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Ongevallen met een elektrische fiets
✔ ✔Profiel van de spookrijders
✔ ✔Enquête bij vrachtwagenbestuurders
✔ ✔Tips voor wielertoeristen

Voetgangersset
voor kinderen
van 5 tot 8 jaar

inhoud
KOR TE B ER I CHTEN
4	De wereld van verkeersveiligheid in één oogopslag.

ENQUÊTE
8	Begin januari publiceerde het BIVV de resultaten van de 5de Nationale VerkeersONveiligheidsenquête. Voor het eerst werden hierbij vragen gesteld over veiligheid in het algemeen.
12	Voor de eerste keer hield het BIVV een enquête bij vrachtwagenbestuurders. We geven u de belangrijkste resultaten op een rijtje.
14	Verkeersongevallen kunnen zware gevolgen hebben voor de slachtoffers en hun familie. Dat blijkt
uit de Europese studie “My Life After The Crash”.

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

UI TRUSTI NG
15	In Frankrijk is de fietshelm verplicht voor kinderen sinds 22 maart. Ook bij ons zijn er steeds meer
voorstanders van deze maatregel.

COMMUNI CATI E
16	De BOB-campagne 2016-2017 was een succes, ondanks de terroristische dreiging. Slechts 2,3%
van de gecontroleerde personen blies positief.
19	Zelfs met een handsfree kit ziet een bestuurder die aan het bellen is de helft van de verkeersborden
niet tijdens zijn traject.

ONGEVALLEN
20	Twee hypermoderne drones van het BIVV zullen voortaan door de Federale Wegpolitie gebruikt
mogen worden na ongevallen op de autosnelwegen. Deze drones zorgen ervoor dat de ongevalsscène na een ongeval sneller in kaart kan gebracht worden. Zo kan de autosnelweg sneller
vrijgemaakt worden.

GEDR AG
22	Jaarlijks gebeuren er gemiddeld een vijftiental ongevallen met een spookrijder op de autosnelweg. We
schetsen het profiel van bestuurders die de autosnelweg in de tegenovergestelde richting oprijden.

VOER TUI GEN
24	Om meer te weten te komen over de manier waarop Belgen omgaan met de technische staat van
hun voertuig lanceerde het BIVV een enquête bij een representatieve steekproef onder de bevolking.
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Ook al kan ik moeilijk door,
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Aan een garage kijk ik of
er een auto wil wegrijden.
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Grote mensen straatkant,
kinderen huizenkant.
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WEGGEBR UI KER S
27	Het professionele wielerseizoen is gestart. Het uitgelezen moment voor het BIVV om een lijst op te
stellen met handige tips en aanbevelingen zodat wielertoeristen en andere weggebruikers samen
veilig en hoffelijk de weg op kunnen gaan.

STATI STI EKEN
28	De elektrische fiets kent een opmars. Vorig jaar reed bijna 1 Belg op 10 met een elektrische fiets.
Via Secura geeft graag een analyse van de ongevallencijfers.
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ik uit voor aankomende auto’s.

Poster-trottoir-NL-IBSR-BXL mobilité.indd 6

27/06/14 14:42

Oversteken

Voor ik oversteek,
stop ik altijd.
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Rijsimulator
Momenteel voert het BIVV samen met de
Oostenrijkse organisatie KFV een studie in
Virtual Reality uit. Proefpersonen nemen
plaats in een rijsimulator, zetten een Virtual
Realitybril op en maken een aantal korte
ritjes van ongeveer 2 minuten in een virtuele rij-omgeving.

Aanwijzingsborden en een GPS-stem vertellen de proefpersonen welke route ze
moeten volgen. Terwijl ze deze ritten uitvoeren, wordt hun rijgedrag gemeten (vb.
snelheid, positie op de baan, remgedrag,..)
en worden ook hun oogbewegingen geregistreerd. Het doel van deze studie is om
het rijgedrag en kijkgedrag ten opzichte
van motorrijders te bestuderen, vooral in
situaties die vaak leiden tot ongevallen tussen autobestuurders en motorrijders.

60 proefpersonen, allen mannen tussen
25 en 45 jaar, doen mee aan dit onderzoek. De helft hiervan zijn autobestuurders
die in het bezit zijn van een motorrijbewijs.
De andere helft heeft geen motorrijbewijs.
Op basis van dit onderzoek gaan we na
of deze twee groepen verschillen in hun
rij- en kijkgedrag tijdens kritische situaties.
Vragen die bekeken worden in de studie
zijn: kijken autobestuurders met een motorrijbewijs meer en langer naar motorrijders? Botsen autobestuurders met een
motorrijbewijs minder met de motorrijders
en bekijken ze misschien een breder deel
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van hun visuele omgeving dan niet-motorrijders? De resultaten worden tegen de
zomer van 2017 verwacht.

Wetswijzigingen in
Frankrijk

SGVV: al 7 maatregelen
van de 15 gerealiseerd
in 1 jaar

Sinds 1 januari 2017 gelden er een aantal
nieuwe regels bij onze Franse buren.

Zeven van de vijftien maatregelen die in
december 2015 tijdens de Staten-Generaal van de verkeersveiligheid aangekondigd werden, zijn al gerealiseerd. Dit zijn
de zeven maatregelen waarover het gaat:
een duidelijk en veilig reglement invoeren
voor het gebruik van elektrische fietsen
aan de hand van de nieuwe categorie
“Speed Pedelecs”, een gedragscode ter
bevordering van de autonome voertuigen
publiceren, de verplichting van een zwarte doos (Event Data Recorder) in nieuwe
voertuigen ondersteunen, de kwaliteit van
de alcohol- en drugscontroles verbeteren,
de uitvoering van de richtlijn “Crossborder”
verderzetten, die het mogelijk maakt voor
de meest frequente verkeersovertredingen
gegevens uit te wisselen tussen lidstaten,
de fraude bij het wegvervoer verminderen
dankzij beter gecoördineerde en doelgerichtere controles en tenslotte de publicatie van het betalingsbevel. In geval dat een
boete niet binnen de 30 dagen betaald
wordt, kan de ontvanger van de FOD Financiën de boete “met alle rechtsmiddelen” invorderen. Er zouden nog 6 andere
maatregelen afgerond moeten worden in
2017. De belangrijkste hierbij is de vereenvoudiging van het verkeersreglement.
En verder: recidivisme tegen gaan door
strengere boetes op te leggen, een alcoholslot verplicht maken voor recidivisten,
een nultolerantie voor alcohol achter het
stuur invoeren voor nieuwe bestuurders
(de eerste drie jaar dat ze een rijbewijs
hebben), het gebruik van camera’s voor
automatische
nummerplaatherkenning
(ANPR) veralgemenen en de pakkans vergroten. De minister is ook van plan om de
Federale Verkeersveiligheidscommissie te
reorganiseren om er een platform van te
maken voor federaal-gewestelijk overleg.
De laatste twee maatregelen moeten nog
opgestart worden: alternatieve straffen
voor overtreders uitwerken en een instituut
voor accidentologie oprichten.

Radars zijn niet meer de enige automatische apparaten om verkeersovertredingen
mee vast te stellen. Er zijn nu ook camera’s met videobewaking. Deze camera’s
kunnen heel wat overtredingen vastleggen: van snelheidsovertredingen tot gebruik van de gsm achter het stuur, het
niet dragen van de gordel of helm, het niet
respecteren van de veiligheidsafstanden,
het overschrijden van doorlopende witte
strepen enz…

een handgeschakeld voertuig te leren rijden, in plaats van opnieuw een examen te
moeten afleggen met een examinator. Dit
kan tot 6 maanden na het behalen van het
automatisch rijbewijs B.
Invoering van het Crit’air vignet

Overtredingen vastgesteld door videobewaking

Gedaan met te donker getinte autoruiten
Voortaan mogen er in Frankrijk geen voertuigen meer rijden met te donker getinte
voor- of zijruiten. Wie dat wel doet, riskeert
een boete van €135 en krijgt drie punten
afgetrokken op het Franse rijbewijs. Dit
geldt niet voor geblindeerde wagens of
voertuigen die bepaalde zieken vervoeren
of ook niet voor personen met een medisch attest. De ruiten moeten minimum
70% transparant zijn. Zo is er meer oogcontact met de andere weggebruikers en
is de zichtbaarheid beter.
De werkgever moet de identiteit prijsgeven van zijn werknemer in overtreding …
... wanneer de werknemer met een auto
van de zaak rijdt en er een overtreding
wordt vast-gesteld door een automatische
(gehomologeerde) radar. Doet de werkgever dit niet, dan riskeert hij een boete van
klasse 4 (tot €750 wanneer de werkgever
een natuurlijke per-soon is en tot €3.750
voor vennootschappen).
Opleiding om over te schakelen van
een automatische naar een handgeschakelde versnellingsbak
Houders van een rijbewijs B, die hun rijbewijs behaald hebben met een automatische scha-kelbak, kunnen voortaan in een
rijschool 7 uur opleiding volgen om met

Voortaan moet er in Franse steden waar er
zones zijn ingevoerd met beperkt verkeer
(“zones de restriction de circulation” of
“ZRC” genoemd) en/of beperkt parkeren
of bij vervuilingspieken, een Crit’air vignet
aangebracht worden op de voorruit.

België, het laboratorium
van de autonome
voertuigen
Federaal Minister van Mobiliteit François
Bellot heeft onlangs bij de Verenigde Naties
tijdens het Comité Binnenlands Vervoer aangekondigd dat hij vanaf 2020 van België het
Europees laboratorium van de nieuwe technologieën voor autonome en gecon-necteerde wagens wil maken. België is één van
de landen is waar de verkeersoverlast het
zwaarst is. Nieuwe technologieën en mobiliteitsdiensten versneld ontwikkelen is daarom een prioriteit voor de minister. “Dit moet
bijdragen tot het verhogen van de verkeersveiligheid, tot het halen van de internationale
klimaatdoelstellingen, tot het teweegbrengen van een radicale mentaliteitsverandering
(noodzakelijke voorwaarde voor een mo-dal
shift), en tegelijk tot het verminderen van
de verzadiging op onze wegen zoals onder
meer in Nederland is gebeurd. Verder staat
de ontwikkeling van deze techno-logieën
ook garant voor economische groei en tewerkstelling in België!”, zegt hij. In 2016 heeft
de Belgische regering een “code of practice”
goedgekeurd en de wegcode gemoderniseerd om de constructeurs aan te moedigen

hun autonome wagens op Belgische wegen
uit te testen. Bovendien werd onlangs een
nieuw interfederaal kennis- en expertisecentrum opgericht. Dit centrum moet onder
meer een ITS-actieplan voor de mobiliteit
van de toekomst finaliseren. Om België een
voortrekkersrol te laten spelen inzake deze
nieuwe technologieën heeft de minister ook
een oproep gedaan bij de Verenigde Naties
en de Europese Commissie tot het instellen
van een soepel en ambitieus kader ter ondersteuning van de industrie van de autonome wagens. “De Verenigde Naties moeten
via het Verdrag van Wenen het gebruik en
de uitrol van deze voertuigen met het hoogste niveau van autonomie mogelijk maken
vanaf 2020. Dat is de reden waarom België
een ontwerpamendement voor artikel 8 van
het Verdrag van Wenen heeft ingediend. Dat
moet toelaten dat er wagens zonder chauffeur kunnen rondrijden”, benadrukt hij.

Daling van het aantal
doden op onze wegen
in 2016
Het aantal letselongevallen (-0,5%), het
aantal gewonden (-1,4%) en het aantal doden ter plaatse (-13,3%) bereikten een laagterecord in 2016. Dergelijke sterke daling
van het aantal doden (-83) is al geleden van
2012 (-131). Om het totale aantal doden
op onze wegen te kennen, moeten bij de
doden ter plaatse, nog de doden 30 dagen
toegevoegd worden. Volgens de schattingen van het BIVV zullen er 640 doden 30
dagen in 2016 zijn (ten opzichte van 732
geregistreerde doden in 2015). Het aantal
doden daalt overal: in Brussel (-10), in Wallonië (-27) en in Vlaanderen (-46). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen
bereikten hiermee een laagterecord van het
aantal doden ter plaatse. In Wallonië wer-

den in 2014 betere resultaten vastgesteld.
Alleen in het Brussels Gewest is er een
stijging van het aantal ongevallen (+3,1%).
Dit aantal is dan weer gedaald in Wallonië (-2,0%) en in Vlaanderen (-0,4%). Het
aantal slachtoffers (doden + gewonden) is
gedaald in Wallonië (-1,7%) en Vlaanderen
(-1,8%). In Brussel was er een lichte stijging
(+1,5%). Het aantal letselongevallen steeg
bij fietsers (+3,0%), bij lichte vrachtwagens
(+2,1%) en in mindere mate bij voetgangers
(+ 0,3%). Fietsongevallen namen vooral
toe in Brussel (+19,2%) en ook in Vlaanderen (+2,2%). Voor alle andere types weggebruikers was er een daling. De meest
opvallende dalingen constateerden we bij
ongevallen met bromfietsers (-5%) en met
vrachtwagens (-4,4 %). De daling van het
aantal doden ter plaatse is het grootst bij
de auto-inzittenden (-35 doden), de motorrijders (-22 doden) en de voetgangers (-19
doden). Enkel in ongevallen met vrachtwagens noteerden we een stijging van het
aantal doden (+8 doden). Nog een opvallend resultaat: slechts 1 auto-inzittende
kwam in Brussel om het leven in 2016. Een
van de beste nieuwtjes uit de barometer is
dat het aantal ongevallen waarbij jonge bestuurders betrokken waren, een constante
daling kent sinds 2012. Het aantal doden
bij dit type ongeval is ook gedaald in 2016
(-7) en bereikt hiermee een laagterecord tijdens de week -en weekendnachten.

Evolutie 2015-2016 van het aantal letselongevallen en slachtoffers in België

2015

2016

Evolutie 2015-2016
In absolute cijfers

Evolutie
2015-2016 %

Letselongevallen

40.054

39.839

- 215

- 0,5%

Totaal aantal slachtoffers

52.285

51.497

- 788

- 1,5%

Doden ter plaatse

623

540

- 83

- 13,3%

Doden 30 dagen

732

640*

-92

- 12,6%

51.662

50.957

- 705

- 1,4%

Gewonden
* Schatting

Gegevensbron: Federale Politie/DGR/DRI/BIPOL– Infografie: BIVV
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Frankrijk: De 6
voorstellen van het
Prévention Routière
In 2016 vielen er 3469 verkeersdoden op
de Franse wegen. Het was het derde jaar
op rij dat het aantal verkeersdoden is gestegen. Zoiets was geleden van… 1972!
Ondanks de recente nieuwe maatregelen van de overheid, blijven de resultaten
slecht. Dit toont aan dat het noodzakelijk
is om te blijven optreden tegen een aantal
duidelijke factoren (zoals dronken rijden,
gsm achter het stuur ...). Daarnaast moet
er gezocht worden naar nieuwe manieren
om de problemen aan te pakken. 2017 is
het jaar van de nieuwe presidentsverkiezingen. Voor Prévention Routière het uitgelezen moment om presidentskandidaten
op te roepen om in hun programma een
sensibiliseringsplan op te nemen. Prévention Routière doet alvast een eerste aanzet
en stelt verschillende maatregelen voor.
Dit zijn de 6 voorstellen van het instituut:
Het gebruik van een alcoholslot verplichten in alle nieuwe voertuigen, werknemers
het recht geven om tijdens verplaatsingen
voor het werk niet bereikbaar te zijn in de
wagen, anticiperen op nieuwe risico’s die
autonome voertuigen met zich meebrengen, het doel “0 kinderendoden in het verkeer” behalen, meer sensibiliseringsacties
op het terrein organiseren over het hele
land door ondersteuning te bieden aan
verenigingen, een preventief luik inrichten
bij de automatisering van veroordelingen
voor misdrijven en overtredingen. De eerste maatregel lijkt wel een beetje onrealistisch te zijn. Zomaar een alcoholslot installeren zonder omkadering is veel minder
efficiënt dan dat er een educatief luik aan
vast hangt. De andere maatregelen lijken
wel meer haalbaar te zijn. Af te wachten of
de nieuwe president van Frankrijk hiervoor
open zal staan…
www.preventionroutiere.asso.fr

kort
Frankrijk: in sommige
steden, verdwijnen
de driekleurige
verkeerslichten
Een gaslantaarn met een hendel om van
kleur te veranderen. Dat was de voorganger van het verkeerslicht dat werd uitgevonden in 1868 in Londen, zodat voetgangers een drukke baan konden oversteken.
Nadien werd dit in alle landen ter wereld
overgenomen. In Frankrijk zijn er 30.000
kruispunten met verkeerslichten. Maar zijn
die lichten onmisbaar? Dat is nog niet zo
zeker. In Nantes, Niort, Rouen, Abbeville
en Bordeaux, bijvoorbeeld, hebben ze besloten om een aantal verkeerlichten weg
te halen om de files te verminderen. De
burgemeester van Parijs heeft aangekondigd dat ze, in het kader van een voetgangersplan, dit jaar in een bepaalde zone wil
uittesten wat het zou betekenen als ze
een aantal verkeerslichten laat weghalen.
In Abbeville aan de Somme, heeft de burgemeester beslist om alle driekleurige verkeerslichten weg te doen en er geen enkel
te behouden. “Dagelijks rijden er 64.000
voertuigen het stadscentrum in en uit.
Overal waar er verkeerslichten stonden,
gaf dit enorm files, zei de kabinetschef van
de burgemeester. Sinds we de verkeerslichten vervangen hebben door rotondes,
rijdt het verkeer veel vlotter.”

Voetgangerscamera in
Lyon
Een bedrijf uit Lyon heeft de Stopcam-camera uitgevonden. Dit is een camera die
ongevallen met voetgangers op oversteekplaatsen met lichten tegen moet
gaan. De camera werd al getest in Canada en zou ervoor moeten zorgen dat het
aantal overtredingen gedeeld wordt door
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drie. Dit type camera is eigenlijk een soort
van mast die naast de oversteekplaats
voor voetgangers wordt geplaatst en die
via de openbare verlichting werkt. Op de
mast hangen telkens vijf camera’s die elk
hun eigen functie hebben (een panoramisch zicht, een voetgangersdetectie,
een voertuigdetectie, enz.). Zo kan er een
betere analyse gedaan worden van de situatie wanneer een automobilist een overtreding begaat op een voetganger. Bij de
mast hoort ook een elektronisch bord dat
een waarschuwing geeft aan automobilisten wanneer ze te dicht bij een voetganger
hebben gereden. Het experiment zal nu in
Lyon gelanceerd worden, in een zone waar
bijna 20.000 auto’s per dag langsrijden en
waar voetgangers aangeven dat ze bang
zijn om over te steken. Bedoeling is om de
automobilisten erop te wijzen dat ze moeten vertragen bij het naderen van een zebrapad. Een ongeval is zo snel gebeurd en
wanneer een auto tegen een voetganger
botst, maakt de voetganger maar weinig
kans. Even ter herinnering: uit cijfers van
Prévention Routière blijkt dat twee op drie
voetgangers die omkwamen in het verkeer
zich in een stadsomgeving bevonden.

Wereldwijde
campagne om 3500
verkeersdoden per dag
te redden
De Internationale Automobielfederatie
(FIA) en JC Decaux lanceerden samen de
eerste wereldwijde outdoor reclamecampagne rond verkeersveiligheid. Verschillende wereldsterren ondersteunen de campagne voor een betere verkeersveiligheid
aan de hand van eenvoudige en universele
boodschappen. Dagelijks sterven er wereldwijd 3500 mensen in het verkeer. Dat
zijn meer dan 1,25 miljoen verkeersdoden
per jaar. De situatie is vooral alarmerend bij
de 15-29 jarigen. In deze leeftijdscategorie zijn verkeersongevallen doodsoorzaak
nummer 1. Als de tendens zich verder zet,
zouden verkeersongevallen tegen 2030
wel eens doodsoorzaak nummer 1 in de
wereld kunnen worden met bijna 2 miljoen
verkeersdoden per jaar. Verkeersveiligheid
wordt zo een onderdeel van onze volksgezondheid en een echt probleem en priori-

teit voor alle landen en burgers ter wereld.
De positieve en concrete aanpak van de
#3500LIVES-campagne, richt zich vooral
op het sensibiliseren van fietsers, voetgangers, motorrijders en automobilisten. De
campagne spoort iedereen aan om enkele eenvoudige basisregels te respecteren,
waarvan de doeltreffendheid bewezen is.
De campagne bestaat uit 10 “gouden regels” die voorgesteld worden door 13 wereldberoemde ambassadeurs:
yy topsporters zoals Yohan Blake, Haile Gebreselassie, Antoine Griezmann,
Vanessa Low, Rafael Nadal en Wayde
van Niekerk;
yy racepiloten zoals Fernando Alonso,
Marc Marquez, Felipe Massa en Nico
Rosberg;
yy artiesten zoals Pharrell Williams en Michelle Yeoh;
yy politici zoals Anne Hidalgo.
Ze hebben zich allemaal persoonlijk en
vrijwillig geëngageerd voor de zaak. De
boodschap zal ook ondersteund worden
door internationale instellingen zoals het
Internationaal Olympisch Comité (IOC).
Op 20 februari 2017 hebben de FIA en
het IOC een protocolakkoord ondertekend
voor de communicatie van de verkeersveiligheidscampagne via hun gezamenlijke
platformen en sportevenementen.
www.fia.com/3500lives

verantwoord rijgedrag. Deze grootschalige
enquête, die door IPSOS is afgenomen bij
12.429 Europese autobestuurders in 11
EU-landen, brengt de rijgewoontes van de
Europeanen in kaart en inventariseert zowel risicogedrag als goede voorbeelden.
Zo kunnen in elk land de preventiecampagnes nog gerichter opgezet worden
Gemiddeld geeft de Europeaan zijn rijvaardigheden een score van 7,8 op 10. Polen
blijven bescheiden (7,2), Italianen en Zweden (8) iets minder. Belgen volgen mooi
de gemiddelde Europese score. Maar ons
land komt er op enkele vlakken niet al te
best uit. Zo haalt 41% rechts in op de autosnelweg. Geen enkel ander land scoort
zo hoog, het Europees gemiddelde is
31%. Nochtans is het absoluut verboden
en staat er een fikse boete van € 110 op.
Dé grote frustratie van chauffeurs die langs
rechts inhalen, zijn auto’s die op het middenvak blijven plakken: 55% zegt dat te
doen. Een ander pijnpunt is onze houding
ten opzichte van chauffeurs die dronken
achter het stuur kruipen. 31% zal niet aandringen om niét te rijden. Zeven op de tien
doen het dus zoals het hoort, maar toch
scoren we het slechtst van alle ondervraagde landen. Gelukkig is er ook goed
nieuws. Als we weten dat we een lange rit
van minstens drie uur moeten maken, zegt
84% tussendoor tijd in te lassen voor een
dutje. Niemand doet beter. Zes op de tien
van de Belgen denken de vermoeidheid
te kunnen bestrijden door muziek loeihard
te zetten of het raampje naar beneden te
draaien. Maar dat zijn lapmiddeltjes, die
niet helpen. Zodra je daaraan begint te
denken, ga je beter even opzij om een
dutje te doen. Dat is het veiligst.

Enquête van het BIVV
rond autonome wagens

Europese barometer
van de Franse Stichting
Vinci Autoroutes
De Franse Stichting Vinci Autoroutes heeft
de resultaten bekendgemaakt van jaargang 2017 van haar Europese barometer

Het BIVV bevroeg een representatieve
steekproef van de Belgische bevolking
over hun mening over de volledig autonome wagen. Op de vraag: “Wat is volgens
u het grootste voordeel van autonome
wagens?” antwoordt bijna 1 Belg op 4
(23%) dat ze minder vaak betrokken zijn in
ongevallen. Het feit dat ze het rijden meer
ontspannend en minder stressvol maken,
komt op de tweede plaats en wordt door
1 Belg op 5 aangehaald (20%). In Wallonië

is de volgorde van de argumenten net omgekeerd: de ondervraagden beantwoorden eerst dat het meer ontspannen rijden
is (28%) en dan pas dat het veiliger zou
zijn (19%). 4 op 10 Belgen (42%) vinden
dat het grootste nadeel van de autonome
wagen het verlies van vrijheid is. Ze willen
liever zelf de controle behouden over hun
voertuig en willen de bevelen niet overlaten aan een ‘computer’. Dit argument
wordt echter minder vaak aangehaald
door jonge bestuurders (29%) dan door
bestuurders die ouder zijn dan 55 (53%).
1 Belg op 5 (19%) is ook begaan met de
ethische keuze. Wat zal een autonoom
voertuig doen wanneer het moet kiezen
tussen verschillende mogelijke slachtoffers
bij een onvermijdelijk ongeval? In geval van
een ongeval, vindt de helft van de ondervraagde personen (50%) dat de verantwoordelijkheid van de autoconstructeur
moet aangesproken worden. Meer opvallend is dat meer dan 1 op 3 Belgen denkt
dat de eigenaar van de wagen in fout is.
Iets minder dan 4 op de 10 Belgen (38%)
meent dat ons wagenpark nooit voor het
merendeel uit volledig autonome voertuigen zal bestaan. Vrouwen (45%) zijn hier
pessimistischer over dan mannen (30%).
Een andere vraag die zich stelt is wanneer deze autonome voertuigen eraan
komen. 1 persoon op 3 (34%) denkt dat
dit niet voor 2050 zal zijn. 1 persoon op
4 (23%) denkt dat het niet voor 2035 zal
zijn. Hoewel er nog heel wat obstakels te
overwinnen zijn, blijven autonome wagens
de toekomst voor de verkeersveiligheid.
De constructeurs verwachten dat er tegen
2020 heel wat wagens zullen rondrijden
die het “stuur overnemen” tijdens bepaalde delen van een traject. Beetje bij beetje
komt met deze technologie het doel van 0
ongevallen/doden (“Go For Zero”) in zicht.
Het enige doel dat we als maatschappij
kunnen aanvaarden.
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BIVV verruimt zijn activiteiten en focust nu ook op veiligheid
79% van de Belgen geeft aan dat
te snel rijden een probleem is in
zijn buurt. Toch is slechts 58% te
vinden voor meer snelheidscontroles. Dit blijkt uit de Nationale
VerkeersONveiligheidsenquête
die het BIVV voor het 5de jaar op
rij hield. Voor het eerst werd niet
enkel gepeild naar verkeersonveiligheid, maar werden ook vragen
over algemene veiligheid gesteld.
Dit kadert in een verruiming van de activiteiten van het BIVV. Op zijn 30ste verjaardag
kondigt het BIVV aan naast verkeersveiligheid ook expertise te verwerven over algemene veiligheid. Uit een eerste enquête
van het BIVV over dit thema blijkt dat 4%
van de Belgen in het afgelopen jaar slachtoffer werd van een poging tot inbraak in
hun woning. Woninginbraken zijn samen
met terroristische aanslagen en verkeersongevallen de 3 veiligheidsissues waarvan
de Belg het vaakst wakker ligt.

Snelheid blijft een eeuwig probleem
72% van de respondenten geeft toe buiten
de bebouwde kom de snelheidslimieten te
overschrijden. Ook op autosnelwegen en
binnen de bebouwde kom geeft tussen
de 60 en 70% van de respondenten aan

in overtreding geweest te zijn. Nog opvallend: 22% geeft toe wel eens niet handenvrij te bellen. In het algemeen stellen we
vast dat jongeren vaker risicogedrag stellen dan ouderen. Dat geldt voor snelheidsovertredingen, rijden bij vermoeidheid en

bellen achter het stuur. Voor alcohol achter
het stuur geldt dat echter niet. Daar zien
we tussen de verschillende leeftijdsgroepen geen verschil.
Snelheid nog te vaak aanvaard?
De Belg is overtuigd van de onwenselijkheid van bepaald risicogedrag in het verkeer. Minder dan 5% vindt het aanvaardbaar om te bellen met een telefoon in de
hand achter het stuur, of te rijden onder invloed. Uitzondering hierop is de aanvaardbaarheid ten opzichte van snelheidsovertredingen. 29% vindt het aanvaardbaar
om tot 10km/u sneller te rijden dan de
wettelijke limiet. 22% vindt het bovendien
aanvaardbaar om 20 km/h te snel te rijden
op autosnelwegen.

58% wil meer snelheidscontroles en
25% wil dat niet
Als het gaat over draagvlak voor maatregelen is 58% van de Belgen te vinden
voor het verder opdrijven van het aantal
snelheidscontroles, 25% is tegen. Daarnaast is het draagvlak bij de Belgen groot
voor meer alcoholcontroles (73% voor,
15% tegen), het verplichten van fluohesjes
voor fietsers en voetgangers in het donker
(67% voor, 21% tegen) en het alcoholslot
voor recidivisten (81% voor, 9% tegen).

Langs de andere kant zijn nog steeds vrij
veel burgers tegen:
yy h
 et feit dat fietsers door het rood mogen rijden waar borden dit toelaten
(55% tegen en 35% voor)
yy een veralgemeende zone 30 binnen
het stadscentrum (61% tegen en 24%
voor).
Bestuurders van tweewielers voelen
zich onveiliger in Wallonië
Het algemene verkeersONveiligheidsniveau is de laatste 5 jaar niet spectaculair
veranderd. Nochtans is het aantal ver-

keersdoden gedaald van 770 in 2012 naar
732 in 2015. Ook het aantal gewon-den
is gedaald. Het algemene onveiligheidsgevoel lijkt deze tendens dus niet echt mee
te volgen en vermindert niet.
Er zijn wel enkele gewestelijke verschillen in
het veiligheidsgevoel. Motorrijders voelen
zich duidelijk minder veilig in Wallonië dan
in de andere twee gewesten. Deze tendens
is min of meer hetzelfde voor fietsers. Zij
voelen zich duidelijk veiliger in Vlaanderen
dan in Brussel of in Wallonië. Bromfietsers
en vrachtwagens voelen zich onveiliger in
Brussel dan in de rest van België.

Net zoals de voorbije jaren deed de 5de Nationale VerkeersOnveiligheidsenquête een
bevraging bij een representatieve steekproef van 2100 Belgen ouder dan 16 jaar.
De elektrische fiets wordt populairder
De elektrische fiets wordt steeds populairder. In vergelijking met 2013 (5%) zien we
dit jaar een verdubbeling van het aantal
personen dat een elektrische fiets gebruikt
(9%). De wagen blijft het belangrijkste vervoersmiddel. De verschillen zijn erg uitgesproken tussen de verschillende gewesten. Zo gebruikt slechts 1% van de Walen
de fiets als hoofdvervoermiddel, terwijl dit
percentage oploopt tot 9% in Brussel en
zelfs 15% in Vlaanderen.
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Algemeen gevoel van
onveiligheid

steekproef onder de bevolking. Hierbij de
belangrijkste resultaten.

thema’s kwamen volgende problemen het
meest naar voren:

85% van de Belgen voelt zich veilig

Belg stoort zich aan hardrijders in zijn
buurt

Over het algemeen, voelt de Belg zich redelijk veilig: slechts 15% van de bevolking
voelt zich onveilig. Toch zijn er verschillen
al naargelang de gewesten. In Wallonië
(20%) voelen de mensen zich over het algemeen minder veilig dan in Vlaanderen
(12%). 9% van de Belgen verklaart zich
niet veilig te voelen in hun eigen buurt.

yy
yy
yy
yy
yy

In de VerkeersONveiligheidsenquête werden dit jaar voor het eerst ook enkele vragen gesteld uit de veiligheidsmonitor, die
vroeger door de federale politie werd afgenomen. De 3 gedragingen die we als het
grootste buurtprobleem beschouwen zijn:
het niet aangeven van de richting (82%
vindt dit storend), automobilisten die met
iets anders bezig zijn (79%) en automobilisten die veel te hard rijden (79%).
Deze cijfers liggen hoger dan het percentage ondervraagden dat geconfronteerd
werd met woning-inbraak (56%) of geluidsoverlast (54%) in hun buurt bv. De
leeftijd heeft een invloed op de in-schatting
van het probleem. Hoe ouder de ondervraagden, hoe storender de problemen.
4% van de Belgen slachtoffer van poging tot inbraak
Er werd ook bevraagd in welke mate de
Belg slachtoffer werd van een aantal criminele feiten in het afgelopen jaar. Wat het
vaakst vermeld werd was dat bij 21% van
de ondervraagde gezinnen de wagen beschadigd werd, bij 4% er een poging tot
inbraak was zonder diefstal en er bij 3%
effectief ingebroken werd met diefstal. 3%
van de respondenten werd het slachtoffer
van een vluchtmisdrijf in het verkeer in het
afgelopen jaar. Bij 6 % van de gezinnen
werd het afgelopen jaar een fiets gestolen.
Het onveiligheidsgevoel is niet alleen te wijten aan de buurtproblemen, maar moet in
een breder perspectief bekeken worden.
Daarom heeft het BIVV een aparte enquête georganiseerd bij een representatieve
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Belangrijkste zorgen: inbraak, terrorisme en ongevallen
De Belgen werden ook ondervraagd over
veiligheidsaspecten waarvan ze wakker
liggen. Uit een lange lijst voorgestelde

Woninginbraak (57%)
Terroristische aanslag (50%)
Zwaar verkeersongeval (48%)
Ernstige fysieke agressie (35%)
Cyberaanvallen (24%)

Dat Belgen het meest vrezen voor een woninginbraak is niet verrassend aangezien
4% van de ondervraagden aangeeft dat
ze slachtoffer geweest zijn van een poging
tot inbraak! Het feit dat een zwaar verkeersongeval in de top 3 staat, is ook niet
vreemd want jaarlijks raken er zo’n 50.000
personen gewond in een verkeersongeval.
Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving
die al eens een zwaar verkeersongeval
heeft gehad.

Er zijn ook enkele opvallende regionale
verschillen. Meer Walen liggen wakker van
terroristische aanslagen (59% t.o.v. 43%
in Vlaanderen) en van ernstig fysiek geweld (46% in Wallonië t.o.v. 27% in Vlaanderen). 14% van de Vlamingen zegt van
geen enkele van de veiligheidstopics wakker te liggen. In Wallonië is dat slechts 1%.
1 op 3 Belgen paste zijn gedrag aan
door de aanslagen
32% van alle Belgen zegt in het afgelopen
jaar zijn gedrag door de aanslagen aangepast te hebben;
yy 1
 9% van de Belgen ging minder vaak
naar evenementen waar veel mensen
bijeenkwamen;
yy 16% werd wantrouwiger ten opzichte
van mensen die ze niet kennen;
yy 12% werd wantrouwiger ten opzichte
van moslims;
yy 12% vermeed publieke plaatsen zoals
winkelcentra of bioscopen;
yy 7% bleef vaker thuis.
20% acht terroristische aanslag waarschijnlijk in zijn buurt
20% van de Belgen acht het waarschijnlijk dat in 2017 een aanslag gepleegd zal
worden in zijn buurt of in een straal van 15
kilometer daarrond.
52% geeft ook aan dat ze denken dat er
niet echt een oplossing is voor de terroristische dreiging en dat we er mee moeten
leren leven. 84% van de Belgen is er van
overtuigd dat de dreiging geen tijdelijk fenomeen is dat binnen enkele jaren opgelost is. 60% zegt voldoende op de hoogte
te zijn van de mogelijke veiligheidsrisico’s
in zijn buurt.

BIVV breidt takenpakket gevoelig uit
De dertigste verjaardag van het BIVV gaat gepaard met een grondige transformatie. Het instituut is expert op het vlak van verkeersveiligheid, maar haalt nu
ook de expertise in huis om mee het debat te bepalen op andere maatschappelijke thema’s waar gedragsverandering centraal staat zoals veiligheid en inter
-en multimodaliteit. Op die manier wordt bijgedragen aan de zoektocht naar
een oplossing voor het steeds groter wordend mobiliteitsprobleem.
Na 30 jaar bestaan is het BIVV een gerenommeerd kenniscentrum inzake verkeersveiligheid geworden, vooral dankzij de campagnes en de wetenschappelijke studies die door onze specialisten geleid worden. Het sterkste merk van
het BIVV is BOB. Dankzij de BOB-campagnes is het BIVV erin geslaagd om in
20 jaar tijd de houding en het gedrag ten opzichte van rijden en drinken positief
te beïnvloeden. In de loop der jaren zijn de controles alleen maar toegenomen
en het aantal positieve tests gedaald.
Het BIVV richt zich voortaan op gedragsverandering. Het gaat niet alleen om
verkeersveiligheid, maar ook om aspecten van veiligheid in het algemeen, om
intermodaliteit en multimodaliteit. Het BIVV is dan ook erg blij met de steun van
de ministers van Mobiliteit en die van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.
Meer concreet zal het BIVV zich in de toekomst ook toespitsen op onderzoek
naar mobiliteitsproblemen. Ook op vlak van het verbeteren van de maatschappelijke veiligheid wil het BIVV met zijn expertise helpen het verschil te maken.
Het BIVV zal hiervoor beroep kunnen doen op partners zoals INNOS (Innovation Center for Security), een vzw die zich toelegt op innovatie in veiligheid en
beveiliging. Een voorbeeld van samenwerking is het project van de FOD Binnenlandse Zaken rond het opstellen van passagierslijsten op vliegtuig, trein of
bus en het delen van deze informatie tussen de betrokken veiligheidsdiensten.
Het BIVV en INNOS voeren daarom onder meer vergelijkingen met buitenlandse praktijken uit. Het PNR (Passenger Name Record) systeem, dat toelaat om
passagierslijsten van trein-, bus- en vlieg-tuigreizigers te controleren, doet zijn
intrede. Het is echter nodig om ook daarover een diepgaande kennis te hebben van manieren om deze controle te omzeilen.
Momenteel is de expertise rond veiligheid en intermodaliteit nog sterk gefragmenteerd. Met zijn veelzijdig kenniscentrum, vult het BIVV dit hiaat. Het BIVV
biedt zo een toegevoegde waarde aan de burgers, bedrijven, partners en politici.

Benoit GODART
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Driekwart van vrachtwagenbestuurders neemt pauze wanneer
ze zich te moe voelen
Drie kwart van de vrachtwagenbestuurders neemt een pauze wanneer ze zich te moe voelen om te rijden. In de bebouwde kom houden
ze zich ook beter dan gewone autobestuurders aan de snelheidslimiet.
Daarentegen zijn ze wel redelijk
laks als het gaat over het dragen
van de gordel: iets meer dan 40%
rijdt wel eens zonder zijn gordel
vast te klikken. Bijna de helft van de
vrachtwagenbestuurders geeft toe
wel eens een sms te sturen achter
het stuur en 70% rijdt soms te dicht
op het voertuig vlak voor hen. Deze
cijfers komen naar boven uit een
nieuwe enquête die het BIVV gehouden heeft onder vrachtwagenbestuurders samen met UPTR, Febetra en TLV. In het kader van deze
enquête heeft het BIVV de statistieken geanalyseerd. De afgelopen 10
jaar gebeurden er 27% minder ongevallen met vrachtwagens.

Enquête van het BIVV
Voor de eerste keer heeft het BIVV vrachtwagenbestuurders bevraagd om hun mening te kennen over bepaalde gedragingen, de frequentie waarmee ze inbreuken
begaan en hun attitudes ten opzichte van
andere bestuurders.
Snelheid in bebouwde kom en gedrag
bij vermoeidheid zijn positief
Vrachtwagenbestuurders zijn zich in het
algemeen zeer bewust van de gevaren
van vermoeidheid achter het stuur. Tijdens
het afgelopen jaar hebben meer dan drie
kwart van de bestuurders een pauze genomen omdat ze te moe waren om te rijden.
Vrachtwagenbestuurders rijden ook veel

12
Via Secura nr. 97

minder dan andere bestuurders te snel in
de bebouwde kom. 67% van de Belgische
automobilisten reed het afgelopen jaar wel
eens te snel in de bebouwde kom, bij de
vrachtwagenbestuurders is dat 52%.
Gordeldracht, afleiding en respecteren afstand zijn werkpunten
42% van de vrachtwagenchauffeurs geeft
toe in het afgelopen jaar wel eens gereden
te hebben zonder hun gordel om te doen.
17% vindt het ook aanvaardbaar om de
gordel niet te dragen ten opzichte van 4%
bij de autobestuurders. 69% geeft toe om
minstens één keer een sms of mail gelezen te hebben achter het stuur, 47% zegt
zelfs een mail of sms gestuurd te hebben.
10% van de ondervraagden geeft toe gereden te hebben nadat ze alcohol hebben
gedronken. Dat is opvallend minder dan
bij autobestuurders (43%). De toegelaten
alcohollimiet voor professionele chauffeurs
is echter 0,2‰, wat neerkomt op nultolerantie. Daarnaast geeft ook 70% van de
vrachtwagenbestuurders toe om soms te
kort op hun voorligger te rijden. Dit kan
verklaren waarom er bij veel ongevallen op
de autosnelwegen een vrachtwagen achter op een ander voertuig botst.
Autobestuurders snijden op de autosnelweg te veel de pas af
Deze enquête vroeg ook hoe het gedrag
van de autobestuurders ten opzichte van
de vrachtwagenbestuurders werd ingeschat. Vrachtwagenbestuurders verwijten
de autobestuurders vooral dat ze te vaak de
pas afsnijden bij het verlaten van de autosnelweg, dat ze afgeleid zijn in de wagen en
nonchalant rijden (vb hun richtingaanwijzers
niet gebruiken). De vrachtwagenbestuurder
mochten ook zelf suggesties doen om hun
veiligheid te verbeteren. De vaakst genoteer-

de suggestie was om het meerijden met een
vrachtwagen verplicht in de rijopleiding op
te nemen. Zo krijgen de andere weggebruikers een beter inzicht in wat vrachtwagenbestuurders ervaren. De vrachtwagenbestuurders verwijten hun eigen collega’s het
inhaalverbod bij regenweer niet te respecteren en niet voldoende afstand te houden ten
opzichte van voorliggers.

opzichte van 38% voor de andere weggebruikers. Maar zelfs als we het aantal
kilometers in rekening brengen, zien we
dat vrachtwagenongevallen op autosnelwegen bijna 2 keer zo vaak gebeuren dan
ongevallen met andere voertuigen.

Ongevallenstatistieken

Op de autosnelweg zijn ongeveer 6 op
10 van de ongevallen met vrachtwagens kop-staartbotsingen. Dat zijn zowel
vrachtwagens die achter op een ander
voertuig rijden, maar ook voertuigen die
op vrachtwagens botsen. Mogelijke oorzaken zijn het niet respecteren van de
snelheidslimieten en niet voldoende afstand houden met voorgangers. Buiten
de autosnelwegen, zijn er ook aan groot
deel aanrijdingen langs achter, maar ook
veel laterale botsingen. Die worden onder
meer veroorzaakt door problemen met de
zichtbaarheid, te wijten aan de dode hoek.

Naast de enquête heeft het BIVV ook een
analyse gedaan van de laatste ongevallenstatistieken. Dit zijn de 4 grote lessen die
daaruit getrokken kunnen worden. Hieronder vatten we de meest belangrijke officiële statistieken samen en trekken we enkele
mogelijke lessen.
Daling in Vlaanderen; stijging in Brussel en Wallonië
In 2015 is het aantal vrachtwagenongevallen het laagste dat ooit geregistreerd werd:
2155. Dat is een vermindering van 27%
in vergelijking met 10 jaar geleden (2961
ongevallen in 2005). De laatste jaren verschilt de evolutie wel van het ene gewest
ten opzichte van het andere. Zo was het
aantal vrachtwagenongevallen nooit zo
laag in Vlaanderen als in 2015. Daarentegen bemerken we een stijging sinds 2013
in Wallonië en Brussel.
Meer dan 1 ongeval op 3 op de autosnelwegen
8% van alle ongevallen in het verkeer
gebeuren op autosnelwegen. Voor ongevallen met vrachtwagens ligt dat cijfer
op 36%! Natuurlijk rijden vrachtwagens
meer op de autosnelwegen dan de andere weggebruikers. Zij doen 59% van hun
verplaatsingen op de autosnelweg ten

Op de autosnelwegen gebeuren 6 op
10 ongevallen door een aanrijding
langs achter

van voorgangers en het niet dragen van
de gordel de belangrijkste werkpunten van
de vrachtwagenbestuurders.
Daarentegen zijn ze zeer bewust van de
risico’s van vermoeidheid en snelheid en
passen ze hun gedrag er ook op aan. De
vrachtwagenbestuurders wijzen er zelf
ook op dat het gedrag van de automobi-

listen vaak te wensen overlaat, zeker als
ze de autosnelweg verlaten.
Op het vlak van statistieken, stelt het BIVV
vast dat er nog nooit zo weinig ongevallen
met vrachtwagens gebeurden. Dat staat
natuurlijk in contrast met het feit dat ze
veel ernstiger zijn dan andere ongevallen.

Ongevallen zijn 3 keer ernstiger
Ongevallen met vrachtwagens zijn veel
ernstiger dan andere ongevallen. In België
komen ongeveer 18 mensen om het leven
per 1000 letselongevallen. Voor vrachtwagenongevallen ligt dat cijfer in de buurt
van 50 doden per 1000 letselongevallen.
De ernst van vrachtwagenongevallen is
dus bijna 3 keer zo groot als dat van ongevallen met andere weggebruikers. Dat
verklaart natuurlijk ook voor een stuk de
media-aandacht die telkens aan dat soort
ongevallen wordt gegeven.

Conclusie
Volgens de enquête van het BIVV zijn afleiding, het niet voldoende afstand houden
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8 op 10 van zwaargewonde verkeersslachtoffers
herstelt nooit volledig
Wanneer iemand zwaar gewond
geraakt bij een verkeersongeval
moet in 1 op 6 van de gevallen een
familielid stoppen met werken om
voor het slachtoffer te zorgen. Bijna 80% van alle zwaargewonden
herstelt nooit helemaal volledig.
Zo blijkt uit de nieuwe Europese
studie My Life After The Crash,
op initiatief van het BIVV. Even ter
herinnering: in 2015 vielen er 732
doden, 4201 zwaargewonden en
47.638 lichtgewonden in het verkeer in ons land.

My Life After The Crash
(MyLAC)
MyLAC is een Europees project waarbij
verkeerslachtoffers in 20 Europese landen
werden bevraagd. Bedoeling was de vele
gevolgen van verkeersongevallen in kaart
te brengen, zowel op medisch, psychologisch, sociaal als economisch vlak.Deze
studie kwam er op initiatief van het BIVV, in
samenwerking met de Europese Federatie van Verkeerslachtoffers (FEVR) en vele
tientallen organisaties voor ondersteuning
van verkeersslachtoffers in Europa.

Resultaten
Vaak hoofdletsels, zelfs in de wagen
Ongeveer 60% van de respondenten
moest na hun verkeersongeval langer dan
7 dagen in het ziekenhuis verblijven. De
meest voorkomende fysieke letsels waren hoofdletsels, letsels aan de onderste
ledematen en letsels aan de wervelkolom.
Voetgangers hadden het vaakst letsels
aan het hoofd (63%) en aan de onderste
ledematen (55%). Slachtoffers die in een
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wagen zaten tijdens het ongeval hadden
in 80% van de gevallen een hoofdletsel en
iets meer dan de helft van de gevallen een
letsel aan de wervelkolom.
Posttraumatische stressstoornis in
60% van de gevallen
Meer dan 60% van alle ondervraagde
slachtoffers kampte na hun ongeval met
een posttraumatische stressstoornis. Het
gaat hier dus ook over slachtoffers die
minder dan 7 dagen in het ziekenhuis verbleven. Van de slachtoffers die langer dan
7 dagen in het ziekenhuis verbleven, had
bijna 70% achteraf een ernstige depressie. De tol op psychologisch vlak is dus
hoog en mag niet onderschat worden.
1 slachtoffer op 5 heeft zijn woning
moeten aanpassen
Van alle zwaargewonden moest uiteindelijk 18% aanpassingen doorvoeren aan zijn
woning. 30% is zelfs moeten verhuizen
omwille van de gevolgen van het ongeval.
Niet alleen voor het slachtoffer zijn de gevolgen groot, maar ook de naaste familie
wordt er door getroffen. In 1 op 6 gevallen (16%) moest een naast familielid zelfs
stoppen met werken om zorg te dragen
voor het verkeersslachtoffer.
Een verkeersongeval laat ook sporen
na voor het slachtoffer op professioneel gebied
Meer dan de helft (54%) van de zware
slachtoffers bleef langer dan 3 maanden
thuis. Iets meer dan een derde (34%) heeft
zijn werk of studies zelfs moeten stopzetten.
Voor zij die hun werk toch hebben hervat,
moest voor bijna 70% de werkbelasting
worden aangepast. In bijna 60% van de

gevallen waren er speciale voorzieningen
nodig om het slachtoffer toch zijn taken te
kunnen laten uitvoeren.
Bijna 80% van de zwaargewonden
herstelt nooit volledig
Van alle zwaargewonden die langer dan 7
dagen in het ziekenhuis moesten verblijven, geeft slechts 22% aan volledig hersteld te zijn. Dit wil zeggen dat bijna 80%
van alle zwaargewonden nog elke dag , in
kleine of grote mate, hinder ondervindt van
zijn ongeval.
Een zwaargewonde op 5 verliest meer
dan € 1000 per maand
De helft (49%) van de zwaargewonde
personen heeft na zijn ongeval te maken
gehad met een inkomensverlies van ongeveer € 200 per maand en bijna 1 op 5
(18%) heeft zelfs een financieel verlies van
meer dan € 1.000 euro per maand geleden. In het algemeen kunnen we stellen
dat erg zware letsels gepaard gaan met
een aanzienlijk inkomensverlies.

Conclusie
MyLAC toont nogmaals duidelijk aan dat
de gevolgen van een verkeersongeval niet
enkel beperkt blijven tot materiële en lichamelijke schade. Ook op psychologisch
en financieel vlak dragen verkeerslachtoffers en hun omgeving vaak levenslang
de gevolgen van een verkeersongeval. En
het maakt niet uit of je slachtoffer was als
voetganger, fietser of als inzittende van
een wagen. Alle weggebruikers hebben
met dergelijke zware gevolgen te maken.
Benoit GODART

De fietshelm, een must voor
kinderen
In Frankrijk moeten kinderen sinds
22 maart verplicht een fietshelm
dragen. Dit is ook zo in de helft van
de Europese landen. In België vinden we ook steeds meer voorstanders van dergelijke maatregel. Uit
een nieuwe enquête van het BIVV
blijkt dat 60% van de Belgen (maar
74% Walen) voor de verplichting
van de fietshelm is. Dokters zijn
unaniem wat dit betreft. Eén kind
op 2 dat opgenomen wordt in het
ziekenhuis na een fietsongeval
heeft een hoofdletsel. Wanneer
zal onze overheid het voorbeeld
van Frankrijk volgen?

De medische wereld is
voor
Neurochirurgen en spoedartsen zeggen
vaak dat ze niet begrijpen waarom we zo
lang wachten om de fietshelm verplicht te
maken. De chirurgen krijgen geregeld kinderen op hun operatietafel die ze na een
fietsongeval aan het hoofd moeten opereren. Vaak operaties die perfect vermeden
hadden kunnen worden indien het kind
een helm had gedragen. Dit werkt frustrerend voor de artsen zeker als je weet dat
een fietshelm het risico op verwondingen
met 70% verkleint.

Kinderen op de eerste
plaats
Kinderen zijn ons kostbaarste goed en we
moeten al het mogelijke doen om hen te
beschermen. Zeker jonge kinderen, kleuters die pas leren fietsen, zijn erg kwetsbaar, en hun schedel is nog erg broos.
Daarom pleit het BIVV voor een verplich-

ting van de fietshelm, zéker voor kinderen
tot 14 jaar. Niet iedereen is momenteel
overtuigd van zo’n maatregel. Vergelijk het
met de verplichte gordeldracht in de auto:
in het begin was er ook veel weerstand,
maar vandaag kan niemand zich voorstellen om tégen te zijn.

voeding en onderwijs hebben hierin een
grote rol gespeeld. Vele scholen zorgen
er nu al voor dat zoveel mogelijk kinderen
met de fiets naar de school komen. Maar
het zou niet mogen dat we de veiligheid
van onze fietsende kinderen laten afhangen van goede wil.

Dezelfde bewustmaking is nodig voor de
fietshelm. Juist omdat het nut van de gordel en de fietshelm hetzelfde is. Een helm
kan bepalend zijn voor leven of dood, voor
onherstelbare letsels of geen verwondingen. Niemand zal tegenspreken dat een
fietshelm onze kinderen beter beschermt
wanneer ze met hun fiets vallen of betrokken raken in een ongeval. En toch is dàt
argument blijkbaar niet voldoende om iedereen te overtuigen dat zo’n verplichting
echt nodig is.

We moeten nu een stap verder gaan en
die fietshelm verplichten voor kinderen. En
om die verplichting te laten werken, moet
dat uiteraard ook gecontroleerd worden.
Dat zijn wij dan weer verplicht aan onze
kinderen. Net zoals wij, volwassenen, het
aan onszelf verplicht zijn om het goede
voorbeeld te geven. Want een fietshelm
voor elke fietser, dat redt levens.
Karin Genoe

Het zijn onder meer de fietsersverenigingen die nog niet overtuigd zijn. Ze geven
toe dat de fietshelm bij kinderen zijn nut
heeft. Maar ze zeggen dat er belangrijkere prioriteiten zijn. Ze willen liever betere
fietspaden in plaats van een verplichte
fietshelm. De fietsersorganisaties vrezen
bovendien dat zo’n verplichting zal zorgen
voor minder fietsers op de weg.
We hebben zeker betere fietspaden nodig,
maar op die fietspaden zie ik liever jonge
fietsers, mét een helm. Het debat over veilig fietsen mag met andere woorden niet
worden herleid tot een discussie over wat
nu prioritair is: de fietspaden of de fietshelm. Want het is geen ‘of-of’, maar een
‘én-én’-verhaal.
In Brussel draagt 7 op 10 kinderen nu al
een fietshelm. Dat is een grote verbetering
tegenover enkele jaren geleden. Toen wilde zowat de helft er geen dragen, omdat
de kinderen dat niet cool vonden. De op-
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Meeste Belgen hebben hun voorzorgen genomen tijdens de eindejaarsfeesten
Een op 7 Belgen blijft tijdens de
feestdagen slapen op hun feestlocatie. Een op drie viert thuis zodat ze zich geen zorgen hoeven te
maken over de terugrit. Bijna 8%
drinkt echter 7 glazen alcohol of
meer wanneer ze nog moeten rijden. Opvallend is dat 1 op 5 Belgen
denkt dat er een “wondermiddel”
bestaat om het alcoholgehalte in
het bloed sneller te laten dalen.
Dit waren de belangrijkste resultaten uit een nieuwe enquête van
het BIVV, die speciaal voor de eindejaarsfeesten gehouden werd.

Bestuurder onder
invloed van alcohol bij 1
ongeval op 4 tijdens de
nieuwjaarsdagen
Tijdens het nieuwjaarsweekend, is bij 1
ongeval op 4 (23%) een bestuurder betrokken die onder invloed van alcohol
reed. Dat is meer dan tijdens een ‘nor-

maal’ weekend (19%) en meer dan tijdens
de kerstdagen (16%). In absolute cijfers,
tekenen we gemiddeld een veertigtal ongevallen op die te wijten zijn aan alcohol
tijdens Nieuwjaar ten opzichte van een
twintigtal met Kerstmis. Zo zien we dat de
feestdagen, en zeker Nieuwjaar, ondanks
de verscherpte controles en sensibilisering
een risicovolle periode blijft.

BIVV enquête
Om meer te weten te komen over het gedrag van de Belgische bestuurders tijdens
de eindejaarsfeesten, heeft het BIVV een
enquête gehouden bij een representatieve
groep Belgen.
Bob heeft meer succes bij de jongeren en Walen slapen ter plaatse
In het algemeen organiseren de Belgen zich
goed voor de feestdagen. Eén op 4 (25%)
kiest een Bob om veilig thuis te geraken.
Dit concept kent meer succes bij de -34
jarigen (42%) dan bij de 35-plussers (25%).
32% blijft thuis. Ongeveer een even groot

percentage (30%) drinkt niet of is zeker
dat hij onder de wettelijke alcohollimiet zit
als hij naar huis rijdt met de wagen. 14%
blijft ter plaatse slapen. 10% neemt het
openbaar vervoer en 7% belt een taxi.
Opvallend is dat het meer ingeburgerd is
om te blijven slapen op de feestlocatie in
Wallonië (24%) dan in Vlaanderen (8%).
Nog een ander positief punt voor de jonge
bestuurders is dat ze met veel meer zijn
(71%) om een water of een softdrankje te
bestellen ten opzichte van de bestuurders
tussen 35 en 54 jaar oud (42%).
Drie kwart drinkt niet meer dan 3 glazen

Belgische bestuurders nog een aantal
opvallende middeltjes, die zouden helpen
om je alcoholpercentage te verlagen. Zo
gaven respondenten als antwoord dat
vettig eten, pure chocolade, water of thee
drinken, een toertje lopen of… overgeven
adequate middeltjes zijn om je alcoholgehalte te laten dalen.
Maar één Belg op twee weet dat toegestane alcohollimiet 0,5‰ is.
De wettelijk toegestane alcohollimiet bedraagt 0,5g alcohol per liter bloed (of 0,5
‰). Iets meer dan de helft van de Belgen
(55%) kent deze limiet. Eén op drie denkt

dat de limiet verlaagd is naar 0,2‰), wat
niet het geval is. Momenteel geldt deze
limiet ook (nog) niet voor beginnende bestuurders. Nog opvallend: 5% denkt nog
altijd dat de limiet 0,8‰ is.

Conclusie
In het algemeen organiseren de Belgen
zich om de feestdagen op een veilige manier door te brengen. De opeenvolgende
Bobcampagnes hebben zeker een impact
op ons gedrag, vooral in deze periode van
sensibilisering en doorgedreven controles. Bestuurders onder de 34 jaar kiezen

daarbij vaker voor een Bob dan de oudere
bestuurders. Een kleine groep blijft rijden
nadat ze te veel hebben gedronken en
veroorzaken bovendien ongevallen. Een
kwart van de bestuurders betrokken in
een ongeval tijdens het eindejaar was onder invloed van alcohol. Sensibilisering en
controles blijven broodnodig. Het is ook
belangrijk om deze groep er verder op te
wijzen dat er geen enkel wondermiddel is
om het alcoholgehalte in je bloed te laten
dalen. Helaas zijn sommige urban legends
moeilijk uit de hoofden van de mensen te
bannen.

De meerderheid van de Belgen (74%)
drinkt niet of drinkt maximaal 3 glazen alcohol op een van de feestdagen wanneer
ze nog moeten rijden. Bijna 8% drinkt
echter 7 glazen alcohol of meer wanneer
ze nog moeten rijden. Daarvan zijn er een
aantal die inschatten dat ze nog kunnen
rijden, hoewel ze in feite boven de legale
alcohollimiet zitten.
1 Belg op 5 gelooft in “wondermiddeltjes” om alcoholgehalte te laten dalen
Alcohol wordt van nature afgebroken in
je lichaam, gemiddeld breekt je lichaam
0,15‰ per uur af. Er is geen enkele pil of
trucje dat het alcoholgehalte in je bloed
sneller doet dalen. Nochtans denkt 10%
van de ondervraagden (en zelfs 16% van
de -34 jarigen) dat veel eten je alcoholgehalte in je bloed sneller doet dalen. 4%
meent dat een koffie drinken helpt. Terwijl
dat net als effect heeft dat het de werking
van alcohol in je lichaam verlengt.
4% meent dat een frisse neus halen de
oplossing is. Er zijn volgens sommige
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Winter-BOB-campagne 2016-2017: meer testen en minder bestuurders
onder invloed
De laatste editie van de BOB-campagne, van 25 november 2016 tot 30 januari
2017, was meer dan geslaagd ondanks
de terroristische dreiging. Gedurende de
negen weken durende winter-BOB-campagne 2016-2017 werden 450.903
bestuurders gecontroleerd. 2,3% blies
hierbij positief. Nooit werden tijdens
een winter-BOB-campagne zoveel be-

stuurders aan een controle onderworpen.
Gemiddeld werden elke dag van de campagne 6.800 personen gecontroleerd. Het
aantal gecontroleerde bestuurders dat rijdt
onder invloed van alcohol vermindert van
jaar tot jaar. Tijdens de BOB-campagne
van 2015-2016 ging het nog om 2,5%.
Het aantal positieve controles was nog
nooit zo laag in de 3 gewesten. In Brus-

Aantal Aantal positieve
uitcontroles
%
gevoerde (tussen 0,5 et
controles
0,8 ‰)
2016-2017 450.903
3203
1,6
2015-2016

409.163

3124

0,8

Aantal
positieve
controles
(> 0,8 ‰)
7002

0,7

6940

1,7

%

Totaal
aantal
%
positieve
controles
10.205
2,3
10.064

2,5

Tabel: aantal bestuurders onder invloed per moment.

2015-2016

2016-2017

Bestuurders onder invloed weekdag

1,32%

1,14%

Bestuurders onder invloed weeknacht

6,73%

5,75%

Bestuurders onder invloed weekenddag

2,03%

1,98%

Bestuurders onder invloed weekendnacht

5,37%

5,16%

Gewest
Waals Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Vlaams Gewest

Aantal
uitgevoerde
controles
122 075

2,8%

Aantal controles
per 100.000
inwoners
3401

36.739

2,8%

3126

292 089

2%

4532

Aantal positieve
controles

sel werd dit resultaat trouwens vorig jaar
ook al behaald.
Steeds meer bestuurders worden zich
bewust van de gevaren van rijden onder invloed van alcohol. Algemeen kan
worden gesteld dat hoe meer het aantal
controles stijgt, hoe minder bestuurders
er worden betrapt op het rijden onder invloed. Desondanks deze positieve noot,
mag de link tussen verkeersongevallen
en bestuurders onder invloed niet naar
de achtergrond verdwijnen. Ondanks
het groter aantal ademtests en minder
bestuurders onder invloed, mag niet uit
het oog worden verloren dat 1 letselongeval op 7 te wijten is aan alcohol. Wanneer het over weekendnachten gaat, is
dit zelfs 1 op 2 ongevallen. De inspanningen met betrekking tot sensibilisering
en repressie om de gedragswijziging bij
de hardleerse bestuurders te bereiken,
moeten dus worden volgehouden en
verdergezet. Bijkomend mag ook de invloed van de sociale media, waarop de
weggebruikers de plaatsen van controles melden, niet onopgemerkt blijven. Dit
is de reden waarom de geïntegreerde
politie ook werkt met kleinere mobiele
controledispositieven. Hierdoor verhoogt de kans te worden gecontroleerd.
De resultaten van de winter-BOB-campagne 2016-2017 zijn beschikbaar op
de website: www.verkeersstatistieken.
federalepolitie.be

We kijken bijna de helft minder naar
verkeersborden als we handenvrij
bellen
Zelfs met een handenvrije kit, kijkt
een bestuurder die aan het bellen
is achter het stuur, de helft minder naar de verkeersborden langs
de weg. Hij is ook veel minder
aandachtig naar de andere weggebruikers toe. Rijden en bellen
zorgt er trouwens voor dat bestuurders op het middelste rijvak
blijven rijden zonder dat zelf te
beseffen. Dit zijn enkele resultaten van een test die door het BIVV
gedaan werd met behulp van revolutionaire brillen die de oogbewegingen registreren tijdens een
telefoongesprek.
Het BIVV deed samen met Profacts een
experimenteel onderzoek om na te gaan
op welke wijze je afgeleid wordt door
handsfree te bellen achter het stuur. Recente wagens zijn meer en meer uitgerust
met handenvrije kits en heel wat bestuurders maken er (vaak) gebruik van. Zo
toonde de studie van het BIVV aan dat
40% van de Belgen handsfree heeft gebeld in het afgelopen jaar.
De proefpersonen moesten een traject
van meer dan 25 km afleggen op de E17.
Ze kregen ofwel op de heenweg of terugweg een telefoontje. Door gebruik te maken van een eye-track bril konden de onderzoekers nagaan waar de proefpersoon
naar keek tijdens beide situaties. Er werd
ook onderzocht of er andere effecten zoals de positie op de weg merkbaar waren.

De verkeersborden?
Euh… welke
verkeersborden?
In het algemeen werd vastgesteld dat
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tijdens het handsfree bellen de bestuurders meer in het rond keken. Zo bleken
de proefpersonen minder aandacht te
hebben voor relevante zaken in het verkeer zoals andere weggebruikers en verkeersborden. Er werd 44% minder naar
verkeersborden gekeken en 28% minder
naar andere weggebruikers als ze gebeld
werden ten opzichte van wanneer ze niet
gebeld werden.

telefoongesprek de aandacht volledig af.
Een mens is niet in staat om verschillende
informatie tegelijkertijd te verwerken. Dat
betekent dat praten aan de telefoon, zelfs
bij een banale conversatie, ervoor zorgt
dat de aandacht voor het verkeer aanzienlijk vermindert: de bestuurder kijkt minder
in de spiegels, ziet de verkeersborden
minder goed, rijdt niet op de plaats waar
hij zou moeten rijden enz.

Ook de spiegels
werden “vergeten”

Kortom, het telefoongesprek creëert een
soort van waas die sommige bestuurders
volledig van hun omgeving scheidt. Daar-

De testpersonen keken minder lang en
minder vaak in hun linkerspiegel en reden
meer op het middenvak wanneer ze aan
het bellen waren. Ook handsfree bellen
heeft dus wel degelijk een invloed op ons
gedrag in de wagen. Dit verklaart grotendeels waarom bestuurders “vergeten” van
terug naar het eerste rijvak te gaan.

3 vrijwilligers missen
de afslag van de
autosnelweg!
Hoewel de onderzoekers niet hebben
kunnen vaststellen dat er een grote impact
zou zijn op de snelheid van de bestuurder, werd er toch iemand geflitst tijdens de
test en misten 3 anderen de afslag die ze
moesten nemen omdat ze volop aan het
bellen waren.

Conclusie
Naast het “draagbare” item op zich, is het
vooral het telefoongesprek zelf dat voor
een afleidend effect zorgt op de bestuurder, waardoor diens prestaties verminderen. Zelfs met een handsfree kit leidt het

door begaan ze belangrijke fouten, zoals
het missen van de afslag op een autosnelweg. Daarom is het nodig om te blijven
hameren op de gevaren die het gebruik
van de gsm met zich meebrengt in het verkeer, zelfs met een handsfree kit. Uiteraard
moeten we de wet respecteren, maar een
bestuurder moet zich ervan bewust zijn
dat het vooral het telefoongesprek op zich
is dat de storende factor is, zelfs met een
handenvrij systeem.
Benoit GODART
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Drones om ongevallen vast te stellen
Twee hypermoderne drones van
het BIVV zullen voortaan door de
Federale Wegpolitie gebruikt mogen worden na ongevallen op de
autosnelwegen. Deze drones zorgen ervoor dat na een ongeval
sneller de ongevalsscène in kaart
kan gebracht worden. Zo kan de
snelweg sneller vrijgemaakt worden en zullen files vlugger oplossen. Bovendien worden er een
aantal extra ongevallen in beide
rijrichtingen vermeden.

Fotogrammetrie
Sinds 1 januari 2010 is een verkeersongevallenteam ‘fotogrammetrie’ actief binnen
de Federale Wegpolitie Antwerpen. Deze
gespecialiseerde ploeg wordt sindsdien
geregeld ingezet bij het vaststellen van
zware verkeersongevallen op het autosnelwegennet binnen de provincie Antwerpen en uitzonderlijk ook daarbuiten. Ze
maken hierbij gebruik van 2D en sinds kort
ook 3D-fotogrammetrie.

Het gebruik van
de fotogrammetrie
heeft volgende
hoofddoelstellingen:
yy snellere afhandeling van politionele
vaststellingen bij verkeersongevallen.
yy 
kwalitatief hoogstaande vaststellingen
waarbij de posities van voertuigen en
sporen minutieus en nauwkeurig tot
op de centimeter worden vastgelegd.
Hierdoor worden de vaststellingen te
allen tijde controleerbaar en reproduceerbaar.
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Van 2D fotogrammetrie
naar 3D fotogrammetrie

Waarom zijn drones
nodig?

Het gebruik van 2D-fotogrammetrie was
destijds revolutionair maar is enkel mogelijk op plaatsen waar er geen grote hoogteverschillen zijn. Dat komt omdat 2D-fotogrammetrie geen rekening houdt met de
derde dimensie, namelijk de hoogte. Aangezien de meeste sporen van verkeersongevallen zich op de rijbaan bevinden (plat
vlak), vormt dat meestal geen probleem.
Wanneer er wel een hoogteverschil is
wordt er, bij 2D-fotogrametrie, gebruik
gemaakt van een speciaal meettoestel
(“totalstation”) om sporen op te meten
maar een volledige fotogrammetrische uitwerking is dan niet mogelijk. Door echter
gebruik te maken van 3D-fotogrammetrie
kan dit ook perfect gemeten worden.

Gezien grote ongevalsites op autosnelwegen vaak een oppervlakte bestrijken van
honderden meters en de verwerking via
3D-fotogrammetrie meerdere foto’s vereist, is het noodzakelijk om te gaan werken vanuit vogelperspectief.

Het gebruik van 3D-fotogrammetrie geeft
aan de politie volgende voordelen:
yy v aststellingen met behulp van fotogrammetrie buiten de rijbaan worden
mogelijk.
yy het nemen van foto’s fotogrammetrie
wordt mogelijk zonder takeling van
voertuigen.
yy men dient geen meetpunten meer te
plaatsen (snelheidswinst op terrein).
yy men dient geen enkele meting op het
terrein meer uit te voeren aangezien we
werken met een gekende vaste referentiemaat (snelheidswinst op het terrein).
yy verdere verwerking van de vaststellingen op het bureau gaan veel sneller
door de automatisatie van sommige
processen.

Om een ongeval vast te leggen is er maar
éénmalig de kans om dit vast te leggen.
Na het ruimen van de brokstukken en takelen van de voertuigen is alle essentiële
informatie weg. Daarnaast is er de wil om
de autosnelweg zo snel mogelijk vrij te geven, niet in het minst om verdere ongevallen te vermijden die zich zowel in de staart
van een file als in de tegenovergestelde
richting voordoen. Maar ook de economische en ecologische schade die opgelopen wordt tijdens lange wachttijden noodzaakt een snelle afhandeling. Het gebruik
van een “drone” is hiervoor zeer geschikt
en de politie stelt vast dat 3D-fotogrammetrie quasi standaard wordt gebruikt in
combinatie met een “drone”.
Door gebruik te maken van “drones” kan
de politie, eens ter plaatse, onmiddellijk in
enkele luttele minuten de hele site overvliegen en alles vastleggen zonder enige
verdere meting te moeten uitvoeren. Bovendien moeten ze ook niet langer wachten totdat alle voertuigen zijn getakeld en
kunnen ze in 1 keer ook alle sporen buiten de rijbaan vastleggen. Met de drone
en 3D-fotogrammetrie kunnen we in vele
gevallen de tijd die nodig is om de hele
ongevalssite vast te leggen halveren ten
opzichte van 2D.

Mocht het gebruik van de drone volgens
voormelde inzetprincipes niet mogelijk zijn
(bv. slechte weersomstandigheden, lage
tunnels, technisch defect,…), dan kan
men nog steeds terugvallen op de klassieke werkwijze door bijvoorbeeld de inzet
van het voertuig fotogrammetrie met de
camera op een uitschuifbare mast.

Drones ook hulpmiddel
bij diepte-onderzoek
Om een goed begrip te hebben van hoe
ongevallen werkelijk tot stand komen en
vooral hoe ze vermeden kunnen worden,
is het onontbeerlijk om ook op diepte-onderzoek in te zetten. Ook daarbij kunnen
drones relevante en nauwkeurige informatie over de ongevalsscène opleveren. Het
BIVV heeft in de loop der jaren al expertise
uitgebouwd rond diepte-onderzoek. Zo
gingen onderzoekers van het BIVV mee
op het terrein in Frankrijk, en volgen ze
de praktijk en ontwikkelingen in gidsland
Duitsland. Daarnaast zit het BIVV in het internationaal consortium IGLAD dat kennis
en data rond diepte-onderzoek internationaal verzamelt. Er is momenteel in België nog geen wet op accidentologie. We
hopen dat daar snel verandering in komt,
zodat de onderzoeken snel kunnen opgestart worden.
Benoit GODART
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Leeftijd van bestuurders betrokken in een letselongeval op een autosnelweg
18-24 jaar
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Spookrijders betrokken in een letselongeval op een autosnelweg
Alle bestuurders betrokken in een letselongeval op een autosnelweg

Profiel van spookrijders
Jaarlijks gebeuren er gemiddeld
een vijftiental ongevallen met
een spookrijder op de autosnelweg. Ongevallen met spookrijders gebeuren gelukkig niet zo
vaak, maar ze zijn wel 10 keer
dodelijker dan alle ongevallen op
de autosnelweg samen. Vaak ligt
alcohol, onoplettendheid of een
zelfmoordpoging aan de basis
van een spookrijongeval. Het BIVV
maakt in een nieuwe analyse een
profiel op van bestuurders die de
autosnelweg in de tegenovergestelde richting oprijden.

weekendnacht. In totaal komen zelfs 38%
van de letselongevallen met een spookrijder ’s nachts voor. Dit is proportioneel
meer dan wat we zien bij totaal aantal letselongevallen op een autosnelweg, waarvan er ‘slechts’ 22% ’s nachts gebeuren.

Bestuurders 65+
oververtegenwoordigd
Meer dan 1 spookrijder op 5 (21%) die
betrokken raakt bij een ongeval, is ouder
dan 65 jaar. Nochtans zijn senioren slechts
betrokken bij 4% van alle letselongevallen.

Spookrijden komt dus relatief gezien veel
vaker voor bij senioren dan bij jongeren.
Maar in absolute cijfers zijn er de meeste
spookrijders bij de 25-49 jarigen.

Alcohol bij ongeveer 1
geval op 4
In bijna 1 op 4 gevallen (23%), was de
spookrijder onder invloed van alcohol op
het moment van het ongeval. Dat is bijna
2,5 keer meer dan bij alle letselongevallen
op autosnelwegen samen (10%). Dit is
waarschijnlijk nog een onderschatting van

Leeftijd van bestuurders betrokken in een letselongeval op een autosnelweg 18-24 jaar.

Zeer ernstige ongevallen
Ongevallen met een spookrijder maken
slechts 0,4% uit van alle letselongevallen op de autosnelwegen. Toch zijn ze
verantwoordelijk voor 3,7% van alle verkeersdoden op de autosnelwegen. De
ernst van ongevallen met een spookrijder
is dan ook 10 keer groter dan de gemiddelde ernst van alle letselongevallen op
een autosnelweg. In totaal vielen er in de
afgelopen 10 jaar 327 slachtoffers in 143
ongevallen waarbij een spookrijder betrokken was. Hiervan waren er 45 doden en
282 gewonden. In 1 ongeval op 6, sterft
de spookrijder.

’s Nachts, vooral tijdens
het weekend
Het aantal ongevallen is relatief mooi verdeeld over het hele jaar, maar er is toch
een piek in maart: 11% van alle ongevallen
met een spookrijder gebeuren dan.

Spookrijders betrokken in
een letselongeval op een
autosnelweg
Alle bestuurders betrokken
in een letselongeval op een
autosnelweg

18-24
jaar

25-44
jaar

45-64
jaar

65+ jaar

Totaal

12%

44%

23%

21%

100%

16%

52%

27%

4%

100%

de werkelijkheid, want slechts de helft van
de spookrijders ondergaat een alcoholtest. Uit sommige studies in het buitenland
blijkt zelfs dat de helft van de spookrijders
onder invloed van alcohol was op het moment van het ongeval.

De helft maakt
rechtsomkeer op de
autosnelweg
In de tegengestelde richting rijden, gebeurt vaker bij beperkt zicht, vooral in de
herfst en de winter en ook ’s nachts.
Uit een Nederlandse studie blijkt dat
slechts de helft van de spookrijders in de
tegengestelde richting rijdt, doordat ze de
afrit van de autosnelweg als oprit gebruiken. De anderen maken rechtsomkeer
of rijden achteruit terwijl ze zich al op de
autosnelweg bevinden. Dan helpen veiligheidsmaatregelen op de opritten uiteraard
niet.

Profiel van een spookrijder
We onderscheiden 3 grote categorieën spookrijders die tegen de richting in
rijden:
1. Bestuurders onder invloed van alcohol, drugs en/of geneesmiddelen.
2. Bestuurders die onopzettelijk spookrijden, omdat ze niet opletten of verstrooid zijn. Andere factoren die een rol kunnen spelen zijn: oriëntatieproblemen, geen herkenningspunten hebben. Contradictorisch genoeg kan je ook
herkenningspunten verliezen wanneer er weinig verkeer is.
3. Bestuurders die opzettelijk tegen de richting in rijden. Zo doen dat voor de
kick, voor een weddenschap of om zelfmoord te plegen.

Wat moet je doen als je een spookrijder
tegenkomt?
1. V
 ertraag en hou uiterst rechts, zelfs indien je hiervoor op de pechstrook
moet rijden. Studies tonen immers aan dat spookrijders zelf de neiging hebben om rechts te rijden (de linkerrijstrook voor jou dus).
2. Knipper eventueel met je lichten wanneer je de spookrijder kruist, maar niet
eerder zodat de spookrijder niet in paniek raakt.
3. Verwittig zo snel mogelijk de politie.

Wat moet je doen als je de autosnelweg
oprijdt in de verkeerde richting?
1. V
 ertraag en schakel je dimlichten en waarschuwingslichten aan. Versnel in
geen geval, ook al wil je zo snel mogelijk bij de oprit geraken.
2. Indien er geen tegenliggers zijn, rij dan naar de pechstrook en stop daar. In
het andere geval, hou je zoveel mogelijk rechts zodat andere voertuigen een
ontwijkingsmanoeuvre kunnen uitvoeren.
3. Verwittig onmiddellijk de politie. Zij zullen je helpen om terug in de juiste
rijrichting te geraken.
Benoit GODART

24% van alle letselongevallen met een
spookrijder werden genoteerd tijdens een
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Een kwart van de bestuurders had een groot technisch
probleem in de voorbije 3 jaar
Het BIVV wou graag meer te weten over de manier waarop Belgen omgaan met de techni-sche
staat van hun voertuig. Daarom
hield het BIVV een enquête bij
een representatieve steekproef
onder de bevolking. We stellen de
belangrijkste resultaten van dit
onderzoek in deze tekst voor en
geven ook een aantal tips rond de
belangrijkste elementen voor de
veilig-heid van uw voertuig.
In de loop der jaren is er al een enorme
vooruitgang geboekt op het gebied van
de veiligheid van voertui-gen. Deze constante evolutie heeft zeker een belangrijke
rol gespeeld bij het verminderen van het
aantal verkeersongevallen in de afgelopen
decennia.
Toch weerhoudt deze vooruitgang sommige chauffeurs niet om met een wagen
te rijden waarvan de vei-ligheid te wensen
overlaat. Zo rijden sommige chauffeurs
maar met één werkende koplamp. Anderen wachten tot de laatste minuut om hun
tot op de draad versleten banden te laten
vervangen.
Veel bestuurders zijn zich nog onvoldoende bewust van het feit dat de slechte staat
van hun voertuig een niet te verwaarlozen
oorzaak van zware ongevallen kan zijn.
Sommige automobilisten zijn daarom niet
snel geneigd om kosten te maken. Veelal stellen ze de vervanging van versleten
onderdelen, die ze be-schouwen als een
gedwongen aankoop, uit tot het laatste
moment.

Enquête van het BIVV
Om te weten hoe Belgische bestuurders
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omgaan met de technische staat van hun
voertuig, heeft het BIVV een onderzoek
gedaan bij een representatieve steekproef
van personen die een wagen bezitten. Dit
zijn de belangrijkste resultaten.
Winteronderhoud
Bijna één op de 4 bevraagde personen
(24%) is van plan een speciaal winteronderhoud te laten uitvoeren. 13% heeft dit
zelfs al laten doen op het moment dat
het onderzoek werd gehouden. Dat was
dus voor de week van 13 tot 20 oktober.
In totaal denkt meer dan één bestuurder
op 3 (37%) eraan om jaarlijks een speciaal winteronderhoud aan zijn wagen in te
plannen.
De banden
43% van de bestuurders koopt nieuwe
banden wanneer hun garagist dat aanbeveelt. 52% neemt zelf het initiatief om van
banden te verwisselen wanneer ze een
defect vaststellen. Een aanzienlijk deel van
de Belgen is zich dus wel bewust van het
belang van de banden. Eén bestuurder op
20 (5%) wacht echter tot de technische
controle de banden afkeurt of op een lekke band vooraleer ze te vervangen.
Winterbanden kunnen nuttig zijn bij extreme winterse weersomstandigheden, op
voorwaarde dat ze de bestuurders niet
aanzetten tot meer risicovol gedrag. Het
onderzoek van het BIVV toont aan dat iets
minder dan de helft van de Belgen winterbanden laat opleggen. Logischerwijs kennen de winterbanden een groter succes in
Wallonië dan in Vlaanderen: 60% van de
Walen heeft winterbanden op de wagen,
ten opzichte van 40% van de Vlamingen.
Het meest verrassende cijfer uit het onderzoek is zeker dat 1 op 3 bestuurders de
winterbanden zelf oplegt! Daarbij merken

we ook op dat 1 bestuurder op 100 het
hele jaar door met winterbanden rijdt. Ook
dit kan negatieve gevolgen hebben op de
veiligheid.
Wat de bandenspanning betreft, zijn de
cijfers ook eerder onrustwekkend: slechts
21% van de bestuurders volgt het advies
van professionals en kijkt de bandenspanning elke maand na. Walen (30%) doen
het wat dat betreft iets beter dan Vlamingen (16%). Een kwart (24%) checkt de
bandenspanning alleen maar wanneer de
banden slap zijn en 1 op de 8 (12%) controleert dit zelfs… nooit!
Technische staat van het voertuig
1 op 4 bestuurders (26%) heeft in de afgelopen drie jaar een belangrijk technisch

probleem gehad. De onderdelen die het
vaakst een probleem vormen zijn: de remmen, de batterij en de banden.
Positief punt uit het onderzoek is wel dat
de overgrote meerderheid van de bestuurders (93%) van mening is dat de technische staat van hun voertuig belangrijk of
zelfs zeer belangrijk is.
De verschillende sensibiliseringsacties in
het verleden, blijken dus hun vruchten af
te werpen. Jonge bestuurders blijken zich
echter minder zorgen te maken over de
staat van hun voertuig dan oudere bestuurders. Een goed onderhouden voertuig is nochtans niet alleen van groot belang voor de veiligheid van de inzittenden,
maar ook voor die van de andere weggebruikers.

Daarom hebben het BIVV en TRAXIO, in
de aanloop van de winter, een campagne
gelanceerd om de aandacht van de automobilisten te vestigen op het belang van
de onderdelen die de basis vormen van de
actieve veiligheid van een voertuig.

De belangrijkste
veiligheidselementen
van een voertuig
De remmen
De remmen zijn waarschijnlijk de belangrijkste veiligheidsuitrusting van een voertuig. Om een optimale veiligheid te garanderen, moeten ze geregeld gecontroleerd
en onderhouden worden. Vaak gaan bestuurders van het principe uit dat wanneer
ze de rempedaal induwen, het voertuig altijd zal remmen zoals voorzien. Dat is niet
altijd het geval.
Remmen worden continu ‘aangevallen’
door vochtigheid, zout, stof of andere onzuiverheden. Ze kunnen minder goed gaan
werken wanneer ze niet om de 10.000 tot
20.000 km gecontroleerd worden, afhankelijk van de verkeersomstandigheden
(stad, autosnelwegen, ...). Met versleten
remmen vergroot de stopafstand, met alle
gevolgen van dien.
De banden
Het raakvlak van je auto met de weg is
zo groot als vier postkaarten. De wettelijke minimumdiepte van een bandenprofiel
bedraagt 1,6 mm, maar het is ten zeerste
aanbevolen om de banden te vervangen
wanneer het profiel nog maar 3 mm is. Zo
is de afwatering van banden met een profieldiepte van 3 mm (38% van de initiële
diepte) ongeveer 76% minder dan bij nieuwe banden. Nochtans rijden er, volgens de

cijfers van Pneuband ongeveer 400.000
auto’s rond in België met een profieldiepte
van minder dan 1,6 mm.
Drie grote gevaren liggen op de loer voor
de bestuurder van een voertuig met versleten banden:
yy A
 quaplaning: dit gebeurt wanneer de
wielen van een rijdend voertuig het
contact met het wegdek verliezen,
ten gevolge van de laag water die zich
vormde tussen de banden en het wegdek. De banden “drijven op het water”,
waardoor het voertuig onbestuurbaar
wordt. Hoe hoger de snelheid en de slijtage van de band, hoe groter de kans
dat men het contact met het wegdek
verliest.
yy 
De noodstop: hierdoor blokkeren de
wielen en de banden hebben geen grip
meer op het wegdek maar beginnen te
glijden, met als gevolg dat de remafstand van het voertuig toeneemt.
yy Controleverlies in de bocht: met versleten banden, vooral achteraan, kan
de verminderde zijde-lingse grip een
trajectafwijking, of zelfs controleverlies
over het voertuig tot gevolg hebben.
Ook andere problemen kunnen opduiken, zoals problemen met de wieluitlijning,
verschillende vormen van beschadiging
(breuken, insnijdingen, vervorming van het
rijvlak …), een verkeerde bandenspanning, enz. Al deze gebreken kunnen de
veiligheid in het gedrang brengen en, in
het slechtste geval, een klapband veroorzaken.
Wanneer de buitentemperaturen laag zijn,
zal de bandenspanning ook afnemen. Bijvoorbeeld, wanneer de bandenspanning 2
bar is bij 20°C, zal dat 1,8 bar worden bij
0°C. Wanneer u uw bandenspanning controleert, denk hier dan zeker aan!
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Zet het wielerseizoen goed in
Schokdempers
Schokdempers spelen een sleutelrol in
de veiligheid op de weg. Toch kennen
maar weinig mensen het eigenlijke nut van
schokdempers. Ze hebben nochtans een
erg belangrijke functie. Schokdempers
zorgen er immers voor dat de wielen van
de auto bijna permanent in contact blijven
met de weg en vangen alle oneffenheden
in het wegdek op. Dit is natuurlijk van vitaal
belang in bochten, bij manoeuvres en als
je plotseling moet remmen. Schokdempers slijten maar langzaam en chauffeurs
geraken eraan gewend en passen zich
onbewust aan. Erger nog, sommigen zijn
ervan overtuigd dat de ophanging van hun
wagen verbetert na er een bepaalde tijd
mee gereden te hebben, want hun auto
lijkt soepeler... Niets is minder waar. Bij
een snelheid van 50 km/u, vergroot een
halfversleten schokdemper de remafstand
met 2,6 m bij droog weer en met 6 m bij
regenweer of met ABS. Bovendien vergroten halfversleten schokdempers de kans
op aquaplaning met 15% en verminderen ze de stabiliteit in bochten met 10%.
Tenslotte hebben de schokdempers een
niet-verwaarloosbare impact op ander
onderdelen van de wagen: halfversleten
schokdempers zorgen ervoor dat je ban-

den 25% sneller slijten. Ze kunnen ook de
oorzaak zijn van een slechte zichtbaarheid, onregelmatige verlichting en verblinding van de andere weggebruikers.
Ruitenwissers
Het belang van ruitenwissers spreekt voor
zich, vooral in landen als België met gemiddeld meer dan 200 regendagen per jaar.
Het nazicht van de rubberbladen is heel
eenvoudig en moet regelmatig gebeuren
wil men een goede zichtbaarheid behouden. De bladen moeten vervangen worden
als ze lawaai maken of als er strepen of
vuil op de voorruit te zien zijn. Het rubber
kan door verschillende oorzaken aangetast
worden bijvoorbeeld als de buitentemperatuur zeer hoog is maar ook bij vorst of vervuiling. Het is ook belangrijk om de voorruit,
de achterruit en de achteruitkijkspiegels te
reinigen, want indien deze vuil zijn, kunnen
ze het zicht tot 30% verminderen. Het ruitenwisservloeistofreservoir moet steeds vol
zijn en in de winter moet er antivriesmiddel
toegevoegd worden.
De lichten
Wanneer men met de wagen rijdt, is het
van levensbelang om alles op tijd te zien
en zelf ook gezien te worden en dit in alle
omstandigheden.

90% van de informatie die nodig is om een
voertuig te besturen is van visuele aard.
Toch geraakt 1 voertuig op 5 niet door de
technische controle omwille van een defect aan de lichten! Welnu, in het donker
zien we twintig keer minder scherp dan
overdag. Alleen koplampen in goede staat
en correct afgesteld laten de bestuurder
toe om gevaren tijdig op te merken en er
gepast op te reageren. Met behoorlijke
verlichting is het trouwens meer ontspannen en minder vermoeiend rijden. Kortom,
vooral de bestuurder zelf heeft baat bij
goed werkende koplampen. Als de lichten te laag zijn afgesteld, zal de verlichting
sterk zijn; indien ze te hoog zijn afgesteld,
zal de verblinding van de tegenliggers groter zijn dan normaal! Het is dus noodzakelijk om de lichten van je voertuig regelmatig
door een vakman te laten nakijken.
Andere elementen
De meest voorkomende panne gaat om
de batterij. Laat deze regelmatig nakijken
om slechte verrassingen te vermijden bij
de eerste koudeprik. Gebruik nooit warm
water om een bevroren voorruit te ontdooien. Kijk regelmatig na of het gehalte
antivriesmiddel in de ruitenwisservloeistof
nog voldoende is wanneer het koud is.
De actie ‘Een winter zonder zorgen’
Eind oktober lanceerden TRAXIO en het
BIVV samen de campagne WINTERCHECK. De site www.mywintercheck.be
werd speciaal voor deze actie ontwikkeld.
Naast enkele andere tips om de winter
veilig door te komen, werd er ook een
checklist in de vorm van een infografie opgesteld, een visuele voorstelling van een
aantal punten die gecheckt moeten worden bij een voertuig. De actie werd ook
gedeeld via de sociale media.
Benoit GODART
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Het seizoen van de professionele
wielrenners is ondertussen gestart. Heel wat wieler-toeristen
volgen het voorbeeld van hun helden. Het BIVV lijst graag enkele
handige tips en aanbevelingen op.
Het voorjaar is typisch de periode dat grote
groepen wielertoeristen hun wekelijks tochtje maken. De verkeersregels over wat mag
en niet mag zijn niet voor alle weggebruikers
even duidelijk. Wederzijds respect en hoffelijkheid is belangrijk.

10 tips om veilig in te
fietsen
1. W
 aarschuw de andere wielrenners in
de groep tijdig voor obstakels zoals
geparkeerde auto’s, paaltjes, drempels, putten in de weg en andere weggebruikers. In de buik van een groep
zie je niet altijd de gevaren.
2. Waarschuw andere weggebruikers tijdig dat je wil afslaan door je arm uit
te steken. Hou voldoende afstand tot
andere fietsers als je ze voorbijsteekt
en waarschuw hen tijdig met je bel.
3. Als je een app gebruikt als gps of om
je prestatie te meten, stel die voor het
begin van je rit in. Begin niet tijdens je
rit op je scherm te tokkelen.
4. Draag een fietshelm. Als je van plan
bent om bij schemer en in het donker
te fietsen, zorg dan voor goed werkende lichten.
5. Muziek luisteren op de fiets is af te raden. Het is belangrijk dat je goed de
mogelijke signalen en waarschuwin-

Wat zegt de wegcode
over fietsen in groep
(Artikel 43)?
Wat is een groep fietsers?
Volgens het verkeersreglement kan je een
groep fietser vormen vanaf 15 fietsers.
Enkele basisregels van een groep:
yy Gebruik fietspaden is niet verplicht.
yy Je mag met twee naast elkaar rijden,
zolang je gegroepeerd blijft.
yy Op een rijbaan met stroken mag je alleen de rechterrijstrook innemen.
yy Op een rijbaan zonder rijstroken, mag
je niet meer dan de helft van de rijbaan
innemen.
Groepen van 15 tot 50 fietsers
yy 2 wegkapiteins zijn toegelaten
yy 1 of 2 begeleidende auto’s zijn toegelaten
gen van de andere fietsers hoort.
6. Z
 org dat altijd iemand een gsm bij
heeft, zodat de hulpdiensten in geval
van een ernstig ongeval kunnen verwittigd worden.
7. Wees voorzichtig met alcohol tijdens
je rit. De wettelijke alcohollimiet voor
fietsers is de-zelfde als die voor automobilisten: 0,5‰.
8. Rij defensief, zeker bij het naderen van
voorrangspunten. Voorzie de fouten
en onoplettendheid van de autobestuurders.

Groepen van 51 tot 150 fietsers
yy 2 begeleidende auto’s zijn verplicht
yy Minstens 2 wegkapiteins zijn verplicht
Wat is een wegkapitein en wat mag hij
doen?
Een kapitein is ten minste 21 jaar en draagt
om zijn linkerarm een band met de nationale driekleur en het woord ‘wegkapitein’.
Hij kan het verkeer stilleggen op kruispunten zonder verkeerslichten als hij een schijf
gebruikt met het verkeersbord C3 .
Dit bord moet op het dak van
de begeleidende wagen goed
zichtbaar aangebracht worden. De begeleidende auto’s
moeten de groep op ongeveer 30 meter voorafgaan of
volgen. Als er maar 1 auto is, moet die
volgen.

9. S
 lalom nooit tussen gesloten slagbomen bij een overweg en respecteer de
verkeerslichten. Door een rood verkeerslicht rechtdoor rijden of rechts
afslaan mag enkel als deze bordjes er
staan:

Fietsers moeten dan voorrang verlenen
aan alle andere weggebruikers die ze
daarbij tegenkomen.
10. Zorg dat je fiets technisch in orde is.
Laat zeker je remmen goed afstemmen en kijk je remblokjes na.
Stef Willems
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Elektrische fietsen: 510 slachtoffers in 2015
De elektrische fiets kent een opmars. Vorig jaar reed bijna 1 Belg
op 10 met een elektrische fiets.
Voor het eerst dit jaar was het
mogelijk om de statistieken te
ontvangen van de ongevallen met
elektrische fietsen. Via Secura
geeft graag een analyse van deze
cijfers.
In 2015 vielen er in totaal 510 slachtoffers
die met een elektrische fiets reden. Dat is
5% van het totale aantal geregistreerde
fietsslachtoffers (9320). Verder werden er
517 letselongevallen met elektrische fietsen geregistreerd.
Als we de kenmerken van de slachtoffers
onderzoeken, merken we dat het vooral
om vrouwen (58%) gaat en om 65-plussers (42%).
Deze groepen maken trouwens ook een
groter aandeel uit van de ongevallen met
een elektrische fiets dan met een ‘gewone’ fiets. Daar zijn vrouwen goed voor
37% van het totale aantal slachtoffers en
de 65-plussers slechts voor 13%.
Wat de ernst van de ongevallen betreft,
betreuren we 14 doden, 80 zwaargewonden en 416 lichtgewonden. De letsels van
slachtoffers bij ongevallen met een elektrische fiets zijn ernstiger dan bij ongevallen
met een gewone fiets. Dit heeft mogelijk te
maken met de gemiddeld hogere leeftijd
van de gebruikers van elektrische fietsen.
Zo is iets meer dan de helft van het totaal
aantal doden en zwaargewonden op een
elektrische fiets 65+ (53%). Deze groep
maakt slechts 38% uit van het aantal
lichtgewonden. Dit bevestigt dat ouderen
meer kwetsbaar zijn (wat we ook zien bij
niet-elektrische fietsen).

Aantal en aandeel verkeersslachtoffers naargelang
de kenmerken van het slachtoffer, 2015

Aantal en aandeel verkeersslachtoffers naargelang de
plaats van het ongeval, 2015
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Plaats van de
ongevallen
Ongevallen met elektrische fietsen werden
bijna uitsluitend in Vlaanderen geregistreerd
(97% van de slachtoffers). Ook bij niet-elektrische fietsen zien we het grootste aandeel slachtoffers in het Vlaams Gewest, al
ligt het aandeel daar iets lager (85%). Van
alle provincies worden de meeste slachtoffers met een elektrische fiets geregistreerd in Antwerpen (27%), gevolgd door
Oost-Vlaanderen (23%) en West-Vlaanderen (22%). Wat het wegtype betreft, doen
ongevallen met elektrische fietsen zich
voornamelijk voor binnen de bebouwde
kom (63%), buiten kruispunten (53%), op
wegen met een beperking tussen 31 en 50
km/u (60%). In vergelijking met niet-elektri-
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sche fietsen vinden we iets meer ongevallen buiten de bebouwde kom en op wegen
met een beperking tussen 51 en 70 km/u
(27% in vergelijking met 16%). Dit kan verklaard worden door de hypothese dat de
verplaatsingen met elektrische fietsen langer zijn en dat er meer kilometers worden
afgelegd buiten de bebouwde kom tussen
steden en dorpen.
Aantal en aandeel* verkeersslachtoffers naargelang het
wegtype, 2015
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Aantal en aandeel* verkeersslachtoffers naargelang het type fietspad, 2015
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42% van de elektrische fietsers bevond
zich niet op een fietspad toen het ongeval plaatsvond. 32% reed op een éénrichtingsfietspad en 26% op een tweerichtingsfietspad. Bij de niet-elektrische
fietsers is het aandeel dat niet op een
fietspad reed nog groter (55%).

Tijdstip van de
ongevallen
Tijdens het weekend werden er 17% van
de slachtoffers met een elektrische fiets
geregistreerd. Dit is gelijkaardig aan wat
we zien bij (niet-elektrische) fietsers (20%).
Aantal en aandeel verkeersslachtoffers
naargelang de dag van de week, 2015

%
Maandag

(nietElektrische
elektrische)
fiets
Fiets
81
16% 1345 15%

Dinsdag

73

14%

1386

16%

Woensdag

81

16%

1472

17%

Donderdag

93

18%

1507

17%

Vrijdag

93

18%

1341

15%

Zaterdag

53

10%

867

10%

Zondag

36

7%

892

10%

Bron: FOD Economie, AD Statistiek; Infografie: BIVV

Ongevalstype

Via Secura nr. 97

www.bivv.be

%

Elektrische fiets

Één bestuurder, geen hindernis
Een weggebruiker tegen een hindernis, buiten
de rijbaan
Een weggebruiker tegen een hindernis, op de
rijbaan
Frontale botsing (of bij het kruisen)

• Wil u afwezigheid van uw medewerkers – wegens een ongeval, een rechtszaak of een medisch onderzoek –
voorkomen?
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• Wil u het aantal schadegevallen in uw wagenpark en de bĳhorende kosten, inclusief stĳgende verzekeringspremies,
fors terugdringen?

Nombre et proportion de victimes de la route en fonction du type de collision, 2015
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Veilig verkeer rendeert … ook voor bedrijven!

Wat het ongevalstype betreft vinden we
ook weinig verschillen tussen elektrische
en niet-elektrische fietsen. De meeste geregistreerde ongevallen gebeuren tussen
twee weggebruikers langs opzij (60%) of
door een frontale botsing (15%). Bij 13%
van de slachtoffers was er geen opponent,
maar we weten dat dit een grote onderschatting is omdat eenzijdige fietsongevallen zeer vaak niet geregistreerd worden.

• Hebt u genoeg van de administratieve rompslomp die boetes en beschadigingen van uw voertuigen met zich
meebrengen?
• Wil u het tĳdsverlies en de kosten na een verkeersongeval beperken?
• Wil u vermĳden dat u aansprakelĳk wordt gesteld als gevolg van ontbrekende preventieve maatregelen?
• Wil u voorkomen dat uw onderneming imagoschade oploopt door onaangepast rĳgedrag van uw personeel?
• Wil u uw sociale verantwoordelĳkheid tonen aan uw klanten, partners, leveranciers?

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

1
2
3
4
5
6

Analyse van de verkeersrisico’s
Workshops
Animaties
Sensibiliseringscampagnes
Verkeersveiligheidsinspecties en -audits
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 prĳsofferte op maat.
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FIETSERS
EN DE

WEGCODE

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.

