het	 ongeval,	
geeft volgende verdeling:

Hoe	verder	men	van	de	school	verwijderd	
is,	des	 te	minder	 voetgangers	er	betrok-
ken	zijn	bij	een	ongeval.	Dit	is	te	verklaren	
door het feit dat alle kinderen voetganger 
zijn	op	het	ogenblik	dat	ze	de	schoolpoort	
binnengaan	 of	 verlaten,	 maar	 zich	 dan	
verspreiden	in	functie	van	de	gekozen	ver-
voersmodi.

Van de jonge voetgangers die betrokken 
waren	 in	 een	 ongeval	 bevond	 39%	 zich	
op	het	moment	van	de	aanrijding	op	een	
oversteekplaats	 en	 16%	 op	 minder	 dan	
30	meter	van	de	oversteekplaats.	Van	de	
fietsers	reed	28%	op	het	ogenblik	van	het	
ongeval	op	een	fietspad.

Ernst van de 
ongevallen 
Tussen	2010	en	2012	waren	15	kinderen	
slachtoffer	 van	 een	 dodelijk	 ongeval	 op	
weg	naar	of	van	school,	oftewel	40%	van	
alle	 dodelijk	 gewonde	 kinderen	 in	 België	
in	 een	 verkeersongeval	 in	 deze	 periode.	
13 kinderen	van	de	15	werden	dodelijk	ge-
wond	binnen	een	perimeter	van	300	meter	
rond	de	school	en	geen	enkel	binnen	de	
“onmiddellijke	schoolomgeving”.	

Leeftijd van de 
slachtoffers 
De	gemiddelde	leeftijd	van	de	kinderen	die	
betrokken waren in een ongeval op weg 
naar	of	van	school	was	7½	jaar.	Het	risico	
om	betrokken	te	raken	in	een	ongeval	stijgt	
gradueel	met	de	 leeftijd	 van	de	 slachtof-
fers.	Zo	zijn	er	bijvoorbeeld	twee	maal	zo-
veel	 kinderen	 van	 11	 jaar	 slachtoffer	 van	
een	verkeersongeval	op	het	schooltraject	
dan	kinderen	van	3	jaar.	Dit	verklaart	zich	
door	de	stijgende	autonomie	van	de	kin-
deren	van	de	leeftijd	op	hun	schooltraject.	
Daarnaast	 is	er	ook	een	diversificatie	van	
de	gebruikte	vervoersmodi.

Gewestelijke verschillen 
De	 ongevallen	met	 kinderen	 die	 op	weg	
waren	 naar	 of	 van	 school	 zijn	 als	 volgt	
verdeeld:	58%	in	Vlaanderen,	27%	in	Wal-
lonië	 en	 15%	 in	Brussel.	 In	 het	 Brussels	
Hoofdstedelijk	 Gewest	 was	 84%	 van	 de	
slachtoffers	betrokken	bij	een	ongeval	bin-
nen	een	perimeter	van	300	meter	rond	de	
school	 (buiten	de	 zone	30),	 ten	opzichte	
van	 79%	 in	 Vlaanderen	 en	 69%	 in	Wal-
lonië.	 In	Wallonië	was	1	kind	op	4	 (25%)	
betrokken	 bij	 een	 ongeval	 op	 meer	 dan	
300	 meter	 van	 een	 school	 ten	 opzichte	
van	 16%	 in	 de	 andere	 twee	 gewesten.	
Deze	 laatste	 resultaten	 kunnen	 verklaard	
worden door de grotere graad van verste-
delijking	in	Vlaanderen	en	Brussel.	

Dag van de week 
Woensdag	 is	 de	 gevaarlijkste	 dag	 voor	
verplaatsingen	naar	of	van	school:	het	ri-

sico	op	een	ongeval	 is	dan	groter,	zowel	
binnen	 de	 zone	 30	 als	 daarbuiten.	 Deze	
dag	is	atypisch	ten	opzichte	van	de	ande-
re	dagen	omdat	alle	kinderen	de	school	’s	
middags	verlaten.	Dit	brengt	waarschijnlijk	
meer	verkeer	met	zich	mee	en	ongebrui-
kelijke	 interacties	 voor	 de	 andere	 weg-
gebruikers	op	dat	moment.	Daarnaast	 is	
het	mogelijk	dat	het	andere	personen	zijn	
die	de	kinderen	op	woensdagmiddag	van	
school	 komen	 halen	 (eerder	 de	 grootou-
ders),	met	ook	andere	rijgewoontes.

Conclusie en 
aanbevelingen 
Tien	 jaar	 geleden	 werden	 de	 schoolom-
gevingen	omgevormd	 tot	zones	30.	Deze	
maatregel	heeft	duidelijk	een	positief	effect	
gehad	op	de	 verkeersveiligheid.	 Toch	ge-
beuren	er	nog	steeds	teveel	ongevallen	op	
weg	 naar	 of	 van	 school	 waarbij	 kinderen	
betrokken	zijn.	Alle	zones	30	zijn	dus	niet	
even	veilig,	maar	het	is	vooral	buiten	de	pe-
rimeter	dat	er	maatregelen	moeten	getrof-
fen	worden	om	de	veiligheid	te	verbeteren.
 Laten we even enkele aanbevelingen van 
het	BIVV	opsommen	die	de	situatie	zou-

den	kunnen	verbeteren:	
 y 	de	mogelijkheid	om	op	sommige	plaat-
sen	de	zone	30	uit	te	breiden	en	er	een	
gevaarlijk	kruispunt	in	op	te	nemen;	

 y 	het	 ontwikkelen	 van	 een	 specifiek	
borden-systeem	binnen	een	perimeter	
van	300	meter	rond	de	scholen	dat	de	
weggebruikers,	 alleen	 tijdens	 de	 uren	
dat	 de	 school	 start	 of	 eindigt,	 moet	
waarschuwen	 voor	 de	 aanwezigheid	
van	kinderen	in	deze	zone;	

 y 	een	verhoging	van	de	controles	binnen	
een	perimeter	 van	300	meter	 rond	de	
scholen;	

 y 	sensibiliseringsacties	 voeren	 rond	 ver-
keersveiligheid	en	in	het	bijzonder	rond	
snelheid	 en	 gordeldracht	 en	 respect	
voor	de	verkeersregels	bij	het	overste-
ken	 (met	 tussenkomst	 van	 preventie-	
en	veiligheidsassistentie	indien	nodig);

 y 	de	verspreiding	van	ingebouwde	tech-
nologie	in	de	wagen,	zoals	een	pedes-
trian	warning	system;

 y 	het	veiliger	maken	van	kruispunten	in	de	
buurt	van	scholen	(verkeerslichten,	ver-
hoogde	bermen,	vernauwingen,	enz.)

Benoit GODART
De studie kan geraadpleegd worden via: 
www.bivv.be. 

1.	Roynard,	M.,	Schoeters,	A.,	Wénin,	M.	(2015).	Veilig	naar	school.	Analyse	van	verkeersongevallen	met	kinderen	in	de	buurt	van	basisscholen.	Brussel,	België:	Belgisch	Instituut	voor	de	Verkeersvei-
ligheid	–	Kenniscentrum	Verkeersveiligheid.	

Voetgangers Fietsers
Auto- 

passagiers

Zone 30 (schoolomgeving) 51% 26% 23%

> 30m en < 300m rond de school 34% 22% 44%

> 300m van de school 24% 17% 59%

Totaal 33% 21% 46%

Verdeling van de kinderen die slachtoffer waren 
van een letselongeval op het schooltraject in 
functie van de lokalisatie van het ongeval. 

 

114
5%

1778
78%

400
17%

Zone 30 Perimeter van 300 m
Rest van het gebied
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De wintercampagne wou de soci-
ale norm, dat BOB voor het rijden 
enkele glazen alcohol mag drin-
ken, veranderen. Na 20 jaar BOB 
was de campagne nodig om deze 
misvatting uit de wereld helpen. 
Een echte BOB drinkt immers 
geen druppel alcohol, ongeacht 
de omstandigheden. 

Drinken en rijden: 
omvang van het pro-
bleem
Uit	de	 laatste	gedragsmeting	alcohol	van	
het	BIVV	blijkt	dat	gemiddeld	2,9%	van	de	
automobilisten	 het	 stuur	 neemt	 met	 een	
alcoholgehalte	 van	 0,5‰	 of	 meer	 in	 het	
bloed.	Ten	opzichte	van	de	vorige	metin-
gen	is	dit	resultaat	stabiel	gebleven	of	zelfs	
een	 beetje	 gestegen	 als	 we	 vergelijken	
met	nog	oudere	metingen.

“Een beetje BOB bestaat niet”

Helaas	 bewijzen	 de	 ongevallenstatistie-
ken	dat	bepaalde	bestuurders	nog	steeds	
te	 tolerant	zijn	 ten	opzichte	van	 rijden	en	
drinken.	Ieder	jaar	zijn	er	meer	dan	5.400	
letselongevallen	 waarbij	 ten	 minste	 één	

weggebruiker	onder	invloed	was	van	alco-
hol,	ofwel	12%	van	het	totale	aantal	onge-
vallen	(10,0%	in	Brussel,	11,9%	in	Vlaan-
deren	en	15,3%	in	Wallonië).	Dat	betekent	
dat	in	België	één	letselongeval	op	8	te	wij-
ten	is	aan	alcohol.

BOB viert zijn 20ste 
verjaardag
Sinds	 1995	 is	 BOB	 een	 absoluut	 icoon	
geworden	 van	 de	 populaire	 Belgische	
cultuur.	Geleidelijk	aan	is	het	duidelijk	ge-
worden	dat	rijden	en	drinken	niet	samen-
gaan.	BOB	 is	 ondertussen	DE	oplossing	
bij	uitstek	die	we	voorzien	als	we	uitgaan.	
De	 resultaten	 van	de	 vorige	winter-BOB-
campagne	liegen	er	niet	om:	slechts	2,8%	
blies	 positief	 tijdens	 de	 alcoholcontroles.	

Dat	 is	 het	 beste	 resultaat	 ooit!	 Reden	 te	
meer	om	20	jaar	efficiëntie	te	vieren.	Om-
dat	BOB	zo’n	instituut	geworden	is	in	Bel-
gië,	hebben	de	drie	gewesten	beslist	om	
de	BOB-campagnes	verder	 te	zetten.	Zo	
blijft	er	een	doeltreffende	sensibilisatie	te-
gen	drinken	en	rijden.	Daarmee	kiezen	de	
gewesten	voor	continuïteit	en	herkenbaar-
heid.	 De	 campagnes	 zijn	 een	 onmisbaar	
actiemiddel	in	de	strijd	tegen	zware	onge-
vallen.	De	campagne	2015-2016	zette	de	

verjaardag	van	BOB	in	de	kijker.	Dankzij	de	
samenwerking	met	Assuralia	bezocht	een	
cake-truck	de	belangrijkste	evenementen	
van	België	en	werden	er	stukjes	taart	ver-
deeld	zodat	de	Belgen	de	verjaardag	van	
BOB	mee	konden	vieren.	Als	kers	op	de	
taart	 werd	 er	 een	 groot	 BOB-weekend	
georganiseerd	van	15	tot	18	januari	2016	
waarbij	er	allerlei	activiteiten	plaatsvonden	
tijdens	de	politiecontroles.	Bestuurders	die	
geen	druppel	alcohol	dronken,	werden	be-

loond	met	een	BOB-zak	met	daarin	allerlei	
geschenkjes	 en	BOB-accessoires	 om	 zo	
de	20ste	verjaardag	van	BOB	mee	te	vieren	
met	de	teams	ter	plaatse.		Dit	evenement	
werd	ook	een	succes.	Slechts	2,3%	van	
de	 bestuurders	 blies	 positief,	 onbetwist	
een	pak	minder	dan	 tijdens	een	 ‘traditio-
neel’	weekend.

Benoit GODART
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1.		Hiermee	bedoelt	men	de	bestuurder	van	een	gespan	of	van	een	voertuig	met	meer	dan	twee	wielen.

Oversteekplaatsen: voorzichtig   heid is de basis voor veiligheid

Jaarlijks raken er meer dan 200 
voetgangers ernstig of dodelijk 
gewond tijdens het oversteken. 
Daarom kan het zeker geen kwaad 
om de belangrijkste veiligheidsad-
viezen nog eens op te frissen voor 
voetgangers en voor automobi-
listen. Zeker bij de start van de 
winter wanneer de zichtbaarheid 
enorm is afgenomen. 

Oversteekplaatsen	 zouden	 in	 principe	 het	
oversteken	van	de	weg	veiliger	moeten	ma-
ken	voor	voetgangers.	 In	de	praktijk	doen	
er	zich	jaarlijks	echter	enkele	tientallen	on-
gevallen	voor,	wat	erop	wijst	dat	zowel	au-
tomobilisten	als	voetgangers	zich	niet	altijd	
aan	de	essentiële	veiligheidsregels	houden.	

Ongevallencijfers 
En	 2013,	 werden	 er	 in	 ons	 land	 4.394	
voetgangers	slachtoffer	van	een	verkeers-

ongeval. 99 van hen werden gedood en 
563	 raakten	 zwaar	 gewond.	 Bijna	 15%	
van de voetgangers die een ongeval had-
den	werden	dus	ernstig	geraakt.	Voetgan-
gers	zijn	dan	ook	een	bijzonder	kwetsbare	
categorie	van	weggebruikers.	

Een	 voetganger	 is	 minder	 beschermd,	
hij	 heeft	 geen	 koetswerk,	 neemt	 minder	
plaats	in,	is	minder	goed	zichtbaar	en	gaat	
trager	 vooruit	 dan	 het	 omringende	 ver-
keer.	Al	deze	factoren	spelen	natuurlijk	 in	
zijn	 nadeel,	 zodat	 de	 voetganger	 bij	 een	
ongeval	met	een	andere	weggebruiker	er	
steeds	het	slechtst	vanafbrengt.

Bij	 voetgangers	 onderscheiden	 we	 twee	
risicogroepen:	 kinderen	 en	 jongeren	 tot	
19	jaar	(24%	van	alle	gedode	of	zwaarge-
wonde	voetgangers)	enerzijds	en	senioren	
ouder	dan	60	jaar	anderzijds	(35%	van	alle	
gedode	 en	 zwaargewonde	 voetgangers,	
maar	 bijzonder	 kwetsbaar	 aangezien	 ze	
goed	zijn	voor	bijna	1	gedode	voetganger	
op	2).

Oversteekplaats ≠ 
absolute voorrang
Een	andere	onrustwekkende	vaststelling	is	
dat	nagenoeg	1	op	de	3	ongevallen	met	
voetgangers	zich	voordoet	op	een	(al	dan	
niet	 beschermde)	 oversteekplaats,	 terwijl	
deze	net	bedoeld	 is	om	hen	 te	bescher-
men!	 De	 tabel	 hierna	 toont	 aan	 dat	 het	
aantal	gedode	of	zwaargewonde	voetgan-
gers op oversteekplaatsen de laatste jaren 
niet	veel	is	geëvolueerd.	

Deze	ongevallen	worden	vaak	veroorzaakt	
door	onvoorzichtigheid	van	beide	kanten.	
Enerzijds	lopen	sommige	voetgangers	ge-
woon	de	oversteekplaats	op	zonder	oog	
te	 hebben	 voor	 naderende	 weggebrui-
kers,	 anderzijds	 “vergeten”	 sommige	 au-
tomobilisten	te	vertragen	als	ze	een	over-
steekplaats	 naderen	 en	 vertikken	 zij	 het	
om	 voorrang	 te	 geven	 aan	 voetgangers	
die	 oversteken	 of	 op	 het	 punt	 staan	 om	
dat te doen.

Aantal voetgangers die slachtoffer werden van een ongeval

Licht- 
gewonden

Zwaar-
gewonden

Doden
Totaal 

slachtoffers

2005 3.935 729 108 4.771

2006 3.805 706 125 4.636

2007 3.947 717 104 4.768

2008 3.858 702 99 4.658

2009 3.997 636 105 4.738

2010 3.736 613 106 4.455

2011 4.013 686 113 4.812

2012 3.972 673 104 4.749

2013 3.732 563 99 4.394

2014 4.176 527 106 4809

Bron : FOD Economie AP Statistiek / Infografie : BIVV

Aantal gedode of zwaargewonde voetgangers op oversteekplaatsen 

De voetganger 
steekt over op een 

oversteekplaats 
met verkeerslichten

Voetganger steekt 
over op een 

oversteekplaats 
met politieagent

Voetganger steekt 
over op een 

onbeschermde 
oversteekplaats

Totaal

2005 47 5 179 231

2006 49 2 184 235

2007 59 2 167 228

2008 55 4 188 247

2009 51 2 159 212

2010 45 2 164 212

2011 75 1 160 236

2012 49 3 195 248

2013 62 3 156 220

Bron: FOD Economie AD Statistiek / Infografie: BIVV

Uit	 een	onderzoek	van	het	BIVV	van	en-
kele	 jaren	 geleden	 blijkt	 dat	 voetgangers	
zich	veruit	het	meest	storen	aan	bestuur-
ders die geen voorrang verlenen aan voet-
gangers	 die	 op	 het	 punt	 staan	 van	 over	
te	steken.	Voor	meer	dan	de	helft	van	de	
ondervraagde voetgangers was dit de be-
langrijkste	bron	van	ergernis.	Wanneer	de-
zelfde	vraag	wordt	gesteld	aan	automobi-
listen,	vindt	meer	dan	een	derde	van	hen	
dat	 het	 uitermate	 irritant	 is	 dat	 voetgan-
gers	plots	oversteken	zonder	 te	kijken	of	
er	voertuigen	komen	aangereden.	

Volgende	regels	en	tips	hieromtrent	zullen	
zonder	 twijfel	 interessant	 zijn	 voor	 ieder-
een…

Regels en tips voor 
bestuurders 
Het	 verkeersreglement	 is	 overduidelijk:	
“op plaatsen waar het verkeer niet gere-

geld wordt door een bevoegd agent of 
door	 verkeerslichten,	mag	de	bestuurder	
een oversteekplaats voor voetgangers 
slechts	met	matige	 snelheid	naderen.	Hij	
moet	voorrang	verlenen	aan	de	voetgan-
gers	die	er	zich	op	bevinden	of	op	het	punt	
staan	zich	erop	te	begeven”.

Zes gouden regels 
om te respecteren:
1. Voorrang voor voetgangers
Wanneer	 je	 een	 oversteekplaats	 nadert,	
beeld je dan in dat er voor de witte stre-
pen	 van	de	oversteekplaats	omgekeerde	
driehoeken	(haaientanden)	op	het	wegdek	
staan. Verleen voorrang aan de voetgan-
ger	die	oversteekt	of	op	het	punt	staat	om	
dit	te	doen.	Hij	heeft	daar	recht	op.	

2. Vertraag!
De	 wegcode	 geeft	 aan	 dat	 je	 een	 over-
steekplaats	 slechts	 met	 matige	 snelheid	
mag	naderen.	Je	kan	maar	beter	voorzich-
tig	zijn	en	anticiperen	door	te	vertragen.	Je	
moet	kunnen	stoppen	vóór	de	oversteek-
plaats,	want	voetgangers	durven	wel	eens	
over	te	steken	zonder	te	kijken.

3. Inhalen bij het naderen van een 
oversteekplaats, is verboden.

Het	is	verboden	om	een	bestuurder1 links 
in	 te	 halen	 als	 deze	 een	 onbeschermde	
oversteekplaats voor voetgangers nadert 
of ervoor stopt.

4. Afslaan? Wees dubbel voorzichtig! 
Bij	 het	 afslaan	 in	 straten	 met	 een	 over-
steekplaats	 voor	 voetgangers	 is	 dubbele	
voorzichtigheid	 geboden.	 Je	 moet	 de	
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voetgangers	uiteraard	voorrang	geven.

5. Zoek oogcontact!
Probeer	 oogcontact	 te	 maken	 met	 de	
voetganger	om	zo	elk	risico	op	een	onge-
val	uit	de	weg	te	gaan.	Als	je	oogcontact	
hebt,	weet	de	voetganger	dat	je	hem	ge-
zien	hebt	en	weet	je	dat	hij	wil	oversteken.
Om	 misverstanden	 te	 vermijden,	 geef	 je	
hem	best	 een	 teken	om	 te	 tonen	dat	 hij	
over	mag.

6. Stoppen op een oversteekplaats: 
gevaarlijk en irritant

Je	mag	geen	kruispunt	oprijden	als	er	zich	
al	zoveel	verkeer	op	bevindt	dat	 je	waar-
schijnlijk	zult	moeten	stoppen	op	de	over-
steekplaats. Stilstaan op een oversteek-
plaats	verplicht	de	voetgangers	om	tussen	
de	 auto’s	 te	 slalommen,	 wat	 niet	 alleen	
storend,	maar	ook	gevaarlijk	is.

Regels en tips voor 
voetgangers
Ook	 hier	 is	 het	 verkeersreglement	 over-
duidelijk:	 “op	 plaatsen	 waar	 het	 verkeer	
niet geregeld wordt door een bevoegd 
agent	 of	 door	 verkeerslichten,	 moeten	
voetgangers	 extra	 voorzichtig	 zijn	 bij	 het	
oversteken	 en	 rekening	 houden	 met	 de	
naderende	 voertuigen”.	 Als	 voetganger	
heb	 je	 uiteraard	 rechten	maar	 ook	plich-

ten.	Doordat	 je	niet	 in	een	koetswerk	zit,	
ben	je	bijzonder	kwetsbaar:	pas	je	gedrag	
dan ook aan. 

6 gouden regels om 
te respecteren: 
1. Oversteekplaats = de juiste oplos-

sing
Hoewel	er	zich	soms	ongevallen	voordoen,	
blijft	 de	oversteekplaats	 voor	 voetgangers	
de	veiligste	plaats	om	over	 te	steken.	Als	
er	zich	op	minder	dan	30	meter	een	over-
steekplaats	bevindt,	ben	je	verplicht	om	die	
te	 gebruiken.	 Zo	 niet	moet	 je	 volgens	 de	
wegcode	 loodrecht	 de	 rijbaan	oversteken	
zonder	onnodig	te	vertragen	of	stil	te	staan.

2.  Niet blindelings 
Voorrang hebben betekent niet dat je blin-
delings	mag	oversteken.	Wees	voorzichtig	
als je je op een oversteekplaats begeeft en 
hou	 rekening	 met	 naderende	 voertuigen.	
Zal	 deze	 wagen	 stoppen?	 Heeft	 de	 be-
stuurder	 me	 gezien?	 Wordt	 hij	 ingehaald	
door	 een	 andere	 bestuurder	 die	 lak	 heeft	
aan	de	wegcode?	Steek	niet	over	als	het	
naderende	 voertuig	hierdoor	bruusk	moet	
remmen	om	te	kunnen	stoppen.

3.  Zoek oogcontact!
Door	oogcontact	worden	problemen	ver-
meden.	Als	je	oogcontact	hebt	met	de	be-

stuurder,	weet	hij	dat	 je	hem	gezien	hebt	
en	 weet	 je	 dat	 je	 veilig	 kunt	 oversteken.	
Om	hem	te	bedanken	kan	je	je	hand	op-
steken	of	met	het	hoofd	knikken:	hoffelijk-
heid	werkt	aanstekelijk.

4. Wees op je hoede! 
Blijf	 tijdens	 het	 oversteken	 naar	 links	 EN	
naar	rechts	kijken.	Het	is	immers	mogelijk	
dat	 voertuigen	 uit	 één	 richting	 stoppen,	
maar	dat	de	voertuigen	uit	de	andere	rich-
ting	 gewoon	 doorrijden.	 Vergeet	 niet	 dat	
fietsers	en	bromfietsers	 in	sommige	een-
richtingsstraten	van	beide	kanten	kunnen	
komen.

5. Trams hebben voorrang 
Als	er	een	tram	aankomt,	mag	je	de	over-
steeksplaats	 die	 over	 de	 tramrails	 loopt	
niet	betreden,	behalve	als	dit	 toegestaan	
is	door	verkeerslichten.	Iedere	weggebrui-
ker	 moet	 immers	 voorrang	 verlenen	 aan	
spoorvoertuigen	 en	 zo	 snel	 mogelijk	 de	
sporen verlaten. 

6. Wees zichtbaar!
Voor	 je	veiligheid	 is	het	belangrijk	om	zo-
veel	mogelijk	op	te	vallen!	Bij	slecht	weer	
of	 in	 het	 duister	 is	 een	 donker	 geklede	
voetganger	zelfs	voor	een	oplettende	au-
tomobilist	 zo	 goed	 als	 onzichtbaar.	 Hel-
dere	 kleuren	 of	 kledij	 met	 reflecterende	
stroken	kunnen	zeer	nuttig	zijn.	

Benoit GODART

ECall is een noodoproepsysteem 
dat automatisch de hulpdiensten 
belt wanneer er zich een ver-
keersongeval voordoet. Tegen 
2018 zouden alle nieuwe voertui-
gen standaard uitgerust moeten 
zijn met het systeem. De grote 
vraag is wie de kosten zal dragen 
voor de oproepen naar de tele-
fooncentrale. Het is belangrijk om 
dit zo snel mogelijk uit te klaren 
zodat het systeem in werking kan 
treden. 

Gunstig voor de ver-
keersveiligheid 
Het	 eCall-project	 laat	 al	 even	 op	 zich	
wachten,	maar	dankzij	een	beslissing	van	
de	 Europese	 Commissie,	 is	 de	 laatste	
fase	 ingezet	 sinds	 april.	 Tegen	2018	 zou	
het	systeem	standaard	geïntegreerd	moe-
ten	zitten	 in	alle	nieuwe	 typen	voertuigen	
en	zou	het	overal	 in	Europa	operationeel	
moeten	zijn.	De	commissie	schat	dat	het	
aantal	 dodelijke	 ongevallen	 hiermee	 kan	
dalen	met	1	tot	5%.	

Wanneer	 de	 hulpdiensten	 dadelijk	weten	
welk	 typen	 voertuigen	 er	 bij	 een	ongeval	
betrokken	 zijn,	 kunnen	 ze	 de	 passagiers	
veel	 sneller	 uit	 het	 wrak	 halen.	 Het	 aan-
tal	 files	zou	ook	significant	moeten	dalen	
dankzij	 een	 snellere	 interventie	 van	 de	
hulpdiensten	en	omdat	er	onmiddellijk	na	
het ongeval kan doorgegeven worden aan 
de	andere	weggebruikers	waar	het	onge-
val	 precies	 heeft	 plaatsgevonden.	 Daar-
naast	kunnen	automobilisten	die	getuigen	

ECall: de tijd dringt

zijn	van	een	ongeval	het	systeem	ook	ge-
bruiken	om	de	hulpdiensten	te	verwittigen	
door	manueel	 hun	 eigen	 alarmeringssys-
teem	te	activeren.	

Struikelblok is de 
telefooncentrale
Voor	 België	 zou	 dit	 ook	 een	 grote	 stap	
voorwaarts	 betekenen,	 maar	 de	 vraag	
blijft:	 wie	 gaat	 de	 automatisering	 en	 de	
werking	 van	 het	 eCall-systeem	 financie-
ren?	Er	moet	 immers	een	grote	telefoon-
centrale	opgericht	worden	die	alle	oproe-
pen	en	meldingen	van	de	automobilisten	
24u/24	en	7d/7	kan	centraliseren	in	de	drie	
landstalen	 en	 in	 het	 Engels.	 De	 centrale	
zal	ook	een	onderscheid	moeten	kunnen	
maken	tussen	de	valse	of	foute	oproepen	
en	de	echte	noodgevallen,	om	vervolgens	
de	provinciale	telefooncentrales	te	kunnen	
verwittigen	die	de	interventieteams	uitstu-
ren.	De	vraag	stelt	zich	dus	wie	al	de	kos-
ten	voor	die	telefooncentrale	gaat	betalen.	
Sommigen	willen	deze	kosten	verhalen	op	
de	autoconstructeurs	of	de	telecomsector.	
Anderen vinden dan weer dat het aan de 
regering	is	om	de	dienst	te	financieren.	En	
daar	wringt	het	schoentje.	

Publiek-private 
samenwerking? 
In	afwachting	van	een	grote	centrale	ziet	
het BIVV wel een interessant alternatief 
in	 een	 soort	 van	 privaat	 eCall-systeem.	
Er	 zijn	 al	 verschillende	 autoconstructeurs	
die	dit	 systeem	voorstellen	en	de	oproe-

pen	beheren	 vanuit	 hun	 eigen	 callcenter.	
Deze	callcentra	bevinden	zich	echter	vaak	
in	het	buitenland	en	moeten	dan	contact	
opnemen	met	de	Belgische	hulpdiensten	
via	 een	 privé-nummer.	 Momenteel	 is	 er	
geen	 enkele	 directe	 lijn	 beschikbaar,	wat	
de	 communicatie	 met	 de	 Belgische	 in-
terventiediensten	bemoeilijkt.	De	 kwaliteit	
van	het	systeem	kan	momenteel	dus	niet	
gegarandeerd	 worden.	 ITS.be,	 een	 sa-
menwerking	tussen	de	overheid	en	de	pri-
vate	sector	over	mobiele	intelligentie,	heeft	
gevraagd	naar	een	betere	samenwerking	
tussen	 het	 private	 eCall-systeem	 en	 de	
overheidscentra.	 Dit	 is	 een	 eerste	 stap	
naar	het	eCall-systeem.	Een	openlijke	sa-
menwerking	 tussen	de	private	en	de	pu-
blieke	sector	is	een	goede	zaak.	Het	is	een	
eerste,	niet	zo	evidente,	stap	in	de	richting	
van	de	ontwikkeling	van	een	systeem	op	
grotere	schaal.	

Het	is	dus	van	essentieel	belang	om	de	fi-
nanciële	kwestie	zo	snel	mogelijk	op	te	los-
sen	zodat	we	eindelijk	kunnen	starten	met	
de	operationalisering	van	het	systeem.	Het	
gaat	om	het	redden	van	levens	en	om	het	
beperken van de gevolgen van verkeers-
ongevallen. De geloofwaardigheid van ons 
land	staat	 trouwens	ook	op	het	spel.	De	
buitenlandse	bestuurders	zullen	verwach-
ten dat de dienst hier in België even goed 
functioneert	als	 in	hun	eigen	 land.	België	
kan	het	 zich	dus	niet	 veroorloven	om	de	
deadline	van	2018	niet	te	halen.	

Jean-François GAILLET
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Dit onderwerp komt steeds meer 
aan bod in de actualiteit. Het min-
ste wat we kunnen zeggen is dat 
de meningen verdeeld zijn. Meer 
en meer fietsers dragen een fiets-
helm, maar wil dat zeggen dat we 
de helm verplicht moeten maken 
voor de meest kwetsbare wegge-
bruikers, namelijk de kinderen? 

Statistieken 
In	totaal	werden	er	518	kinderen	tussen	0	
en	14	jaar	slachtoffer	van	een	fietsongeval	
in	 België,	waarvan	 er	 2	 gedood	werden.	
We	weten	echter	niets	over	de	helmdracht	
van	de	jonge	fietsers	die	betrokken	waren	
bij	deze	ongevallen.	

We	merken	hierbij	op	dat	88%	van	de	on-
gevallen	 met	 jonge	 fietsers	 plaatsvinden	

Moet de fietshelm verplicht   worden voor kinderen? 

in	 Vlaanderen,	 9%	 in	Wallonië	 en	 3%	 in	
Vlaanderen.	Dit	kan	te	wijten	zijn	aan	het	
feit	 dat	 het	 aantal	 fietsers	 veel	 hoger	 is	
in Vlaanderen. De @Risk1-studie	 van	 het	
BIVV	heeft	de	risico’s	op	ernstige	en	dode-
lijke	verwondingen	berekend	voor	verschil-
lende	 types	weggebruikers	 (voetgangers,	
fietsers,	 enz.)	 en	 voor	 verschillende	 leef-
tijdsgroepen.	Bij	de	 jongeren	zien	we	dat	
voor	 elke	 verkeersmodus	 de	 leeftijd	 ver-
schilt	waarop	ze	het	hoogste	risico	lopen.

De	 risicopiek	 hangt	 samen	met	 de	 leeftijd	
waarop	ze	zich	met	een	bepaalde	verkeers-
modus	 beginnen	 te	 verplaatsen.	 Zo	 lopen	
fietsers	 tussen	6	 en	14	 jaar	 19	 keer	meer	
risico	op	een	ongeval	dan	een	automobilist.	

Het hoofd, het 
zwakste punt bij 
fietsers
Een rapport van het BIVV over personen 
die werden gehospitaliseerd naar aanlei-
ding van een verkeersongeval2 leert ons 
dat	 voor	 een	 vierde	 van	 de	 fietsers	 die	
in	het	 ziekenhuis	werden	opgenomen	de	
voornaamste	diagnose	een	hoofd-	of	her-
senletsel is. 

Uit	 cijfers	 van	 buitenlandse	 studies	 blijkt	
dat	het	hoofd	geraakt	wordt	 in	1	fietson-
geval	op	2	met	kinderen.	

Effectiviteit van de 
fietshelm 
Onderzoeken	aan	de	hand	van	getuigenis-
sen	 zijn	 betrouwbare	 indicatoren	 van	 de	
(maximum)	effectiviteit	 van	een	 fietshelm.	
De	verwondingen	van	de	slachtoffers	van	
fietsongevallen	met	en	 zonder	helm	wor-
den	met	elkaar	vergeleken,	rekening	hou-
dend	 met	 de	 specifieke	 kenmerken	 van	
de	fietser	(zoals	geslacht	en	leeftijd)	en	de	
omstandigheden	van	het	ongeval.

Een	 recente	 analyse	 van	 dergelijke	 stu-
dies	 toont	de	beschermende	werking	van	
de	helm	tegen	hoofdletsels	het	beste	aan.	
Volgens	informatie	uit	23	studies,	zorgt	het	
dragen	 van	 een	 helm	 voor	 een	 halvering	
van	het	risico	op	hoofdletsels.	Uit	een	Ne-
derlandse	 studie	 van	 de	 SWOV	 blijkt	 dat	
het	risico	op	hoofdletsels	1,72	keer	hoger	
is	 voor	 fietsers	die	geen	helm	dragen	 ten	
opzichte	van	fietsers	die	wel	een	helm	dra-
gen.	 Voor	 hersenletsels	 is	 het	 risico	 zelfs	
2,13	maal	hoger.	

Volgens	de	Europese	 norm	moet	 het	 be-
schermende	effect	 van	fietshelmen	getest	
worden	aan	een	snelheid	van	ongeveer	20	
km/u	op	een	vlakke	ondergrond	en	aan	een	
snelheid	van	17	km/u	op	een	ondergrond	
met	 een	 stoeprand.	 Deze	 snelheden	 zijn	
gebaseerd	op	een	eenzijdig	ongeval	waar-
bij	 er	met	 de	 fiets	 gevallen	werd.	 Tijdens	
een	botsing	met	een	gemotoriseerd	voer-
tuig,	kunnen	de	snelheden	veel	hoger	zijn.	

Men	kan	zich	dus	afvragen	of	in	dat	geval	
de	fietshelm	nog	wel	een	beschermend	ef-
fect	heeft.

Een argument om 
niet meer te gaan 
fietsen?
Eén	van	de	argumenten	die	vaak	worden	
aangehaald	 tegen	de	verplichting	van	de	
fietshelm	 is	dat	een	fietshelm	de	mensen	
er	zou	van	weerhouden	om	de	fiets	te	ne-
men.	 Een	 buitenlandse	 studie	 toont	 aan	
dat	het	gebruik	van	de	fiets	soms	afneemt,	
vooral	in	de	eerste	jaren	nadat	het	verplicht	
dragen	van	een	fietshelm	wordt	ingevoerd.	
We	hebben	geen	gegevens	over	het	effect	
op	lange	termijn.	Uiteraard	kunnen	we	het	
vrijwillige	 gebruik	 van	 de	 fietshelm	 ook	
aanmoedigen	 zonder	 dat	 daar	 een	 spe-
cifieke	wetgeving	voor	moet	bestaan.	Zo	
hebben	onderzoeken	in	Frankrijk,	bijvoor-
beeld,	aangetoond	dat	het	helmgebruik	bij	
fietsers	gestegen	is	van	7%	in	2000	naar	
22%	in	2010.

Hoe zit dat in Europa? 
In	Europa	is	het	dragen	van	een	helm	mo-
menteel	verplicht	in	Finland	(door	iedereen	
en	overal),	in	Spanje	(buiten	de	bebouwde	
kom),	in	Tsjechië	(voor	kinderen	jonger	dan	
16	jaar),	in	Ijsland	(voor	kinderen	jonger	dan	
15	 jaar)	en	 in	Zweden	 (voor	kinderen	 jon-
ger	dan	15	jaar).	In	Oostenrijk	is	het	dragen	
van	een	helm	in	principe	verplicht	sinds	31	
mei	2011	voor	 kinderen	 tot	10	 jaar,	maar	
er	 zijn	 geen	 sancties	 indien	 het	 kind	 er	

Aantal slachtoffers onder de fietsende kinderen

Leeftijd
Aantal 
doden

Aantal 
gewon-

den
Totaal

0 jaar / 1 1

1 jaar / 2 2

2 jaar / 6 6

3 jaar / 12 12

4 jaar / 16 16

5 jaar 1 14 15

6 jaar / 36 36

7 jaar / 34 34

8 jaar / 39 39

9 jaar 1 49 50

10 jaar / 60 60

11 jaar / 86 86

12 jaar / 161 161

geen	draagt.	Buiten	Europa	 is	het	dragen	
van	 een	 helm	 verplicht	 in	Nieuw-Zeeland,	
in	 20	 van	 de	 Verenigde	 staten,	 alsook	 in	
bepaalde	provincies	 van	Canada.	 In	deze	
landen	geldt	het	dragen	van	een	helm	voor	
kinderen	en	 jongeren.	 In	verschillende	an-
dere	 (Europese)	 landen	wordt	 het	 dragen	
van	een	helm	wel	aangemoedigd.	

Besluit 
Vanuit	een	wetenschappelijk	standpunt	is	
men	het	er	over	eens	dat	de	helm	efficiënt	
is	en	hoofd-	en	hersenletsels	kan	helpen	
voorkomen.	 Gezien	 het	 grote	 risico	 dat	
fietsers	lopen	in	het	verkeer,	raadt	het	BIVV	
ten stelligste aan dat tweewielers syste-

matisch	een	helm	dragen.	Voor	 kinderen	
jonger	 dan	 12	 jaar	 pleit	 het	 BIVV	 eerder	
voor	een	verplichting,	want	zij	moeten	de	
gevaren in het verkeer nog beter leren in-
schatten	terwijl	ze	een	perfecte	beheersing	
van	 hun	 fiets	 moeten	 behouden.	 Ze	 zijn	
ook	 sneller	 vatbaar	 voor	 een	 valpartij.	 Er	
moeten	acties	en	sensibiliseringscampag-
nes	gevoerd	worden	om	fietsers	van	alle	
leeftijden	te	overtuigen	van	het	gebruik	van	
de	helm.	 Indien	blijkt	dat	 het	percentage	
helmdracht	 toch	 niet	 toeneemt,	 ondanks	
de	inspanningen,	kan	er	in	een	latere	fase,	
een	algemene	verplichting	gevraagd	wor-
den	voor	fietsers	van	alle	 leeftijden.	Maar	
zo	ver	zijn	we	nog	niet…	

Benoit GODART

1		Martensen,	H.	(2014)	@RISK:	Analyse	van	het	risico	op	ernstige	en	dodelijke	verwondingen	in	het	verkeer	in	functie	van	leeftijd	en	verplaatsingswijze.	Brussel,	België:	Belgisch	Instituut	voor	de	
Verkeersveiligheid	–	Kenniscentrum	Verkeersveiligheid.

2		Nuyttens,	N.	&	Van	Belleghem	G.	(2014).	Hoe	ernstig	zijn	de	verwondingen	van	verkeersslachtoffers?	Analyse	van	de	MAIS-ernstscore	van	verkeersslachtoffers	opgenomen	in	de	Belgische	
ziekenhuizen	in	de	periode	2004-2011.	Belgisch	Instituut	voor	de	Verkeersveiligheid	-	Kenniscentrum	Verkeersveiligheid	&	de	Vrije	Universiteit	Brussel	–	Interuniversity	Centre	for	Health	Economics	
Research.
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Na afloop van de Staten-Generaal 
van de verkeersveiligheid, waarop 
er bijna 250 experten en burgers 
aanwezig waren, kondigde minis-
ter van Mobiliteit Jacqueline Ga-
lant een actieplan aan om het aan-
tal verkeersdoden op onze wegen 
terug te dringen. Naar schatting 
van het BIVV zullen er tegen het 
eind van 2015 maar liefst 755 ver-
keersdoden opgetekend worden. 
Dat is een stijging van bijna 4% 
ten opzichte van 2014 (toen waren 
er 727 verkeersdoden). Eén van de 
belangrijkste maatregelen is een 
nultolerantie voor alcohol voor be-
ginnende bestuurders (tijdens de 
eerste drie jaar dat ze rijden). 

Eind	oktober	deed	minister	van	Mobiliteit	
Jacqueline	 Galant	 een	 oproep	 aan	 alle	
burgers	om	mee	te	werken	aan	een	verbe-
tering van de verkeersveiligheid. Er kwa-
men	veel	 reacties	op	deze	oproep.	Maar	
liefst	9.400	deelnemers	registreerden	zich	
via de website www.sgvv2015.be.	Zo	wer-
den	 er	 ook	 debatten	 georganiseerd	 met	
burgers	 waarbij	 ze	 hun	 mening	 konden	
geven	 rond	 vijf	 belangrijke	 thema’s:	 de	
wegcode,	 recidive,	 de	 pakkans,	 nieuwe	
technologieën	en	ongevallenanalyse.	

Het	hoogtepunt	van	dit	proces	vond	van-
daag	plaats	in	Tour	&	Taxis.	Bijna	250	bur-
gers	 en	 experten	 kwamen	 er	 samen	 om	
een	stand	van	zaken	op	te	maken	van	de	
situatie	en	om	een	aantal	nieuwe	maatre-
gelen	 te	 treffen	 zodat	 we	 de	 doelstelling	
tegen	2020	zouden	kunnen	behalen,	na-
melijk	maximum	420	verkeersdoden.	Jan	
Jambon,	minister	van	Binnenlandse	zaken	

Op weg naar 2020

en	Koen	Geens,	minister	van	Justitie	wa-
ren	eveneens	aanwezig	en	betoonden	hun	
steun	aan	de	minister	van	Mobiliteit	in	haar	
strijd	tegen	de	verkeersonveiligheid.	

Een overgangs-
Staten-Generaal 
Het	thema	verkeersveiligheid	maakt	voort-
aan	deel	uit	 van	het	nieuwe	 institutionele	
kader,	 maar	 blijft	 een	 onderwerp	 dat	 ie-
dereen	aanbelangt.	Zo	zijn	we	van	 jongs	
af	aan	betrokken	bij	verkeersveiligheid	als	
we	ons	beginnen	te	verplaatsten	op	onze	
wegen.	Dat	kan	te	voet	zijn,	per	fiets,	met	
de	bromfiets	of	met	de	wagen…	“Ik	ben	
ervan	overtuigd	dat	we	de	dramatische	re-
sultaten	op	onze	wegen	alleen	maar	kun-
nen	ombuigen	via	een	gezamenlijke	aan-
pak.	Iedereen	moet	zich	inzetten	voor	een	
veiligere	weg.	De	weggebruikers	moeten	
hun	verantwoordelijkheid	opnemen	en	ook	
de	overheid	moet	handelen	”,	verklaart	Mi-
nister	van	Mobiliteit	Jacqueline	Galant.	

Een stand van zaken, 
opgemaakt door het 
BIVV
• Algemene statistieken 

De	 cijfers	 van	 de	 verkeersveiligheidsba-
rometer	 van	 het	BIVV	 tonen	 aan	 dat	 het	
aantal	 verkeersdoden	 met	 4%	 gestegen	
is	 tijdens	 de	 eerste	 9	 maanden	 van	 het	
jaar	 ten	opzichte	van	dezelfde	periode	 in	
2014.	Het	BIVV	schat	dat	er	ongeveer	755	

verkeersdoden	zullen	opgetekend	worden	
tegen	het	einde	van	2015.	Dat	is	een	stij-
ging	van	4%	ten	opzichte	van	2014,	wat	
ons verder af brengt van de doelstelling 
tegen	2020.	

• Snelheid, alcohol, gordel

De	laatste	meting	die	door	het	BIVV	werd	
uitgevoerd,	 toont	aan	dat	de	gemiddelde	
snelheden	nog	veel	te	hoog	liggen	op	70	
km/u-wegen	en	op	autosnelwegen,	waar	
meer	dan	de	helft	 van	de	weggebruikers	
de	snelheidslimiet	overschrijdt!	Binnen	de	
bebouwde	kom	bedraagt	de	gemiddelde	
snelheid	 48,5	 km/u.	 Dit	 is	 wel	 een	 be-
langrijke	daling	ten	opzichte	van	de	2012	
(52,6  km/u).	 In	 de	 zone	 30	 (binnen	 een	
schoolomgeving)	 verandert	 er	 maar	 wei-
nig	 ten	 opzichte	 van	 de	 vorige	 jaren:	 de	
gemiddelde	snelheid	blijft	er	veel	te	hoog	
(43,4	km/u).	De	situatie	op	90	km/u-we-
gen	 is	 dan	 weer	 beter	 met	 een	 gemid-
delde	snelheid	van	86,5	km/u.	2,9%	van	
de	automobilisten	rijdt	gemiddeld	met	een	
alcoholgehalte	van	0,5	‰	in	het	bloed	of	
hoger.	 In	 2012	 en	 2009	 was	 dat	 2,7%,	
maar	in	2007	was	dat	2,0%.	Ten	opzichte	
van	de	vorige	metingen	betekent	dit	dus	
een	stijging!	

Gemiddeld	91,5%	van	de	bestuurders	en	
passagiers	 voorin	klikt	 zich	vast	 in	2015,	
ten	 opzichte	 van	 87,0%	 in	 2012.	 Bij	 de	
passagiers	achterin	wringt	het	schoentje:	
daar	draagt	slechts	85,5%	(kinderen	inclu-
sief)	een	gordel.	

Ondanks de verbetering van de gordel-
dracht	voorin	en	meer	respect	voor	de	snel-
heidslimieten	op	bepaalde	wegen,	vooral	in	
de	bebouwde	kom,	is	er	dus	nog	veel	werk	

aan	 de	 winkel	 op	 verschillende	 vlakken.	
Vooral	voor	alcohol	achter	het	stuur.	

Een nieuw actieplan 
Na	een	bevraging	bij	burgers	en	experten,	
heeft	de	minister	van	Mobiliteit	Jacqueline	

onder	 invloed	 van	 alcohol	 en	drugs,	 ver-
moeidheid	en	afleiding	achter	het	stuur.	

Hierbij	 de	maatregelen,	 onderverdeeld	 in	
5 thema’s.	Ze	zijn	zowel	het	resultaat	van	
het	overleg	met	de	burgers	als	de	concre-
tisering	van	een	aantal	projecten	dat	tot	op	
vandaag	in	voorbereidingsfase	zat	of	nog	
in	stand-by	stond.	

Naast	 deze	maatregelen	 heeft	 de	 Minis-
ter van Mobiliteit ook aangekondigd dat 
15	november	voortaan	«	de	nationale	dag	
van	 de	 verkeersveiligheid	 »	 zal	 worden,	
met	speciale	aandacht	voor	de	verkeers-
slachtoffers.

Benoit GODART

De maatregelen
Thema 1: de wegcode
1.	 De	wegcode	vereenvoudigen.	
2.	 Iedereen	de	mogelijkheid	geven	om	zijn	kennis	over	de	verkeersregels	op	te	frissen.
3.	 Duidelijke	en	veilige	verkeersregels	opstellen	voor	het	gebruik	van	elektrische	fietsen.
4. 	Een	nultolerantie	voor	alcohol	invoeren	voor	beginnende	bestuurders	(de	3	eerste	

jaren	dat	ze	rijden).

Thema 2: recidive
5.	 	De	verplichting	van	een	ingebouwde	blaastest	systematiseren,	in	het	bijzonder	voor	

het vervoer van personen en voor veelplegers.
6.	 	Overtreders	een	gedeeltelijke	of	volledige	bijdrage	vragen	voor	de	kosten	van	de	

alternatieve straffen.

Thema 3: ongevallenanalyse
7.	 Een	instituut	voor	ongevallenanalyse	oprichten.	

Thema 4: nieuwe technieken
8.	 De	verplichting	van	een	zwarte	doos	in	nieuwe	voertuigen	ondersteunen.	

Thema 5: de pakkans
9. 	De	 pakkans	 verhogen	 dankzij	 het	 gebruik,	 door	 alle	 betrokken	 diensten,	 van	

betrouwbare	gegevens	die	in	real	time	aangepast	worden.	
10.	 	Vermindering	van	fraude	in	het	wegtransport	door	beter	gecoördineerde	en	meer	

gerichte	controles	(dienst	van	de	FOD).
11.	 Systematiseren	van	camera’s	met	automatische	nummerplaatherkenning	(ANPR).
12.	 Systematiseren	van	camera’s	voor	trajectcontroles.
13.	 De	kwaliteit	van	de	controles	verbeteren.	
14.	 	Verderzetten	van	de	uitvoering	van	de	 “Cross-border”	 richtlijn	die	de	uitwisseling	

van	 gegevens	 tussen	 de	 lidstaten	mogelijk	maakt	 voor	 de	meest	 voorkomende	
verkeersovertredingen. 

15.	 Een	overlegplatform	creëren	voor	ongevallenpreventie.	

Galant,	 in	 overleg	 met	 de	 ministers	 van	
Binnenlandse	 Zaken	 en	 Justitie,	 beslist	
een	aantal	concrete	maatregelen	te	treffen	
met	 de	 belangrijkste	 bedoeling	 de	 ernst	
van	 de	 ongevallen	 te	 verminderen.	 Deze	
maatregelen	zijn	vooral	gericht	op	het	be-
strijden	van	de	belangrijkste	 factoren	van	
onveiligheid:	 overdreven	 snelheid,	 rijden	

2015
SGVV
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Het uitvoeringsbesluit dat de 
speekselanalyse praktisch regelt, 
is verschenen in het Staatsblad. 
De veel efficiëntere speekselana-
lyse komt dan in de plaats van de 
bloedanalyse en vergemakkelijkt 
het werk van de politie. Hierdoor 
kunnen meer bestuurders op 
drugs worden gecontroleerd.

Volgens	de	politierechters	zijn	bestuurders	
die	drugs	gebruiken	een	toenemend	pro-
bleem	 voor	 de	 verkeersveiligheid.	 Nu	 de	
speekselanalyse	wordt	 ingevoerd,	zal	het	
opsporen	 van	 drugs	 gemakkelijker	 wor-
den. Volgens de DRUID1-studie	die	uitge-
voerd	werd	bij	patiënten	op	de	spoeddienst	
van	vijf	grote	ziekenhuizen,	blijkt	dat	9,9%	
van	de	bestuurders	cannabis	gebruikt	had	
(alleen	of	 gecombineerd	met	 andere	 sub-
stanties),	3,8%	cocaïne,	2,6%	amfetamines	
en	0,6%	illegale	opiaten.	Bijna	1	bestuurder	
op	8	rijdt	onder	invloed	van	drugs	en	alco-
hol,	 terwijl	deze	mix	extreem	gevaarlijk	 is:	
de	risico’s	worden	100	keer	groter	bij	een	
alcoholgehalte	hoger	dan	0,8‰.

Minder lange en 
minder complexe 
procedure
Vier	 jaar	na	de	 introductie	van	de	speek-
seltest	verschijnt	het	uitvoeringsbesluit	dat	
de	 speekselanalyse	 in	 de	 praktijk	moge-
lijk	maakt.	De	speekselanalyse	komt	in	de	
plaats	van	de	omslachtige	en	tijdrovende	
bloedanalyse.	 Tot	 nog	 toe	moet	 de	 poli-
tie,	wanneer	een	bestuurder	een	positieve	

Speekselanalyse wordt einde-
lijk toegepast

speekseltest	aflegt,	een	huisarts	vorderen	
voor	 het	 afnemen	 van	 een	bloedstaal.	 In	
sommige	 gevallen	 moeten	 agenten	 zelfs	
hun	 controles	 stopzetten	 omdat	 ze	 voor	
de	 bloedafname	 naar	 een	 ziekenhuis	 of	
huisarts	moeten	gaan.	Deze	omslachtige	
manier	van	werken	zorgt	er	 in	de	praktijk	
voor	 dat	 heel	wat	 bestuurders	 die	 drugs	
hebben	genomen	door	de	mazen	van	het	
net	glippen.	Politieagenten	zullen	wel	nog	
steeds	een	bloedproef	kunnen	laten	afne-
men	 wanneer	 de	 speekselanalyse	 prak-
tisch	 niet	 mogelijk	 blijkt,	 bijvoorbeeld	 bij	
een	zwaar	ongeval	wanneer	de	bestuurder	
bewusteloos	 is,	of	bij	“tekenen	van	dron-
kenschap”.	Door	de	speekseltest	kunnen	
bestuurders	die	recent	drugs	hebben	ge-
nomen	 efficiënter	 gecontroleerd	 worden.	
Dankzij	de	enorme	tijdswinst	kan	de	poli-
tie	meer	controles	uitvoeren	waardoor	de	
pakkans	ook	groter	wordt.	De	sampling-
test	heeft	er	voor	gezorgd	dat	er	meer	al-
coholcontroles	konden	uitgevoerd	worden	
en	 ze	 hielpen	 zo	 om	 het	 aantal	 mensen	
dat	 dronken	 reed	 terug	 te	 dringen.	 We	
hopen	op	een	vergelijkbaar	effect	met	het	
gebruik	van	de	speekseltest.

Betrouwbaar
De speekselanalyse toont aan dat de ge-
controleerde	 bestuurder	 recent	 gebruik	
heeft	gemaakt	van	verdovende	middelen.	
De	resultaten	ervan	zijn	even	betrouwbaar	
als	 de	 bloedanalyse.	 In	 Australië	 maakt	
men	al	sinds	2004	gebruik	van	de	speek-
selanalyse.	Ook	Spanje	en	Frankrijk	heb-
ben	 concrete	 plannen	 om	 de	 speeksel-
analyse in te voeren.

Samen	met	de	publicatie	van	het	uitvoe-

ringsbesluit	 schrijft	 Justitie	 een	 openbare	
aanbesteding	uit	voor	de	aankoop	van	de	
speekselafnamesystemen.	 Zo	 zal	 de	 po-
litie	 binnenkort	 al	 gebruik	 kunnen	maken	
van	de	nieuwe	speekselanalyse	en	kunnen	
de	drugcontroles	veel	efficiënter	verlopen.	

Benoit GODART

Moet de verkoop van alcohol in 
tankstations verboden worden? 
Dit is een vraag die regelmatig in 
de media verschijnt: moet de ver-
koop van alcohol in tankstations 
langs de autosnelwegen verbo-
den worden omdat ze enkel met 
de wagen bereikbaar zijn? Voor 
sommige landen was het logisch 
om dit in een wet te gieten, maar 
tot op vandaag is België daar nog 
niet in gevolgd.  

Drinken en rijden, 
een echte plaag
Rijden	 onder	 invloed	 van	 alcohol	 is	 één	
van	 de	 belangrijkste	 oorzaken	 van	 ver-
keersongevallen.	Men	schat	dat	bijna	25%	
van	 de	 verkeersdoden	 in	 de	 Europese	
Unie	 te	 wijten	 zijn	 aan	 alcohol,	 terwijl	 er	
slechts	1,6%	van	het	totaal	aantal	kilome-
ters	wordt	afgelegd	door	bestuurders	met	
een	alcoholgehalte	van	0,5	‰	of	meer.

In	België	is	er	bij	meer	dan	5.400	letselon-
gevallen	ten	minste	één	weggebruiker	on-
der	invloed	van	alcohol.	Dit	is	dus	meer	dan	
12%	van	alle	ongevallen	samen.	Dat	bete-
kent	dat	één	letselongeval	op	8	te	wijten	is	
aan	 alcohol.	 Aangezien	 niet	 alle	 bestuur-
ders	 die	 bij	 een	 letselongeval	 betrokken	
waren	getest	worden	op	alcohol,	betekent	
dit	 dat	 deze	 cijfers	 slechts	 een	 minimum	
aan	 letselongevallen	weergeeft	waarbij	 al-
cohol	de	oorzaak	is.	

Daarbij	merken	we	op	dat	het	percentage	
positieve	blazers	aanzienlijk	hoger	 is	wan-
neer	de	 tests	worden	gedaan	bij	bestuur-
ders die betrokken waren in letselongeval-
len	dan	wanneer	deze	worden	uitgevoerd	

in	het	 kader	 van	alcoholcontroles.	Dit	on-
evenwicht	 geeft	 duidelijk	 aan	 dat	 het	 on-
gevalsrisico	dat	gelinkt	 is	aan	rijden	onder	
invloed	wel	degelijk	groot	is.	

Vooral symbolische 
maatregel
Aangezien	 alcohol	 achter	 het	 stuur	 een	
groot	probleem	is,	lijkt	het	logisch	dat	het	
beter	zou	zijn	van	de	verkoop	van	alcohol	
te	 verbieden	 op	 plaatsen	 die	 alleen	 met	
een	 gemotoriseerd	 voertuig	 te	 bereiken	
zijn.	Vanuit	een	communicatief	en	sensibi-
liserend	standpunt	heeft	dergelijke	maat-
regel	 een	 onmiskenbare	 toegevoegde	
waarde.	Winkels	langs	de	autosnelwegen	
zijn	onlosmakelijk	verbonden	met	de	weg.	
De	 verkoop	 van	 alcohol	 verbieden	 in	 die	
winkels	 geeft	 aan	 dat	 rijden	 en	 drinken	
niet	samen	gaan.	De	onderliggende	bood-
schap	 is	dat	er	geen	enkele	 reden	 is	om	
alcohol	te	koop	aan	te	bieden	in	dit	soort	
winkels. 

Uiteraard	 is	 zo’n	 maatregel	 in	 de	 eerste	
plaats	 een	 symbolische	 maatregel.	 Een	
bestuurder	die	absoluut	alcohol	wil	kopen,	
kan	 evengoed	 de	 autosnelweg	 verlaten	
om	daar	 zijn	 drank	 kopen.	Dit	 geldt	 ook	
voor	 gewone	 passagiers	 of	 inzittenden	
van	 een	 autobus.	 Het	 is	 niet	 schadelijk	

voor	 de	 verkeersveiligheid	 als	 zij	 uitstap-
pen	 om	een	 alcoholisch	 drankje	 te	 gaan	
kopen.	 Het	 is	 daarentegen	 wel	 choque-
rend	 als	 je	 een	 bestuurder	 terug	 in	 zijn	
wagen	ziet	stappen	met	blikjes	bier	in	zijn	
handen. 

Op welke tijdstippen? 
Uit	de	statistieken	kunnen	we	niet	afleiden	
dat	 het	 probleem	 van	 alcohol	 achter	 het	
stuur	ernstiger	zou	zijn	op	of	 in	de	buurt	
van	 de	 autosnelwegen.	 De	 indicatoren	
geven	 echter	 wel	 aan	 dat	 er	 een	 groter	
probleem	 is	 tussen	22u	en	6u	 ’s	nachts,	
ongeacht	het	type	weg.	Het	BIVV	is	noch-
tans	geen	voorstander	om	alleen	‘s	nachts	
een verbod in te stellen op de verkoop van 
bier	en	wijn.	De	boodschap	die	moet	mee-
gegeven	worden	aan	de	weggebruikers	is	
dat	 rijden	 en	 drinken	 nooit	 samen	 gaan.	
Door	het	alleen	op	bepaalde	tijdstippen	te	
verbieden,	zoals	 in	Frankrijk	en	Duitsland	
bijvoorbeeld,	lijkt	het	alsof	het	drinken	van	
alcohol	en	rijden	op	bepaalde	uren	minder	
gevaarlijk	 is.	Tijdens	de	 laatste	editie	van	
de	VerkeersONveiligheidsenquête,	gaf	bij-
na twee derde van de ondervraagde per-
sonen	aan	dat	ze	voor	een	verbod	zijn	op	
de	verkoop	van	alcohol	in	tankstations…

Emmanuelle DUPONT
Benoit GODART

Drugs achter het 
stuur: de procedure
1.	 Gestandaardiseerde check-list:
de	 politie	 kijkt	 na	 of	 de	 bestuurder	
externe	 tekenen	 van	 druggebruik	
vertoont.	Op	basis	van	de	check-list,	
beslist	de	politie	of	de	bestuurder	on-
derworpen wordt aan een speeksel-
test of niet. 

2.	 Speekseltest: 
de	 bestuurder	 schraapt	 een	 paar	
keer	met	 zijn	 tong	 over	 een	 toestel	
dat	vervolgens	aangeeft	of	er	drugs	
werden	 gebruikt.	 Indien	 dat	 zo	 is,	
geeft	het	ook	aan	welke	soort	drugs	
er	gebruikt	werden.	 Indien	blijkt	dat	
een	 speekseltest	 niet	 mogelijk	 is,	
wordt	er	een	bloedtest	uitgevoerd.	

3.	 Speekselanalyse: 
wanneer de speekseltest aangeeft 
dat	 een	 bestuurder	 drugs	 gebruikt	
heeft,	 moet	 de	 persoon	 een	 bijko-
mende	test	ondergaan	met	een	an-
der	 toestel	 dat	 speeksel	 opneemt	
uit	 de	 mond.	 Een	 laboratorium	 zal	
vervolgens analyseren welke soort 
drugs	er	gebruikt	werden.	

1.	DRUID	=	DRiving	Under	the	Influence	of	Drugs,	alcohol	and	medicines.
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Gelukkig veroorzaakt niet elke 
spookrijder een ongeval. Maar 
wanneer dit het geval is, zijn de 
gevolgen ervan meestal drama-
tisch. Het gaat doorgaans om 
frontale aanrijdingen aan hoge 
snelheden, waarbij de inzittenden 
van de voertuigen weinig kans 
maken.

Bestraffing logischer-
wijze streng
Een	 bestuurder	 die	 op	 een	 autosnelweg	
of	 een	 autoweg	 een	 dwarsverbinding	
gebruikt,	 keert,	 achteruit	 of	 in	 de	 tegen-
overgestelde	 rijrichting	 rijdt,	 begaat	 een	
overtreding van de vierde graad. De over-
treder	 moet	 dan	 automatisch	 voor	 de	
rechter	verschijnen	en	 riskeert	een	boete	
van	€ 240	tot	€	3000.	Dit	type	overtreding	
wordt eveneens bestraft door een ver-
plicht	 verval	 van	het	 recht	 tot	 sturen	 van	
minimum	8	dagen	tot	maximum	5	jaar.

Ongevallen 10 keer 
dodelijker
De	laatste	10	jaar	werden	er	157	ongeval-
len	met	spookrijders	geteld.	Bij	deze	on-
gevallen	vielen	50	doden	en	 raakten	315	
personen	 gewond.	 Wat	 vooral	 opvalt,	 is	
de	ernst	 van	ongevallen	met	een	spook-
rijder:	de	overlijdenskans	bij	een	dergelijk	
ongeval	 is	 maar	 liefst	 10	 keer	 groter	 in	
vergelijking	 met	 een	 “klassiek”	 verkeers-
ongeval	op	de	autosnelweg!	Kortom,	het	

Spookrijders: slechts 3% van de   dodelijke ongevallen op de 
autosnelweg

gaat	hier	om	een	 fenomeen	met	een	ge-
ringe	omvang	dat	 toch	al	onze	aandacht	
verdient…

Vermelden we nog dat: 
 y 	bijna	60%	van	de	 spookrijders	 tussen	
25	en	49	jaar	oud	zijn.	We	tellen	echter	
0,3%	 spookrijders	 onder	 de	 veronge-
lukte	bestuurders	bij	de	18-64	 jarigen.
Dit	percentage	 loopt	op	naar	1,1%	bij	
de	 65-plussers.	 Op	 basis	 van	 de	 au-
tosnelwegongevallen	 kan	 men	 dus	
stellen	dat	 rijden	 tegen	de	rijrichting	 in	
frequenter	voorkomt	bij	senioren	dan	bij	
jongeren.	Maar	in	absolute	cijfers	zijn	er	
dus	de	meeste	spookrijders	bij	de	25-
49 jarigen.

 y 	38%	van	de	geteste1	spookrijders	was	
onder	 de	 invloed	 van	 alcohol	 op	 het	
moment	van	het	ongeval.	

Wat te doen als 
er een spookrijder 
opduikt?
De	verbijstering	in	een	dergelijke	situatie	en	
de	beperkte	reactietijd	door	de	hoge	snel-
heid,	maken	het	moeilijk	om	een	voertuig	
te	 ontwaren	 dat	 in	 de	 verkeerde	 richting	
rijdt.	Toch	zijn	er	drie	fundamentele	tips:	

1.		Vertraag	 en	 houd	 uiterst	 rechts	 tot	
u	 bijna	 op	 de	 pechstrook	 rijdt.	 Dat	
is	 de	 beste	 manier	 om	 de	 gevolgen	
van	 een	 dergelijke	 ‘ontmoeting’	 te	
vermijden.	 Studies	 tonen	 immers	 aan	
dat	 spookrijders	 sterk	geneigd	 zijn	om	
rechts	te	rijden	(voor	u	dus	op	de	meest	
linkse	rijstrook).

2.		Geef	 eventueel	 signalen	 met	 uw	
koplampen	 op	 het	 ogenblik	 dat	 u	 een	
spookrijder	kruist.	En	niet	eerder,	want	
anders	raakt	hij	in	paniek.

3.		Zet	 uw	 waarschuwingslichten	 aan	 en	
stop	 bij	 de	 eerstvolgende	 praatpaal	
om	 de	 politie	 te	 verwittigen.	 In	 België	
staan	er	praatpalen	om	de	2	kilometer.	
Het	gebruik	van	deze	noodtelefoons	 in	
plaats	van	een	gsm,	biedt	het	voordeel	
dat	de	plaats	en	de	rijrichting	van	waar	
de	 oproep	 komt,	 zonder	 fouten	 kan	
worden gelokaliseerd.

Wat te doen als 
u in de verkeerde 
richting rijdt op de 
autosnelweg? 
1.		Vertraag	 en	 schakel	 uw	 kruis-	 en	
waarschuwingslichten	 in.	 Versnel	 in	
geen	 geval,	 ook	 al	 wil	 u	 de	 volgende	
oprit	zo	snel	mogelijk	bereiken.

2.		Indien	 er	 geen	 enkel	 voertuig	 voor	 u	
opdoemt,	rijd	dan	naar	de	pechstrook	en	
stop.	Als	er	 toch	 tegenliggers	zijn,	houd	
dan	 zoveel	 mogelijk	 rechts,	 zodat	 het	
naderende	voertuig	een	uitwijkmanoeuvre	
kan	uitvoeren	(naar	rechts).

3.		Verwittig	 onmiddellijk	 de	 politie	 (bij	
voorkeur	 via	 een	 praatpaal).	 De	 politie	
zal	 u	 helpen	 om	 terug	 in	 de	 juiste	
rijrichting	te	geraken.

Nathalie FOCANT
Benoit GODART

Zijn er meer spookrijders in Nederland? Of komen we ze ook in andere landen tegen? 

In	Nederland	heeft	de	Stichting	Wetenschappelijk	Onderzoek	Verkeersveiligheid	(SWOV)	het	probleem	van	de	spookrijders	ook	
geanalyseerd	in	een	“factsheet”2.	Hun	conclusies	zijn	ook	van	toepassing	op	België:
 y Spookrijongevallen	hebben	een	relatief	klein	aandeel	in	het	totale	aantal	letselongevallen	op	autosnelwegen.
 y Spookrijongevallen	zijn	veel	ernstiger	dan	de	andere	letselongevallen	op	autosnelwegen.
 y De	kans	op	spookrijden	is	groter	in	het	donker.
 y Oudere	bestuurders	en	jonge,	onervaren	bestuurders	vormen	een	risicogroep.
 y Alcoholgebruik	speelt	een	belangrijke	rol	bij	het	ontstaan	van	spookrijongevallen.
 y De	meeste	spookrijders	die	onder	invloed	rijden	van	alcohol	en/of	drugs	zijn	jongeren.

De	twee	belangrijkste	fouten	van	spookrijders	zijn:
 y Keren	en	tegen	de	rijrichting	in	gaan	rijden.	
 y Bij	een	aansluiting	vanaf	een	niet-autosnelweg	de	afrit	kiezen	in	plaats	van	de	oprit.

Iets	minder	dan	de	helft	van	de	spookritten	begon	door	de	afrit	op	te	rijden	en	ongeveer	40%	door	te	keren	op	de	rijbaan.	Fouten	
kunnen	opgesplitst	worden	in	vergissingen	en	moedwillige	overtredingen.	Vergissingen	zijn	fouten	in	de	uitvoering	of	planning	van	
handelingen;	mensen	die	een	vergissing	begaan	zijn	zich	niet	bewust	van	hun	fout.	Iemand	die	echter	weet	dat	hij	iets	doet	dat	
niet	toegestaan	is,	maakt	zich	schuldig	aan	een	bewuste	overtreding.

Het	oprijden	van	de	afrit	is	meestal	een	vergissing	en	komt	over	het	algemeen	voor	bij	oudere	bestuurders	die	in	het	donker	per	
ongeluk	te	vroeg	links	afslaan.	De	oorzaak	is	vaak	een	probleem	in	de	verwerking	van	(visuele)	informatie.	Bijvoorbeeld:	de	afrit	
was	goed	zichtbaar	en	de	oprit	was	minder	zichtbaar,	zodat	de	bestuurders	als	het	ware	naar	de	afrit	werden	geleid.	Daarentegen	
zijn	het	vooral	 jonge	bestuurders	die	een	spookrit	beginnen.	Deze	bestuurders	begaan	over	het	algemeen	een	bewuste	over-
treding	om	een	eerder	gemaakte	fout	te	herstellen	of	om	achtervolgende	politie	van	zich	af	te	schudden.	Bij	deze	overtredingen	
speelt	misschien	een	te	laag	ingeschat	risico	van	het	spookrijden	een	rol.

Letselongevallen waarbij spookrijders betrokken 
waren in de afgelopen 10 jaar

Jaar

Letsel 
ongevallen 
met spook-

rijders

Doden
Gewon-

den 

2005 25 6 57

2006 18 7 28

2007 22 3 38

2008 14 4 25

2009 25 12 60

2010 11 5 24

2011 14 7 22

2012 8 2 22

2013 11 1 20

2014 9 3 19
Totaal 
2005-
2014

157 50 315

Bron: FOD Economie AD STA / Infografie: BIVV

2.		www.swov.nl/rapport/Factsheets/NL/Factsheet_Spookrijden.pdf.	1.	Er	werd	slechts	50%	van	de	spookrijders	getest.	
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Het BIVV observeerde, in reële 
omstandigheden, een tweedui-
zendtal kinderen op de manier 
waarop ze vervoerd worden in de 
wagen1. Daaruit blijkt dat slechts 
1 op 3 kinderen correct vastgeklikt 
zat in een aangepast kinderzitje. 
Het percentage kinderen dat he-
lemaal niet vast zat blijft onaan-
vaardbaar, namelijk maar liefst 1 
kind op 5! 

Op	 verschillende	 plaatsen	 en	 tijdstippen	
onderzocht	 het	 BIVV	 de	 manier	 waarop	
1.953	kinderen	kleiner	dan	1,35m	met	de	
auto	werden	vervoerd.	Vervolgens	werden	
de	 bestuurders	 geïnterviewd	 om	 na	 te	
gaan	welke	factoren	een	rol	kunnen	spe-
len	 bij	 hun	 beslissing	 om	 een	 kinderzitje	
correct	te	gebruiken.

Belangrijkste 
resultaten
Minstens	2	op	3	kinderen	waren	niet	cor-
rect	vastgemaakt.	Dat	betekent:	37%	van	
de kinderen werd wel vervoerd in een ge-
schikt	 autozitje,	 maar	 het	 zitje	 zelf	 werd	
niet	correct	gebruikt,	18%	van	de	kinde-

ren	werd	vervoerd	in	een	autozitje	dat	voor	
hen	niet	geschikt	was	en	11%	van	de	kin-
deren	was	helemaal	niet	vastgemaakt.	 In	
vergelijking	met	de	eerste	gedragsmeting	
in	2011	bleef	het	aantal	kinderen	dat	niet	
is	vastgemaakt	ongewijzigd	(10%!).	Houd	
men	ook	rekening	met	de	kinderen	waar-
van	de	bestuurder	niet	aan	het	onderzoek	
wenste	deel	 te	nemen,	dan	bedraagt	het	
aantal	kinderen	dat	zonder	gordel	met	de	
wagen	wordt	vervoerd	zelfs	1	op	5	(19%)!	

Verder	 blijkt	 uit	 het	 onderzoek	 van	 het	
BIVV	dat	 een	 aantal	 factoren	 het	 correct	
gebruik	van	autozitjes	sterk	beïnvloedt:

• Leeftijd van de kinderen
Het	aantal	kinderen	dat	niet	correct	met	de	
wagen	wordt	vervoerd	hangt	sterk	samen	
met	 de	 leeftijden	 waarop	 van	 kinderzitje	
wordt	 gewisseld,	 namelijk	 1	 jaar,	 3	 tot	 4	

jaar	 en	8	 tot	 10	 jaar.	Veelal	 gaan	ouders	
te	snel	over	naar	een	kinderzitje	 van	een	
hogere	 leeftijdscategorie.	 Ook	 de	 omge-
keerde	situatie	komt	voor:	een	kinderzitje	
dat	 te	 lang	wordt	 gebruikt	 in	 verhouding	
tot	het	gewicht	en	de	lengte	van	het	kind.	
In	het	geval	van	een	aanrijding	is	het	kind	
dan	minder	goed	beschermd.	

• Het traject
De	lengte	en	de	frequentie	van	het	traject	
hebben	een	grote	 invloed	op	het	correct	
gebruik	van	een	kinderzitje.	Onderzoekers	
van het BIVV stelden vast dat kinderbevei-
ligingssystemen	 op	 “onregelmatige”	 tra-
jecten,	bijvoorbeeld	voor	een	bezoek	aan	
een	fastfoodrestaurant	of	voor	vrijetijdsbe-
steding,	beter	worden	gebruikt	(43%)	dan	
op	korte	en	regelmatig	afgelegde	trajecten	
zoals	naar	school	of	de	supermarkt	(31%).

• Verwantschap met het kind
Het	 aantal	 kinderen	 dat	 correct	 vastge-
maakt	 wordt	 vervoerd,	 is	 het	 hoogste	
wanneer	 er	 geen	 ouderlijke	 band	 is	 tus-
sen	 het	 kind	 en	 de	 bestuurder	 (48%).	 Is	
de	bestuurder	een	grootouder,	dan	is	46%	
van	 de	 kinderen	 correct	 vastgemaakt	 in	
de	auto.	Daarentegen	zijn	de	ouders	het	
meest	 nalatig	 in	 het	 correct	 vastmaken	

Besluit
Ondanks	 de	 vele	 inspanningen	 die	 ou-
ders	moeten	aanzetten	om	hun	kinderen	
op	een	correcte	en	veilige	manier	 te	ver-
voeren	(campagnes,	hogere	boetes,	meer	
controles)	 blijft	 het	 aantal	 kinderen	 dat	
niet	 (correct)	 is	 vastgemaakt	 even	 hoog	
dan	enkele	 jaren	geleden.	Bijna	90%	van	
de	bestuurders	die	door	het	BIVV	werden	
ondervraagd	 tijdens	 deze	 studie,	 waren	
er	 nochtans	 van	 overtuigd	 dat	 ze	 hun	
kind(eren)	correct	hadden	vastgemaakt	en	
minimaliseerden	het	 foute	gebruik	of	wa-
ren	er	zich	van	niet	bewust.	Sensibilisering	
over	 het	 correct	 gebruik	 van	 kinderzitjes	
blijft	dan	ook	nodig…

Verbeteringen	 van	 bepaalde	 technische	
en	ergonomische	aspecten	 zijn	nodig	en	
kunnen	kinderzitjes	meer	gebruiksvriende-
lijk	maken.	Het	BIVV	is	voorstander	om	alle	
nieuwe	modellen	van	wagens	uit	te	rusten	
met	gordelverklikkers	achterin	(dit	is	reeds	
het	geval	bij	sommige	wagens).	Een	der-
gelijke	verplichting	is	alleen	maar	mogelijk	
indien	 er	 een	 nieuwe	 Europese	 regelge-
ving	komt.

Benoit GODART

van	hun	kinderen	in	de	auto	(slechts	33%	
van	de	kinderen	zit	correct	vast).

• Gordeldracht door de bestuurder
Zoals	op	zovele	vlakken	wordt	het	gedrag	
van kinderen sterk beïnvloed door het 
goede	 voorbeeld	 van	 de	 ouderen.	 36%	
van	 de	 kinderen	 is	 correct	 vastgemaakt	
wanneer	ook	de	bestuurder	zelf	de	gordel	
correct	heeft	vastgeklikt	ten	opzichte	van	
26%	wanneer	de	bestuurder	zelf	zijn	gor-
del niet draagt.

• Plaats van aankoop

Het	 percentage	 kinderen	 dat	 correct	
wordt	vervoerd,	is	hoger	wanneer	het	au-
tozitje	is	aankocht	op	het	internet	(47%)	of	
in	een	speciaalzaak	(45%).	Kinderzitjes	die	
in	een	supermarkt	werden	aangekocht	of	
tweedehands	worden	minder	vaak	correct	
gebruikt:	respectievelijk	33	en	29%.

Doorgaans	bieden	speciaalzaken	een	rui-
mere	 keuze	 en	 worden	 ouders	 er	 beter	
geadviseerd	bij	hun	aankopen	dan	in	een	
supermarkt.	Wat	online	aankopen	betreft,	
daar	gaat	het	vaker	om	jongere	ouders	die	
zich	als	bewuste	consumenten	vooraf	uit-
gebreid	geïnformeerd	hebben.	

Verdeling	kinderen	in	functie	van	de	kwali-

teit	van	het	gebruik	van	het	bevestigings-
systeem	 en	 de	 plaats	 van	 aankoop	 van	
het	KBS	(n=1.525,	gewogen	gegevens)

De	 moeilijkheden	 die	 bestuurders	 het	
vaakst	 ondervinden	 bij	 de	 installatie	 van	
een	kinderzitje	zijn:
 y 	complexe	installatie:	in	45%	van	de	ge-

vallen
 y 	slechte	 kwaliteit	 van	 het	 kinderzitje	 (of	
onderdelen	 zoals	 de	 bevestigingspun-
ten):	in	13%	van	de	gevallen

 y 	problemen	 met	 het	 vastzetten	 op	 de	
autozetel:	in	11%	van	de	gevallen

 y 	moeilijke	afstelling	van	de	gordels	of	het	
harnas:	in	10%	van	de	gevallen	

De	belangrijkste	redenen	die	worden	aan-
gehaald	om	uit	te	leggen	waarom	de	kin-
derzitjes	fout	worden	gebruikt:
 y 	te	weinig	aandacht	 (onoplettend,	tijds-
gebrek,	 traject	 van	korte	afstand…:	 in	
26%	van	de	gevallen

 y 	het	kind	maakt	zich	zelfstandig	vast	of	
weigert	 zich	correct	 vast	 te	maken:	 in	
25%	van	de	gevallen	

 y 	het	 comfort	 van	 de	 kinderen	 (minder	
aangespannen	gordels,	dikke	kledij):	in	
18%	van	de	gevallen	

 y 	onwetendheid	 van	 de	 bestuurder:	 in	
9%	van	de	gevallen	

Slechts 1 op 3 kinderen correct   vastgeklikt in de auto

1.	Roynard,	M.	(2016).	Worden	kinderen	veilig	vervoerd?	Nationale	gedragsmeting:	gebruik	van	kinderbeveiligingssystemen	2014.	Brussel,	België:	Belgisch	Instituut	voor	de	Verkeersveiligheid	–	Ken-
niscentrum	Verkeersveiligheid.	
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gedraggedrag

Naar aanleiding van de 40ste ver-
jaardag van de verplichting van 
de gordeldracht, heeft het BIVV 
meer dan 120.000 bestuurders, 
passagiers voorin en - voor de 
eerste maal - ook passagiers ach-
terin gecontroleerd op het dragen 
van de autogordel. Het percen-
tage gordeldracht is de laatste ja-
ren sterk gestegen: intussen 91,7 
voorin (ten opzichte van 86,4% 
in 2012). Maar op de achterbank 
draagt 1 Belg op 7 geen gordel. 
In samenwerking met Volvo, lan-
ceerde het BIVV een campagne 
om hardleerse personen te over-
tuigen zich vast te klikken.

Drie	 jaar	 na	 de	 laatste	meting,	 heeft	 het	
BIVV,	 in	 reële	 omstandigheden,	 het	 per-
centage	 bestuurders	 en	 passagiers	 ge-
observeerd	 op	 gordeldracht	 voorin	 en	
achterin.	De	 tellingen	werden	gedaan	op	
127	locaties	bij	120.000	personen,	op	ver-
schillende	momenten	van	de	week	en	van	
de dag. 

Algemene resultaten 
Het	percentage	gordeldracht	 overschrijdt	
eindelijk	de	90%	en	bedraagt	91,5	%	bij	
de	bestuurders	(ten	opzichte	van	87,0%	in	
2012)	en	92,2	%	bij	de	passagiers	voorin	
(ten	 opzichte	 van	 84,9%	 in	 2012).	 In	 to-
taal	 steeg	 het	 percentage	 gordeldracht	
de	10	afgelopen	 jaren	met	40%.	Hoewel	
er	nog	steeds	personen	zijn	die	hun	gor-
del	niet	dragen,	 lijken	de	sensibiliserings-
campagnes,	 de	 versterkte	 controles	 en	
de verspreiding van de gordelverklikkers 

toch	duidelijk	hun	vruchten	afgeworpen	te	
hebben.	Achterin	klikt	85,5	%	van	de	pas-
sagiers	zich	vast	 (inclusief	kinderen).	Hier	

kunnen	we	geen	cijfers	vergelijken	omdat	
het	de	eerste	maal	is	dat	het	BIVV	het	per-
centage	gordeldracht	bij	passagiers	ach-
terin heeft geobserveerd. 

A	l’arrière,	85,5%	des	passagers	bouclent	
leur	 ceinture	 (enfants	 compris).	 Aucune	
comparaison	 n’est	 possible	 dans	 la	me-
sure	où	c’est	 la	première	 fois	que	 l’IBSR	
observe	le	taux	de	port	pour	les	passagers	
arrière.

Resultaten per gewest 

Het	 gewest	 waar	 de	 gordeldracht	 het	
meest	 is	 toegenomen,	 is	 Brussel	 (van	
83,9%	 in	 2012	 naar	 94,7	 %	 in	 2015).	
Daarmee	 is	 Brussel	 het	 gewest	 met	 de	
hoogste	 gordeldracht.	 Wallonië	 blijft	 een	
beetje	achter,	hoewel	de	cijfers	daar	ook	
positief	 evolueren	 (van	 82,5	 %	 in	 2012	
naar	94,0%	 in	2015).	 In	Vlaanderen	evo-
lueert	de	gordeldracht	 van	89,2%	 (2012)	
naar	94,0%	(2015).

Resultaten mannen/vrouwen

Vrouwen	zijn	onmiskenbaar	plichtsbewus-
ter	dan	mannen,	zowel	voorin	als	achterin.	
Het	 grootste	 verschil	werd	 geobserveerd	
bij	 passagiers	 achterin:	 80,0%	 van	 de	
vrouwen	droeg	de	gordel	ten	opzichte	van	
69,0%	 van	 de	mannen.	 Ook	 voorin	 klik-
ken	vrouwen	zich	vaker	vast	dan	mannen:	
93,55%	 ten	 opzichte	 van	 89,0%	 van	 de	
mannen.	

Resultaten per snelheidslimiet 

De	 grootste	 vooruitgang	 werd	 geregis-
treerd op wegen waar de snelheid beperkt 
is	tot	30	en	50	km/u,	waar	men	van	77,8%	
naar	 88,7%	 evolueerde	 en	 van	 86,4%	
naar	91,6%	tussen	2012	en	2015.	Ook	op	
de	andere	wegen	 is	de	gordeldracht	ge-
stegen,	maar	in	mindere	mate:	van	89,4%	
naar	 92,1	 %	 op	 70	 km/u-wegen,	 van	
87,6%	 naar	 93,2%	 op	 90	 km/u-wegen	
en	van	90,1%	naar	92,5	%	op	120	km/u-
wegen.

De autogordel wordt steeds    meer gedragen

Evolutie van de gordeldracht in functie van het gewest (inzittenden voorin)Evolutie van de gordeldracht in België 2003 – 2015
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Campagne van Volvo
Om	iedereen	en	dus	ook	de	laatste	hard-
leerse	personen	te	overtuigen	hun	gordel	
te	 dragen,	 lanceerde	 Volvo	 en	 het	 BIVV	
de	 campagne	 “Maak	 de	 klik!”.	 De	 cam-
pagne	 liep	 tot	 het	 einde	 van	 2015.	 Voor	
het	 automerk	 was	 de	 deelname	 aan	 de	
campagne	 vanzelfsprekend:	 “Volvo	 staat	
voor	veiligheid.	We	hebben	de	driepunts-
gordel	uitgevonden	in	1959.	Die	uitvinding	
hebben	we	niet	voor	ons	alleen	gehouden,	
dus	kunnen	we	stellen	dat	 er	 een	beetje	
Volvo	zit	in	alle	wagens	op	de	weg”,	zegt	
Wim	Maes,	Managing	Director	 van	Volvo	
Car	Belux.	

Stickers

Grote	stickers	met	de	visual	van	de	cam-
pagne	 op	 de	 toegangsdeuren	 van	 alle	
Volvo-concessiehouders	spoorden	de	be-
zoekers	aan	om	“de	klik	te	maken”.	

Spiegelhanger

Elke	 wagen	 die	 langskwam	 bij	 een	 Vol-
vo-garagist,	 kreeg	 een	 hangertje	 aan	 de	
spiegel	met	daarop	een	 reminder	van	de	
campagne.	

Folder

Ter	 gelegenheid	 van	 de	 campagne	werd	
ook	 een	 folder	 gemaakt	 met	 daarin	 een	

aantal	duidelijke	illustraties	die	de	efficiën-
tie	van	de	gordel	aantonen.	Bijvoorbeeld:	
een	botsing	aan	90	km/u	zonder	gordel	is	
gelijk	aan	een	val	van…	de	11de verdieping 
van	een	gebouw.	

Website en filmpje

Speciaal	voor	de	campagne	werd	er	een	
website ontwikkeld: www.maakdeklik.be. 
Geïnteresseerden	kunnen	er	 heel	wat	 in-
formatie	 op	 terugvinden	 over	 de	 gordel,	
alsook	 een	 kort	 animatiefilmpje	 van	 50’’	
dat	 aantoont	 dat	 de	 gordel	 echt	 onmis-
baar	is,	ook	voor…	knuffelberen	.	

Besluit
Vandaag	 de	 dag	 klikt	 meer	 dan	 91%	
zich	vast	voorin	de	wagen.	Dit	is	een	op-
merkelijke	 vooruitgang	 ten	 opzichte	 van	
de	 laatste	meting.	 Toch	 blijft	 er	 nog	 een	
minderheid	 aan	 hardleerse	 personen	 die	
overtuigd	moeten	worden,	in	het	bijzonder	
mannen	 en	 in	 Wallonië.	 De	 gordel	 vast-
maken	 moet	 niet	 alleen	 een	 gewoonte	
zijn,	 maar	 een	 echte	 reflex	 worden	 voor	
iedereen,	zowel	voorin	als	achterin.	Bij	een	
ongeval	kan	een	eenvoudige	klik	het	grote	
verschil	maken.	Een	studie	 van	het	BIVV	
over	dodelijke	ongevallen	op	de	autosnel-
wegen	heeft	 aangetoond	dat	bijna	1	be-
stuurder	op	2	en	meer	dan	7	passagiers	
op	10	achterin	hun	gordel	niet	droegen	op	
het	moment	van	de	botsing.

Benoit GODART
Quentin LEQUEUX

Het BIVV, het Belgisch Instituut voor 
de Verkeersveiligheid, draagt actief 
bij tot de duurzame vermindering 
van het aantal verkeersslachtoffers in 
België, en tot de verbetering van de 
verkeersleefbaarheid.
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De gordel, 
altijd en overal!

Het wel of niet dragen van een gordel in de 
wagen maakt wel degelijk een verschil. En 
toch vergeten we wel eens de gordel te 
dragen voorin, maar vooral ook de passagiers 
achterin. Wist je dat je 50% minder kans op 
overlijden hebt bij een ongeval met de wagen 
als je de gordel draagt? Niet enkel op de 
snelweg maar vooral ook op kleinere wegen 
en korte ritten zal de kans op letsels of een 
dodelijke afloop spectaculair dalen. Maak de 
klik! Altijd en overal!

WWW.MAAKDEKLIK.BE

Zowel vooraan, 
als achterin!

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.

Het BIVV verdwijnt niet, 
maar versterkt zich nog verder!
Het BIVV zal zich in de komende 
maanden nog verder versterken 
door van vorm te veranderen. De 
opzet is hierbij duidelijk: het insti-
tuut zal zich positioneren als ex-
pertisecentrum dat als dienstver-
lener zal werken voor de publieke 
en private sector. Het BIVV blijft 
dus een partner waar men niet 
omheen kan als het over verkeers-
veiligheid gaat. 

Een “Vennootschap 
met sociaal oogmerk” 
De	beslissing	werd	genomen	om	een	ven-
nootschap	met	sociaal	oogmerk	(VSO)	op	
te	 richten,	 in	 de	 vorm	 van	 een	 coöpera-
tieve	 vennootschap	 met	 beperkte	 aan-
sprakelijkheid	 (CVBA).	 De	 vennootschap	
zal	 een	 commerciële	 activiteit	 uitoefenen	
waarbij	 de	 expertise	 van	de	werknemers	
van het BIVV gevaloriseerd kan worden. 

De	CVBA	zal	als	dienstverlener	functione-
ren	voor	de	publieke	en	private	sector	en	
zal	volgende	taken	opnemen:	de	analyse	
van	 gegevens,	 de	 verkeersveiligheidsba-
rometer,	 gedragsmetingen,	 diepgaande	
studies	 over	 actuele	 thema’s,	 enz.	 De	
naam	van	de	vennootschap	is	nog	niet	ge-
kend,	maar	het	is	niet	uitgesloten	dat	het	
de	naam	BIVV	zal	blijven	dragen,	aange-
zien	dit	ondertussen	een	bekend	merk	is.	

Een “Stichting van 
openbaar nut”
De	minister	van	Mobiliteit	heeft	beslist	om	
de	Federale	Commissie	voor	de	Verkeers-
veiligheid	(FCVV)	om	te	vormen.	Aanleiding	
hiervoor	is	de	nieuwe	positionering	van	het	
BIVV	-dat	momenteel	de	FCVV	nog	voor-
zit-,	 alsook	 de	 verandering	 in	 de	 verde-
ling	 van	 de	 bevoegdheden	 na	 de	 zesde	
staatshervorming.	 In	 de	 praktijk	 zal	 de	
Stichting	 functioneren	 als	 overlegorgaan	

met	verschillende	doelstellingen:	het	ont-
wikkelen	van	maatregelen	 ter	verbetering	
van	 de	 ongevallenpreventie,	 zorgen	 voor	
een	grotere	betrokkenheid	van	het	maat-
schappelijk	middenveld,	 het	 bepalen	 van	
de	inhoud	van	de	Staten-Generaal	van	de	
Verkeersveiligheid,	 het	 in	 stand	 houden	
van	een	dialoog	met	de	gewestelijke	en-
titeiten,	 enz.	De	Stichting	 zal	 eigenlijk	 de	
huidige	Federale	Commissie	voor	de	Ver-
keersveiligheid	 vervangen.	 Het	 BIVV	 blijft	
in	de	 toekomst	dus	een	onmisbare	part-
ner	 binnen	 het	 domein	 van	 de	 verkeers-
veiligheid	en	zal	dus	zeker	niet	verdwijnen.	
De	nieuwe	structuur	wil	 net	beter	beant-
woorden	 aan	de	gevolgen	 van	de	 zesde	
staatshervorming	 door	 een	 degelijke	 en	
dynamische	dienstverlener	te	zijn,	zoals	dit	
tot hiertoe ook al het geval was. De veran-
deringen	bieden	ook	een	toekomst	aan	de	
120	medewerkers	van	het	BIVV.

Benoit GODART
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infrastructuur

Op dinsdag 13 oktober organi-
seerde het BIVV een seminarie 
over openbare verlichting. Meer en 
meer gemeenten stellen zich im-
mers de vraag of het niet gevaar-
lijk is voor de veiligheid om de lich-
ten te doven op bepaalde uren. Er 
moet met verschillende aspecten 
rekening worden gehouden om 
een juiste keuze te kunnen maken: 
op het vlak van juridische, techni-
sche, psychologische, financiële 
en ecologische aspecten, maar 
ook in termen van objectieve en 
subjectieve veiligheid. Om het nog 
moeilijker te maken, spreken de 
wetenschappelijke studies rond de 
impact van openbare verlichting 
zich vaak tegen. 

Meer	dan	60	deelnemers	aan	het	semina-
rie	van	het	BIVV	rond	openbare	verlichting,	
toonden een sterke interesse in het onder-
werp.	 Hierbij	 de	 belangrijkste	 conclusies	
uit	het	seminarie:	

Algemene situatie
Wanneer wegbeheerders overwegen van 
de	openbare	verlichting	te	doven,	moeten	
ze	rekening	houden	met	de	algemene	si-
tuatie.	De	analyse	van	de	situatie	mag	zich	
niet	beperken	tot	één	straat.	Er	moet	ten	
minste	 gekeken	 worden	 naar	 de	 omlig-
gende	 buurt	 en	 het	moet	 deel	 uitmaken	
van	een	algemene	visie	op	openbare	ver-
lichting.

Om	ongewenste	gevolgen	die	veroorzaakt	
worden door het doven van de straatver-

De lichten doven in de stad: 
zonder gevaar ? 

lichting	 te	 voorkomen,	 is	 het	 bijna	 altijd	
noodzakelijk	om	te	investeren	in	infrastruc-
tuur	 en	 andere	 zaken.	 Bij	 het	 berekenen	
van	 het	 potentiële	 financiële	 rendement,	
moet	 er	 ook	 rekening	 gehouden	worden	
met	de	kosten	voor	deze	aanpassingen.	

Informatie
De	praktijk	leert	dat	het	bij	dergelijke	radi-
cale	beslissing	noodzakelijk	 is	dat	er	een	
maximum	 aan	 sociale	 draagvlak	 is.	 De	
bevolking	 moet	 dus	 snel	 op	 de	 hoogte	
gebracht	worden	 van	 de	 intenties	 en	 de	
context	waarin	de	interventie	gepland	is	en	
iedereen	moet	zijn	mening	hierop	kunnen	
geven.	Wanneer	men	verwacht	van	de	be-
volking	dat	 zij	een	nieuw	gedrag	moeten	
aanmeten,	 moeten	 ze	 zeker	 bewustge-
maakt	worden	hieromtrent.	

Audit ?
Het	is	aan	te	raden	om	een	audit	te	(laten)	
doen	of	een	onderzoek	naar	de	verkeers-
veiligheid	om	eventuele	problemen	in	kaart	
te	brengen	en	aangepaste	maatregelen	te	
kunnen	 ontwikkelen	 om	 die	 problemen	
aan	te	pakken.	De	gemeenten	blijven	im-
mers	 verantwoordelijk	 voor	 de	 veiligheid	
van	 hun	 verkeersnetwerk	 en	 moeten	 op	
zijn	minst	proberen	van	zelf	potentiële	pro-
blemen	op	te	sporen.	Ze	kunnen	dit	doen	
aan	de	hand	van	een	document	met	richt-
lijnen	 waarmee	 ze	 hun	 analyse	 kunnen	
voorbereiden.  

Het	BIVV	kan	zorgen	voor	dergelijk	docu-
ment.	Het	 is	echter	geen	garantie	op	 re-
sultaat.	De	huidige	 richtlijnen	worden	 im-

mers	 niet	 systematisch	 toegepast.	 Een	
document	kan	niet	alle	zaken	voorzien	of	
behandelen	 waarmee	 een	 onderzoeker	
in	 de	 praktijk	 geconfronteerd	wordt.	 Een	
kwaliteitsanalyse	 beperkt	 zich	 trouwens	
ook	niet	tot	het	toepassen	van	richtlijnen.	
De	 kwaliteit	 van	 een	 audit	 of	 een	 onder-
zoek	 inzake	 het	 doven	 van	 de	 openbare	
verlichting,	hangt	vooral	af	van	de	kennis	
en	de	ervaring	van	de	onderzoekers	die	de	
regels	decreteren.	

Zelfs	na	een	audit	 of	onderzoek,	 kunnen	
er	 nog	 onverwachte	 verkeersveiligheids-
problemen	 opduiken	 nadat	 de	 openbare	
verlichting	werd	gedoofd.	Het	 is	dus	be-
langrijk	de	maatregel	te	evalueren	van	zo-
dra	die	in	de	praktijk	wordt	omgezet	en	bij	
te	sturen	indien	nodig.	

Felix VANDEMEULEBROEK
Philip VANEERDEWEGH

InSCHRIJVInG

Via volgende link: http://bivv.be/nl/seminarie-straatverlichting

Uw inschrijving is pas definitief na betaling van het 
inschrijvingsgeld. Na 2 oktober kan u uw inschrijving niet meer 
annuleren.

MODALITEITEn

Het aantal deelnemers is beperkt tot 80 personen.

De inschrijving voor deze studiedag kost 35 euro, BTW 
inbegrepen. In deze inschrijvingsprijs zijn deelname, koffiepauze en 
broodjeslunch inbegrepen. Wij raden u aan om zo snel mogelijk in 
te schrijven en dit ten laatste voor 5 oktober 2015. 

IBAN: BE73 2100 0617 0060

BIC: GEBA BEBB 36A

VOOR VERDERE InFORMATIE 

Julie Delzenne (Fr) : julie.delzenne@ibsr.be

Philip Vaneerdewegh (NL) : philip.vaneerdewegh@bivv.be 

BEREIKBAARHEID

De BIVV bereikbaarheidsfiche vindt 

u op onze website:

www.bivv.be/nl/contact

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw
Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel
Tel: 02/244 15 11 - Fax: 02/216 43 42
E-mail : driver.improvement@bivv.be
Website : www.bivv.be

UITnODIGInG 
SEMInARIE 

In het licht van de huidige economische 
conjunctuur zoeken overheden naar 
mogelijkheden om te besparen. Hierbij 
wordt onder andere gedacht aan het 
geheel of gedeeltelijk doven van de 
straatverlichting om zodoende de  
energiefactuur te drukken.

In hoeverre heeft dit consequenties 
voor de verkeersveiligheid? Het Vlaams 
Gewest doofde sinds 2011 grote delen 
van de verlichting op autosnelwegen 
en dit zonder nadelige gevolgen voor 
de verkeersveiligheid. Kunnen we deze 
resultaten veralgemenen naar andere 
wegen?

Vanuit deze optiek wil het Belgisch 
Instituut voor de Verkeersveiligheid een 
eerste seminarie organiseren om de 
verschillende aspecten die een rol spelen 
met betrekking tot de straatverlichting 
nader te bekijken. Dit seminarie zal 
plaatsvinden op dinsdag 13 oktober 
2015 in het BIVV-gebouw, Huis van de 
Verkeersveiligheid.

Deze dag geeft u de mogelijkheid de 
ervaringen van verschillende sprekers 
te aanhoren. Ook zullen zij vanuit hun 
onderzoek en projecten een aantal 
adviezen en principes formuleren. 

13-10-2015

WANNEER?

Dinsdag 13 oktober 2015  
van 10u tot 16u30.

Onthaal vanaf 9h30.

WAAR ?

Het seminarie zal plaatsvinden in 
Het Huis van de Verkeersveiligheid (BIVV) 
Haachtsesteenweg 1405 
1130 Haren (Brussel)

STRAATVERLICHTInG

Het programma geeft u een overzicht 
van de verschillende standpunten en 
invalshoeken die besproken worden.

Dit seminarie richt zich in eerste instantie 
tot beleidsmensen, lokale en regionale 
overheden, wegbeheerders en mensen 
werkzaam in het domein van de rinrichting 
van de openbare ruimte (architecten, 
studiebureaus,…)

Simultaanvertaling, zowel naar het Frans 
als naar het Nederlands, wordt voorzien.

Veilig verkeer rendeert … ook voor bedrijven!   

www.bivv.be

RoadSafety@Work

ROADSAFETY@WORK

• Wil u het aantal schadegevallen in uw wagenpark en de bĳ horende kosten, inclusief stĳ gende verzekeringspremies, 
fors terugdringen?

• Wil u afwezigheid van uw medewerkers – wegens een ongeval, een rechtszaak of een medisch onderzoek – 
voorkomen?

•  Hebt u genoeg van de administratieve rompslomp die boetes en beschadigingen van uw voertuigen met zich 
meebrengen?

•  Wil u het tĳ dsverlies en de kosten na een verkeersongeval beperken?

•  Wil u vermĳ den dat u aansprakelĳ k wordt gesteld als gevolg van ontbrekende preventieve maatregelen?

•  Wil u voorkomen dat uw onderneming imagoschade oploopt door onaangepast rĳ gedrag van uw personeel?

•  Wil u uw sociale verantwoordelĳ kheid tonen aan uw klanten, partners, leveranciers?

Zorg dan dat uw werknemers alle kaarten in handen krĳ gen 
om zich veilig in het verkeer te begeven. Hoe? Om dit te 
bereiken biedt het BIVV een oplossing op maat, op basis 
van zes pĳ lers:

1  Analyse van de verkeersrisico’s
2  Workshops
3  Animaties
4  Sensibiliseringscampagnes
5  Verkeersveiligheidsinspecties en -audits
6  ISO 39001

Hebt u interesse in ons aanbod?

Neem dan contact op met één van onze 
medewerkers via tel. 02/244 15 11 of 
e-mail rsw@bivv.be. U ontvangt dan 
een gedetailleerde prĳ sofferte op maat.

Veilig verkeer rendeert … ook voor bedrijven!   

www.bivv.be



Een brochure van meer dan 40 pagina’s met uitleg over de belangrijkste verkeersregels uit de 
wegcode voor fietsers. In de brochure vind je ook een aantal verplichtingen die gelden voor de 
andere weggebruikers indien er fietsers in de buurt zijn. Er staan ook tips in voor een preventief 
rijgedrag. € 4,5 - webshop.bivv.be/nl.

FIETSERS  
EN DE  

WEGCODE


