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1 op de 5 Belgen parkeert zich soms op het fietspad  
1 op de 10 neemt soms een parkeerplaats voor personen met een handicap in 

 
De barometer van de Fondation Vinci Autoroutes vergelijkt elk jaar in 11 Europese 
landen de frequentie van gevaarlijk verkeersgedrag. Dit jaar werden voor het eerst 
vragen gesteld over parkeren. 21% van de Belgische bestuurders geeft toe ooit wel 
eens te parkeren op het fietspad. België staat daarmee op een weinig 
benijdenswaardige tweede plaats van dit ongepast gedrag. 10% van de Belgische 
bestuurders parkeert zich zelfs af en toe op een parkeerplaats voor personen met een 
handicap. Deze vormen van fout parkeren brengen uiteraard de gebruikers in gevaar 
die deze voorziene ruimte nodig hebben. Ook het gebruik van de claxon om je ergernis 
te tonen zit in de lift. Op Europees niveau staan de Belgische bestuurders op de 3de 
plaats. 
 
Elk jaar bevraagt Fondation Vinci Autoroutes een representatief staal van bestuurders in 11 Euro-
pese landen over hun gevaarlijk en ongepast verkeersgedrag.   
 
Gevaarlijke gedragingen 
1 Belg op de 5 parkeert zich op het fietspad  
Op de vraag: ‘Gebeurt het wel eens dat je je wagen parkeert op het fietspad?’, geeft meer dan 1 
op de 5 Belgische bestuurders (21%) toe dit gedrag wel eens te stellen. Dit komt in België vaker 
voor dan gemiddeld in Europese landen (17%). Enkel in Nederland (23%) komt dit gedrag nog 
vaker voor. Het is in een inbreuk van de tweede graad (116 euro) waarmee je niet alleen de 
fietsers hindert, maar ze ook in gevaar brengt.  
 
1 op de 10 Belgen (10%) geeft toe zich af en toe te parkeren op een parkeerplaats voor personen 
met een handicap. Ook dat is natuurlijk ongepast gedrag en een inbreuk van de tweede graad. 
Deze parkeerplaatsen zijn breder zodat de betrokken personen veilig hun voertuig kunnen 
verlaten. Deze plaatsen onterecht bezetten, kan hen dus ook in gevaar brengen als ze zich 
daardoor op een ‘gewone’ plaats moeten parkeren.  
 
Richtingaanwijzer wordt vaker vergeten. 
Bij de gevaarlijke gedragingen valt op dat de richtingaanwijzer niet gebruiken steeds vaker 
gebeurt. 55% (+5% in vergelijking met vorig jaar) geeft toe dat ze hem ‘vergeten’ te gebruiken 
wanneer ze iemand inhalen of van richting veranderen. Hetzelfde geldt voor door het oranje licht 
rijden of een licht dat net op rood springt: 65% zegt dat af en toe te doen (+3%).  
De Belg blijft Europees kampioen in het niet-vertragen aan wegenwerken (63% ten opzichte van 
54% gemiddeld in Europa). Ook al zien we een lichte daling (-4%) ten opzichte van vorig jaar.  
 
 
 
 
 



  

 
Prevalentie van gevaarlijk gedrag 
 
 België Europees 

gemiddelde 

Stoppen of parkeren op een fietspad 21% 17% 

Stoppen of parkeren op een parkeerplaats voor personen met een 

handicap  

10% 12% 

Door het oranje licht rijden of een licht dat net op rood is gesprongen 65% 65% 

Vergeten je richtingaanwijzer te gebruiken bij het inhalen of wanneer je 

van richting verandert.  

55% 53% 

Vergeten te vertragen in de buurt van wegenwerken 63% 54% 

 
Ongepast gedrag 
De Belg claxonneert vaak! 
De enquête peilde ook naar ander ongepast gedrag. Het gedrag waar de meeste evolutie in zit is 
het gebruik van de claxon wanneer een bestuurder zich enerveert. 56% van de Belgische 
bestuurders zegt dit te doen ten opzichte van 50% op Europees niveau. Enkel de Spaanse en 
Griekse chauffeurs doen het nog vaker (63%). 35% van de Belgische bestuurders haalt ook nog 
steeds in via rechts op de autosnelweg. Slechts 47% van de Belgen voelt zich trouwens kalm 
achter het stuur. Dat is het laagste percentage van alle landen. 
 
Prevalentie van ongepast gedrag.  
 
 België Europees gemiddelde 

Toeteren naar bestuurders die je enerveren 56% 50% 

Rechts inhalen op de autosnelweg 35% 34% 

Een andere bestuurder beledigen 51% 52% 

 
Conclusie 
De wegcode is een geheel van regels die ervoor moeten zorgen dat alle weggebruikers zich veilig 
kunnen verplaatsen. Je parkeren op het fietspad of op een plaats voor personen met een 
handicap, al is het ‘maar’ voor 2 minuten, is niet alleen ongepast gedrag, maar brengt ook de 
andere weggebruikers in gevaar. De weg is een ruimte om te delen, niet om te monopoliseren. 
Respect, hoffelijkheid en empathie zijn dan ook van essentieel belang om het samenleven tussen 
het toenemende aantal gebruikers op onze wegen te verbeteren. 
 
Georges Gilkinet, minister van Mobiliteit: "Voetgangers, fietsen, openbaar vervoer, auto's,... 
iedereen moet zijn plaats op de weg vinden. De Vincibarometer toont duidelijk aan dat de 
gewoonten van sommige Belgen nog moeten evolueren in de richting van een betere gedeelde 
ruimte en veiligheid voor iedereen. Parkeren op een fietspad of een parkeerplaats voor personen 
met een handicap, vergeten een richtingaanwijzer te gebruiken, rechts inhalen, vloeken of 
toeteren, enz. zijn allemaal ongepaste handelingen die we uit ons verkeer moeten bannen. Dit kan 
als we iedereen bewuster maken en meer verantwoordelijkheid laten opnemen. De openbare 
ruimte is van iedereen. Niemand is de koning. Veiligheid en respect voor iedereen moeten de norm 
zijn.” 
 
Contactpersoon 
Stef Willems, woordvoerder Vias: 0473/85.59.44.  


