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DriemaanDelijks tijDschrift van het belgisch instituut voor De verkeersveiligheiD

 ✔ecall, een plus voor de verkeersveiligheid?
 ✔vervoer van kinderen op de motor
 ✔130km/u op de autosnelweg? 25 extra verkeersdoden !

Waarschuwingssystemen



DVD

 vanaf 10 jaar 

«

«

 Deze DVD is een nuttig pedagogisch instrument waarbij 

jongeren op een eigentijdse manier fietseducatie krijgen. 

Deze film vormt de noodzakelijke theoretische aanvulling voor 

fietsvaardigheidstraining op straat. 

De hoofdrolspelers Shakty, Hugo en Mister S tonen dat de fiets een 

leuk en praktisch verplaatsingsmiddel is. Zij laten zien welke risico’s 

men als fietser op straat kan tegenkomen en hoe men met die 

risico’s kan omgaan. 

De inhoud van de film kan op twee manieren  

gebruikt worden:

• ofwel door de film als geheel te bekijken

•  ofwel door elk thema uit te diepen met behulp van het 

overeenstemmende hoofdstuk in het handboek  

“De knappe trapper”.

Verkeersveiligheid  
voor jonge fietsers 

Voor slechts 15 EUR krijg je niet alleen de DVD, 
maar ook een boekje met de integrale tekst en  
de publicatie “De knappe trapper”.
Te bestellen bij het Belgisch Instituut voor de 
Verkeersveiligheid (www.bivv.be of 02/244.15.11).
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Go For Zero Award 
Het	BIVV	zal	voortaan	jaarlijks	een	“Go	for	
Zero Award” uitreiken aan de politiedienst 
met	 het	 meest	 opmerkelijke	 initiatief	 voor	
de verhoging van de verkeersveiligheid. 
Elk	 jaar	 zal	 een	 ander	 thema	worden	 ge-
presenteerd. Het thema voor de go For 
Zero Award 2012 omhelst handhavings-
projecten	 die	 één	 van	 de	 drie	 grootste	 
killers	 in	het	verkeer	-	 rijden	onder	 invloed	
van	 alcohol	 of	 drugs,	 snelheid	 en	 gordel-
dracht - aanpakken. Het deelnemingsfor-
mulier	 zal	 binnenkort	 beschikbaar	 zijn	 op	 
www.netwerkverkeer.be (incl. voorwaarden) 
en	kan	uiterlijk	tot	15	juni	worden	ingediend	
per e-mail (netwerk.verkeer@bivv.be). 

Sunrise
Heineken lanceerde op 12 december 
2011	wereldwijd	zijn	nieuwste	campagne	
Sunrise.	Een	nogal	opmerkelijke	reclame-
stunt	aangezien	het	hoofdpersonage	in	de	
bijbehorende	 tV-spot	 pintjes	 bier	 afslaat	
en	zelfs	een	aantal	keer	naar	een	fles	ge-
vuld	met	water	grijpt.	Sunrise	is	een	onder-
deel	van	de	wereldwijde	Open	Your	World-
campagne,	 opgezet	 om	 verantwoord	
met alcohol om te gaan. de lancering viel 
bewust in de feestmaand om de attentie-
waarde,	impact	en	relevantie	van	de	bood-
schap	 te	 verhogen.	 alexis	 nasard,	 Chief	
Commercial	 Officer,	 Heineken:	 ‘Sunrise	
is	 een	 natuurlijke,	 volgende	 stap	 in	 onze	
langetermijnvisie	bij	de	aanmoediging	van	
een	 verantwoorde	 alcoholconsumptie.’	
Een	 mooie	 stunt,	 aldus	 het	 BIVV,	 vooral	
het	feit	dat	Heineken	zich	verantwoordelijk	

lijkt	op	 te	stellen	en	overduidelijk	de	wel-
bekende nadelen van een slok te veel op 
hebben durft te gebruiken. Verantwoor-
delijk	 drinkgedrag	wordt	 op	 deze	manier	
ineens hip.

Studiedag inzake 
zone 30 in steden
de verlaging van de maximumsnelheid 
wordt beschouwd als een doeltreffende 
maatregel voor de vermindering van het 
aantal ongevallen en verkeersslachtoffers 
in steden. een recente europese aanbe-
veling gaat bovendien in de richting van 
een veralgemening van de limiet van 30 
km/u	 in	 alle	 residentiële	 zones.	Maar	 dat	
beleid gaat ook gepaard met een aantal 
praktische	 vragen.	 Moeten	 deze	 zones	
bijvoorbeeld	specifiek	aangelegd	worden?	
Hoe verloopt de controle van het naleven 
van	deze	 limiet?	Hoe	krijgt	de	communi-
catie	 met	 de	 bewoners	 vorm?	 Dat	 zijn	
fundamentele vragen voor de gemeentes 
die	met	een	dergelijk	beleid	van	start	zou-
den willen gaan. daarom organiseert het 
BIVV	op	15	mei	een	studiedag	in	Brussel	
genaamd “Naar 30 km/u in de agglome-
ratie: een europese ... en ook Belgische 
tendens?	 Waarom,	 hoe	 en	 met	 welke	
gevolgen?”. Het wordt de ideale gelegen-
heid om te luisteren naar de meningen van 
experts en europese steden die de stap 
hebben	gezet	naar	steden	met	meer	rust	
en veiligheid. 

Contactpersoon:	isabelle.janssens@ibsr.be

Landkaart 
In navolging van de werelddag ter herden-
king van verkeersslachtoffers (20 november 
2011),	 werd	 een	 nieuwe	 site	 gelanceerd.	
Elke	dode	en	zwaar-	of	 lichtgewonde	per-
soon,	betrokken	in	een	verkeersongeval	in	
Groot-Brittannië	 tussen	2000-2010,	wordt	
visueel weergegeven op een landkaart. Het 
resultaat is een confronterend beeld van 
zwarte	 wegen	 en	 verkeersknooppunten.	
alle	slachtoffers,	betrokken	in	een	verkeers-
ongeval	met	een	auto,	worden	op	de	kaart	
aangeduid met een pictogram waarop de 
letselernst	en	leeftijd	wordt	aangeduid.	Per	
stad	 of	 dorp	 of	 zelfs	 een	 bepaalde	 zone,	
kan	 je	 inzoomen	 op	 de	 kaart	 zodat	 de	
meest	gevaarlijke	zones	in	Groot-Brittannië	
meteen opvallen. Voor de Verenigde staten 
werd	hetzelfde	initiatief	ontwikkeld.	
site: http://www.guardian.co.uk/news/
datablog/interactive/2011/nov/22/us-road-
accident-casualties 

Schenk een gift
Onze	 franse	 tegenhanger,	 l’association	
Prévention	 Routière,	 heeft	 een	 website	
gebouwd waar men geld kan storten voor 
de verbetering van verkeersveiligheid. de 
hoofddoelgroepen	 zijn	 kinderen	 en	 jonge-
ren,	met	respectievelijk	een	focus	op	edu-
catie en alcoholpreventie. er kunnen vier 
verschillende bedragen gestort worden: 38 
euro	voor	een	educatieve	set	die	zal	wor-
den	 uitgedeeld	 in	 een	 klas,	 50	 euro	 voor	
een	fiets	die	zal	dienen	tijdens	hun	educa-
tieve	acties	op	het	terrein,	70	euro	voor	een	

WAAROM ,  HOE EN MET WELK RESULTAAT?

NAAR 30 KM/U BINNEN DE BEBOUWDE KOM

EEN EUROPESE EN … BELGISCHE TREND? 

 brussel   15-05-2012

VERS LE 30 KM/H EN AGGLOMÉRATION / NAAR 30 KM/U BINNEN DE BEBOUWDE KOM - 15/05/2012

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nom/Naam:
________________________________ Prénom/Voornaam:

________________________________

Fonction/Functie: ________________________________ Organisme/Organisatie: ________________________________

Adresse/Adres: _____________________________________________________________________________________

E-mail:
_____________________________________________________________________________________

Facture/Factuur:   Oui/Ja     Non/Neen

N° TVA/BTW Nr:  _________________________________________________________________________

Adresse de facturation/Facturatieadres: ________________________________________________________

Traduction simultanée/Simultaanvertaling:     Oui/Ja     Non/Neen

A renvoyer par courrier, par fax, 

par mail ou s’inscrire online 

avant le 4 mai 2012.

Terugzenden, faxen , mailen of 

online inschrijven voor 4 mei 2012.

Fax: 02 216 43 42

E-mail: natalie.stuyck@bivv.be

Online: 

FR: www.bivv.be/registratie/

mobi/?language=fr

NL:www/bivvbe/registratie/mobi

après réception du paiement.

uitvoering van de overschrijving.

Date/Datum

Signature/Handtekening

Je m’inscris à la journée d’étude du 15/05/2012. La participation aux frais s’élève à 100€. Ik schrijf me in voor de studiedag op 

15/05/2012. De deelnamekost bedraag €100
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heuse	operatie	‘Kapitein	van	de	avond’	bij	
een publiek van 200 personen en 100 euro 
voor	het	controleren	van	alcohol	tijdens	een	
discotheekavond	bij	100	jongeren.
site: https://faireundon.preventionroutiere.
asso.fr/

Aantal dodelijke ver-
keersslachtoffers ge-
stegen in 2011 
In	 2011	 steeg	 het	 aantal	 dodelijke	 ver-
keersslachtoffers	met	3,8%	in	vergelijking	
met	2010.	Dat	blijkt	uit	de	verkeersveilig-
heidsbarometer die het BIVV enkele we-
ken geleden publiceerde. Het was van 
augustus	 2007	 geleden	 dat	 er	 nog	 zo’n	
grote	stijging	was.	De	cijfers	van	de	baro-

meter van het BIVV tonen aan dat het aan-
tal	ongevallen	met	lichamelijke	letsels	met	
4,1%	is	gestegen	in	vergelijking	met	2010	
(van	45.828	naar	47.700	ongevallen).	Het	
aantal	 dodelijke	 slachtoffers	 vertoont	 de-
zelfde	 tendens	 (van	742	naar	 770	dode-
lijke	 slachtoffers,	 hetzij	 een	 stijging	 met	
3,8%).	We	moeten	terugkeren	naar	de	ba-
rometer	van	augustus	2007	om	nog	zo’n	
grote	 stijging	 te	 vinden	 (+4,3%	 dodelijke	
slachtoffers).	Het	weer	is	zeker	één	van	de	
factoren	 die	 deze	 povere	 resultaten	 kun-
nen verklaren. we ondervonden immers 
de weerslag van de maand december 
2010	toen	het	uitzonderlijk	veel	sneeuwde	
en bitter koud was. dat heeft het aantal 
ongevallen	en	dodelijke	slachtoffers	doen	

dalen. de maand december 2011 werd 
daarentegen gekenmerkt door milde 
weersomstandigheden met als gevolg een 
stijging	van	het	aantal	ongevallen	in	verge-
lijking	met	de	maand	december	van	2008,	
2009 en 2010. In december 2010 telden 
we 33 slachtoffers die ter plaatse overle-
den,	 in	december	2011	waren	dat	er	71,	
dus	 meer	 dan	 het	 dubbel!	 Zonder	 deze	
uiterst	gunstige	cijfers	voor	de	maand	de-
cember	2010	zou	2011	een	stabilisatiejaar	
zijn	 geweest	 ten	 opzichte	 van	 2010,	 ge-
heel	volgens	de	trend	die	we	al	sinds	2007	
observeren	en	waarbij	“jaren	van	afname”	
en “jaren van stagnatie” elkaar opvolgen. 
Let	 wel,	 de	 verkeersveiligheidsbarome-
ter houdt enkel rekening met het aantal 
slachtoffers	dat	ter	plaatse	overlijdt.	Daar-
bij	komen	nog	de	mensen	die	binnen	de	
30	dagen	 na	 het	 ongeval	 overlijden.	 Vol-
gens	onze	schattingen	zou	het	definitieve	

aantal	dodelijke	slachtoffers	op	de	wegen	
in	2011	ongeveer	875	bedragen.	Dat	 ligt	

duidelijk	nog	veraf	van	het	doel	van	maxi-
mum	 620	 dodelijke	 slachtoffers	 in	 2015	
(420 in 2020). Het is bovendien een plotse 
ommekeer na de gevoelige vermindering 
tussen 2009 en 2010 (van 943 naar 840 
ongeveer,	hetzij	een	daling	met	10,9%).

Facebook
de lancering van de go For Zero-applica-
tie	 op	 facebook	 veroorzaakte	 een	 hevige	
mediastorm. er kwam felle kritiek op de 
zogehete	 ‘macabere’	 applicatie,	waarmee	
iemand	 een	 fictief	 krantenartikel	 kan	 ma-
ken over een Facebook-vriend die te snel 
snel	rijdt	of	vaak	dronken	achter	het	stuur	
kruipt. Het BIVV koos voor een confronte-
rende aanpak omdat jongeren nog steeds 
oververtegenwoordigd	 zijn	 in	 ernstige	 ver-
keersongevallen. Via het populaire com-
municatiemedium	kunnen	ze	een	positieve	
sociale	 druk	 op	mekaar	 uitoefenen.	Onze	
woordvoerders	hebben	talrijke	radio-,	tv-	en	
kranteninterviews	afgelegd	voor	binnen-	én	
buitenlandse pers. In het Vrt-programma 
Volt	 werd	 onze	 afgevaardigd	 Bestuurder,	
Karin	Genoe,	tijdens	een	pittige	debat	aan	
de	tand	gevoeld	door	Mark	Michiels	van	het	
marketingbureau saatchi&saatchi. 

Autosalon 
Het BIVV stond met een stand op het auto-
salon	om	het	publiek	te	wijzen	op	het	the-
ma	 van	de	 verkeersveiligheid.	 Vrijwilligers	
en personeelsleden verwelkomden de 
bezoekers	die	de	vijf	zones	van	de	stand	
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konden verkennen. Het was een succes 
van	formaat	dankzij	de	13.500	bezoekers!	
Zelfs de kersverse staatssecretaris voor 
Mobiliteit,	 Melchior	 Wathelet,	 kwam	 op	
bezoek.	 In	elke	zone	werd	een	belangrijk	
probleem in verband met de verkeersvei-
ligheid	 belicht.	 De	 bezoekers	 werden	 op	
een interactieve manier bewust gemaakt 
van	 het	 thema.	 Dankzij	 de	 partners	 kon	
het	BIVV	 in	zijn	stand	een	Citroën-crash-
wagen.	Deze	werd	door	EuronCaP	uitge-
leend	om	de	bezoekers	 te	wijzen	op	het	
belang van de veiligheidsgordel. Aan de 
ingang	van	de	stand	ontving	elke	bezoe-
ker	een	wedstrijdformulier.	De	antwoorden	
op de vier multiple choice-vragen bevon-
den	zich	in	de	stand.	Het	BIVV	schonk	drie	
city trips voor twee personen aan het stuur 
van	een	Citroën	DS4	weg	en	drie	autorij-
stages.	Rita	Serneels	uit	Hallaar,	françoise	
Vandergugten uit Nalinnes en Bart uytte-
broeck	uit	Sint-Katelijne-Waver	haalden	de	
city	trips	binnen.	De	prijzen	werden	aan	de	
winnaars	uitgereikt	 tijdens	een	avond	die	
georganiseerd	werd	op	de	hoofdzetel	van	
Citroën	in	Brussel.

Smartphones gevaar-
lijker dan alcohol
Volgens een studie van het Institute of 
advanced	 Motorists	 (IaM)	 is	 het	 gebruik	
van een smartphone aan het stuur om te 
surfen op sociale netwerksites nog ge-
vaarlijker	dan	rijden	onder	de	 invloed	van	
alcohol	of	cannabis.	nochtans	gaf	8%	van	
de chauffeurs die door het engelse insti-

tuut	ondervraagd	werden,	 toe	 regelmatig	
hun smartphone aan het stuur te gebrui-
ken	om	mails	 te	verzenden	of	op	sociale	
netwerksites	 te	 surfen.	 Bij	 de	 groep	 van	
17-24-jarigen	 stijgt	 dat	 percentage	 zelfs	
naar	 22%.	 De	 studie	 van	 het	 IaM	 wees	
meer bepaald uit dat de reactiesnelheid 
van chauffeurs die berichtjes op Facebook 
verzonden	 of	 ontvingen	 tijdens	 het	 rijden	
ongeveer	38%	lager	lag.	Bovendien	waren	
ze	niet	in	staat	om	een	recht	traject	aan	te	
houden	en	konden	ze	niet	 reageren	 toen	
het voertuig voor hen vertraagde. simon 
Best,	de	algemene	directeur	van	het	IaM,	
verklaarde:	 “deze	studie	wijst	uit	hoe	ge-
vaarlijk	smartphones	kunnen	zijn	wanneer	
ze	aan	het	stuur	worden	gebruikt,	hoewel	
dat	vaak	wordt	gedaan.	De	risico’s	zijn	nog	
groter	dan	bij	rijden	onder	de	invloed	van	
alcohol	 en	 eigenlijk	 zou	 de	maatschappij	
dezelfde	afkeurende	houding	moeten	aan-
nemen	tegenover	deze	praktijk”.

Frankrijk: alcoholtester 
verplicht in voertuigen
“elke bestuurder van een gemotoriseerd 
voertuig,	 met	 uitzondering	 van	 een	 brom-
fiets,	moet	 in	 het	 bezit	 zijn	 van	 een	onge-
bruikte	en	onmiddellijk	beschikbare	alcohol-
tester”. dit decreet werd gepubliceerd in het 
franse	Journal	Officiel	en	wordt	van	kracht	
op	1	juli.	De	alcoholtester,	van	het	wegwerp-
type,	mag	niet	eerder	gebruikt	zijn,	mag	niet	
vervallen	zijn	(datum	voorzien	door	de	fabri-
kant	 en	 gedrukt	 op	 de	 verpakking),	 moet	
“beschikbaar”	 zijn,	 dat	 wil	 zeggen	 binnen	
handbereid	van	de	bestuurder	en	“voorzien	
van	 een	 certificatiemarkering	 of	 een	 mar-
kering van de fabrikant die de conformiteit 
ervan bevestigt met een model dat geniet 
van een conformiteitsattest met de normen 
waarvan de referenties worden gepubliceerd 
in	het	 Journal	Officiel	 van	de	franse	 repu-
bliek”	 (nf-norm).	 Wie	 niet	 onmiddellijk	 de	
alcoholtester	 kan	 voorleggen,	 krijgt	 vanaf	
1 november 2012 een boete van 11 euro. 
Bestuurders	van	voertuigen	die	zijn	uitgerust	
met	 een	 alcoholslot	 zijn	 in	 orde	met	 deze	
verplichting. ook buitenlandse bestuurders 
vallen	 onder	 deze	 regel.	 Een	 kleine	 prak-
tische	 tip:	 hou	 altijd	 2	 alcoholtesters	 klaar.	
Zelfs	als	u	er	net	één	hebt	gebruikt	om	uw	
alcoholgehalte	 te	 testen,	 kunt	u	er	 nog	al-
tijd	één	voorleggen	aan	de	politieagenten	bij	
controle! 

www.ethylotestez-vous.com	
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Rijweg met midden-
verkeer
De	 rijweg	 met	 middenverkeer	 is	 een	
nieuw concept. dit type weg bestaat uit 
een	 rijstrook	 voor	 gemotoriseerd	 verkeer	
met	 daarnaast	 twee	 zijstroken	 voor	 de	
zwakke	weggebruikers.	 Door	 de	 breedte	
van de middenstrook kunnen geen twee 
voertuigen elkaar kruisen. Ze mogen de 

zijstroken	 daarvoor	 gebruiken	 zonder	
echter	de	 voetgangers	en	de	 fietsers	die	
zich	 daarop	 bevinden	 in	 gevaar	 te	 bren-
gen.	Heel	wat	 van	onze	dorpjes	 zijn	met	
elkaar verbonden door kleine landwegen 
met	 vooral	 plaatselijk	 verkeer.	 Ze	 liggen	
buiten de agglomeratie waardoor de snel-
heid	 er,	 behalve	 indien	 anders	 aangege-
ven,	beperkt	is	tot	90	km/u.	Ondanks	het	
beperkte verkeer en omwille van de relatief 
hoge snelheden die er worden aangehou-
den,	zijn	deze	wegen	bijzonder	ongunstig	
voor	 voetgangers	 en	 fietsers.	 Het	 is	 ook	
niet	 gemakkelijk	 om	 daar	 een	 oplossing	
voor te bieden. daarvoor is een drastische 
snelheidsverlaging nodig of moet gedacht 
worden	aan	geschikte	infrastructuur:	fiets-	
en	wandelpaden.	Een	andere	mogelijkheid	
die	zou	kunnen	worden	onderzocht,	is	ge-
richt	 op	 een	 ongebruikelijke	 indeling	 van	
de	ruimte:	de	rijweg	met	middenstrook.	tot	

op	heden	wordt	deze	maatregel	al	 regel-
matig	toegepast	in	nederland,	Zwitserland	
en	Duitsland	maar	ze	is	nog	niet	voorzien	
in	onze	reglementering.	Heel	wat	gemeen-
tes	hebben	al	bij	het	BIVV	nagevraagd	of	
het	opportuun	zou	zijn	dit	type	markering	
aan te brengen. om daar objectief op te 
kunnen	 antwoorden,	 heeft	 het	 BIVV	 het	
waalse gewest gevraagd om de relevantie 
en desgevallend ook de voorwaarden van 
een	geschikt	gebruik	van	deze	maatregel	

te	 beoordelen.	 Deze	 evaluatie	 vindt	 mo-
menteel plaats in walhain en in tinlot. de 
tests	 die	 er	worden	georganiseerd,	 gaan	
na	of	de	nieuwe	situatie	 zorgt	 voor	 lang-

zamer	 verkeer	 en	 meer	 respect	 voor	 de	
zwakke	 weggebruikers.	 Dat	 zijn	 allemaal	
elementen die de veiligheid van voetgan-
gers	en	fietsers	bevorderen...

Een module om  
banden te kiezen

De	website	van	GOCa,	de	officiële	groe-
pering van erkende ondernemingen voor 
autokeuring	 en	 rijbewijs,	 stelt	 aan	 wie	
geïnteresseerd is voortaan een erg een-
voudige rekenmodule ter beschikking die 
zowel	 toegankelijk	 is	 voor	bandenprofes-
sionals	 als	 voor	 particulieren.	 Met	 deze	
module kan men nagaan of de afmetingen 
van	 de	 banden	 die	 de	 chauffeur	 op	 zijn	
voertuig	wil	installeren	wel	zijn	toegestaan.	
De	oorspronkelijke	afmetingen	die	door	de	
fabrikant van het voertuig worden voorge-
schreven,	 worden	 altijd	 goedgekeurd	 bij	
een technische keuring. Voor alle andere 
afmetingen moet men de tolerantienor-
men naleven die door de reglementering 
worden	 opgelegd.	 Met	 de	 rekenmodule	
kunt u nu vlot nagaan of de banden die 
u op uw auto wil laten installeren wel vol-
doen.	 GOCa	 en	 zijn	 leden	 willen	 zo	 de	
consumenten	 zo	 goed	 mogelijk	 bijstaan	
en de dienstverlening aan de klanten op-
timaliseren. 

www.goca.be/fr/pneu
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Statistische analyse van ongevallen met jonge autobestuurders

In België zijn, net zoals in de an-
dere Westerse landen, heel vaak 
jongeren betrokken bij verkeers-
ongevallen. Bij de jonge mannen 
gaat het zelfs om de voornaamste 
doodsoorzaak! 

per afgelegde kilometer lopen jongeren 
een veel groter risico op een (ernstig) on-
geval	dan	oudere	bestuurders.	Ze	zijn	dus	
als	bestuurders	betrokken	bij	een	propor-
tioneel	te	hoog	aantal	ongevallen.	Maar	ze	
zijn	 ook	 oververtegenwoordigd	 onder	 de	
slachtoffers	van	ongevallen,	het	gaat	zelfs	
om	de	voornaamste	doodsoorzaak	bij	jon-
ge	mannen	van	20	tot	25	jaar.	In	2009	wa-
ren	31%	van	de	omgekomen	personen	in	
het Belgisch verkeer tussen 18 en 31 jaar 
oud. jongeren vormen dus een absolute 
prioriteit als we de federale en europese 
doelstelling	om	het	aantal	dodelijke	slacht-
offers	op	de	weg	tegen	2020	te	halveren,	
willen behalen.

om het aantal verkeersslachtoffers onder 
jongeren te verminderen en de vooroorde-
len	te	weerleggen,	moeten	we	eerst	meer	

weten over hun deelname aan het verkeer 
en	 hun	 gedrag	 achter	 het	 stuur,	 dat	 wil	
zeggen	over	 de	 types	 verplaatsingen	die	
ze	maken,	 de	periodes	 van	 verplaatsing,	
het	nemen	van	specifieke	risico’s	(of	niet),	
de	typische	ongevallen,	enz.	De	efficiëntie	
van	 de	 aanbevelingen	 en	 uiteindelijk	 van	
de getroffen maatregelen om hun levens 
te	redden,	staat	in	direct	verband	met	een	
(grondige) kennis van het probleem.

daarom publiceert het BIVV een statis-
tisch rapport dat een eerste stand van 
zaken	wil	opmaken	over	de	kwestie	door	
een beeld te schetsen van hoeveel jonge 
bestuurders	nu	werkelijk	betrokken	raken	
bij	ongevallen.

de analyses van dit rapport leiden ons 
tot twee grote verklaringen voor het grote 
aantal	verkeersdoden	bij	jongeren:
1  het risico op ongevallen is groter voor 

jongeren dan voor oudere bestuurders;
2  de gemiddelde ernst van ongevallen 
waarin	 jongeren	 bij	 betrokken	 zijn,	 is	
groter dan die van ongevallen waarin 
oudere	bestuurders	bij	betrokken	zijn.

Groter risico op  
ongevallen
Het	risico	op	ongevallen,	uitgedrukt	als	het	
aantal	ongevallen	per	afgelegde	kilometer,	
is	 zes	 keer	 groter	 voor	 mannen	 van	 19	
jaar dan voor mannen van 32 tot 64 jaar. 
Het verschil tussen de generaties is min-
der	groot	bij	de	 vrouwen	maar	het	 risico	
op	 ongevallen	 is	 bij	 vrouwelijke	 bestuur-
ders van 19 jaar toch drie keer groter dan 
bij	vrouwelijke	bestuurders	van	32	 tot	64	
jaar.	ten	slotte	wijst	een	vergelijking	tussen	
mannen en vrouwen van 19 jaar uit dat op 
deze	 leeftijd	 het	 risico	 op	 ongevallen	 bij	
mannen meer dan de helft hoger is dan 
van vrouwen.

Aantal slachtoffers volgens leeftijd en aantal ongevallen waarbij een bestuurder van de 
aangegeven leeftijd betrokken was, 2009 (gewogen)

18
-2

4

25
-3

1

18
-3

1

32
-6

4

Doden 30 dagen 162 128 290 424

Zwaargewonden 1 139 840 1 979 2 615

Lichtgewonden 11 352 8 523 19 874 23 847

Letselongevallen 10 185 9 748 18 573 24 204

Bron: FOD Economie ADSEI / Infografie: BIVV
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Statistische analyse van ongevallen met jonge autobestuurders

Ernstige ongevallen
jonge automobilisten lopen niet alleen 
meer	 risico	 betrokken	 te	 raken	 bij	 een	
ongeval.	 als	 ze	 in	 een	 ongeval	 terecht-
komen,	 is	 het	 risico	 dat	 de	 betrokken	
personen	 overlijden	 ook	 veel	 groter.	 De	
ernst van de ongevallen (aantal doden per 
1.000	ongevallen	met	 lichamelijk	 letsel)	 is	
dus	veel	groter	bij	jongeren	dan	bij	oudere	
bestuurders.	Deze	vaststelling	geldt	enkel	
voor mannen van 18 tot 24 jaar want de 
ernst	 van	 de	 ongevallen	 bij	 de	 25-31-ja-
rigen	 is	nagenoeg	 identiek	aan	deze	 van	
de	 32-64-jarigen.	 Voor	 vrouwelijke	 be-
stuursters	blijkt	de	ongevallenernst,	onge-
acht	de	 leeftijd	van	de	bestuurster,	quasi	
gelijk	te	zijn.

Eén	van	de	voornaamste	conclusies	van	dit	
thematische rapport heeft betrekking op de 
oorzaak	van	deze	verschillende	ongevalle-
nernst.	Hetzelfde	“type”	ongeval	(een	“een-
zijdig”	ongeval	gedurende	de	nacht	bijvoor-
beeld)	is	immers	niet	ernstiger	bij	jongeren	

dan	bij	automobilisten	van	32	jaar	of	ouder.	
Maar	de	jongeren	zijn	proportioneel	gezien	
wel	 vaker	 betrokken	 bij	 types	 ongevallen	
met ernstige gevolgen (voor iedereen). Het 
betreffen hier meer bepaald vier types on-
gevallen:

1 ongevallen met passagiers;
2 ongevallen	tijdens	de	nacht;
3 	ongevallen	waarin	slechts	één	
weggebruiker	bij	betrokken	is;

4 alcoholgerelateerde ongevallen.

• Ongevallen met passagiers

Jonge	 mannelijke	 autobestuurders	 die	 in	
een	letselongeval	betrokken	raken,	zijn	va-
ker	vergezeld	van	een	of	meer	passagiers	
dan	 oudere	 mannelijke	 autobestuurders.	
In	letselongevallen	met	vrouwelijke	autobe-
stuurders daarentegen varieert het aantal 
autopassagiers	niet	in	functie	van	de	leeftijd	
van de bestuurster.

Aantal autobestuurders betrokken bij een ongeval met lichamelijk letsel per miljard 
afgelegde voertuigkilometers per leeftijd en geslacht, 2009
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Deze	 verschillen	 tussen	 jonge	 bestuur-
ders en oudere bestuurders kan op twee 
manieren verklaard worden. ten eerste 
verplaatsen	de	 jongeren	zich	vaker	 in	het	
gezelschap	 van	 andere	 personen.	 ten	
tweede is de vermindering van het on-
gevalsrisico	welke	we	zien	bij	de	aanwe-
zigheid	 van	 passagiers	 minder	 groot	 bij	
jonge	bestuurders	dan	bij	de	bestuurders	
van	 32	 jaar	 of	 ouder.	 Passagiers	 lijken	
dus een minder positief effect te hebben 
op jonge bestuurders. Het effect van de 
passagiers is een ingewikkeld onderwerp. 
de literatuur geeft aan dat passagiers een 
positief	effect	zouden	hebben	op	het	risico	
op ongevallen wanneer de passagier een 
kind of een vrouw is of wanneer de be-
stuurder	 van	 het	 vrouwelijke	 geslacht	 is.	
Het	 risico	zou	negatief	beïnvloed	worden	
wanneer de bestuurder een jonge man is 
die	in	het	gezelschap	van	jonge	mannelijke	
passagiers verkeert. Het feit dat er passa-
giers	mee	zijn,	zou	ook	het	nemen	van	ri-
sico’s,	de	verstrooidheid,	het	rijden	onder	
de	invloed	van	drugs	of	alcohol,	enz.	doen	
stijgen.	Bovendien	neemt	de	kans	dat	een	
ongevallen ernstige gevolgen heeft toe 
naarmate	het	aantal	passagiers	stijgt.

• Nachtelijke ongevallen

21%	van	de	ongevallen	waar	autobestuur-
ders	van	18	 tot	24	 jaar	bij	betrokken	zijn,	
doen	 zich	 ‘s	 nachts	 voor.	 Dit	 percentage	
bedraagt	 19%	 voor	 de	 bestuurders	 van	
25-31	jaar	en	slechts	13%	voor	de	bestuur-
ders	van	32-64	jaar.	Ook	hier	blijken	vooral	
jonge	mannen	zich	sterk	te	onderscheiden	
van hun oudere seksegenoten. ook jonge 
vrouwen	 hebben	 verhoudingsgewijs	meer	
ongevallen	 ’s	nachts	dan	vrouwen	van	32	
jaar	 of	 ouder,	 maar	 het	 generatieverschil	
blijft	relatief	beperkt.

de voornaamste verklaring voor het rela-
tief	hoge	aantal	letselongevallen	’s	nachts	
bij	 jonge	 autobestuurders	 is	 het	 verhou-
dingsgewijs	hoger	aantal	gereden	kilome-
ters	 bij	 nacht:	 18-24-jarigen	 leggen	 16%	
van	 alle	 gereden	 kilometers	 ’s	 nachts	 af;	
voor	 32-64-jarigen	 bedraagt	 dit	 8%	 of	
slechts de helft. 

Het	ongevalsrisico,	 het	 aantal	 ongevallen	
per	 afgelegde	 kilometer,	 is	 daarentegen	
geen verklaring voor het hoge aantal let-
selongevallen van jonge autobestuurders 
bij	 nacht.	 Het	 ongevalsrisico	 van	 jonge	
autobestuurders	 is	 bij	 nacht	 weliswaar	
hoger dan het ongevalsrisico van oudere 
autobestuurders,	maar	dit	verschil	tussen	
jongeren	en	ouderen	is	verhoudingsgewijs	
niet	groter	’s	nachts	dan	overdag.

• Ongevallen waar slechts één weg-
gebruiker betrokken is

Van de vier ernstige ongevalstypes die de al-
gemene hoge ernst van letselongevallen van 

jonge	 autobestuurders	 kunnen	 verklaren,	
is dit het enige ongevalstype waarin uitge-
sproken	meer	jonge	dan	oudere	vrouwelijke	
autobestuurders	in	betrokken	zijn.

19%	van	de	ongevallen	waarin	vrouwelijke	
bestuurders	van	18-24	 jaar	bij	betrokken	
zijn,	 hebben	 slechts	 betrekking	 op	 één	
gebruiker	terwijl	dit	percentage	daalt	naar	
15%	voor	de	vrouwelijke	bestuurders	van	
25-31	 jaar	en	naar	11%	voor	vrouwelijke	
bestuurders van 32 tot 64 jaar. Hoewel 
deze	 percentages	 opnieuw	 lager	 liggen	
dan	 deze	 bij	 de	 automobilisten	 van	 het	
mannelijke	 geslacht	 (respectievelijk	 27%,	
20%	en	15%	van	de	ongevallen	waar	au-
tomobilisten	van	18-24	jaar,	25-31	jaar	en	
32-64	 jaar	bij	betrokken	 zijn,	 zijn	 “eenzij-
dige”	ongevallen),	stellen	we	een	duidelijk	
verschil	 tussen	de	generaties	vast,	zowel	
bij	de	mannen	als	bij	de	vrouwen.	Eenzij-
dige	ongevallen	zijn	bijzonder	ernstig:	hun	
ernst is gemiddeld twee keer groter dan 
die	van	ongevallen	met	een	tegenpartij.

Risico betrokken te raken bij een ongeval met lichamelijke letsels, naargelang de leeftijd 
van de bestuurder van het voertuig en de periode van de week, 2009 (gewogen)
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Het	 grote	 aantal	 eenzijdige	 ongevallen	
bij	 jongeren	 kan	 moeilijk	 louter	 op	 basis	
van de ongevallenstatistieken verklaard 
worden.	 Maar	 waarschijnlijk	 spelen	 een	
gebrek	aan	 rij-ervaring,	een	onvoldoende	
beheersing	over	het	voertuig,	het	gebruik	
van alcohol en drugs en vooral vermoeid-
heid	en	snelheid	hierbij	een	rol.

• Alcoholgerelateerde ongevallen

Rijden	 onder	 invloed	 onderscheidt	 zich	
qua	problematiek	 van	de	drie	eerder	ge-
noemde	 kenmerkende	 ongevalstypes	 bij	
jongeren. Aselectieve metingen langs de 
weg,	 tonen	 immers	 -	 in	 tegenstelling	 tot	
wat vaak gedacht wordt - aan dat de pre-

We hebben tot op heden geen bewijs ge-
vonden dat het hoger ongevalsrisico van 
jongeren verklaard kan worden door een 
specifiek gevaarlijk rijgedrag. Wat betreft 
de snelheden waaraan jonge bestuurders 
rijden en de mate waarin ze de gordelplicht 
naleven, beschikken wij niet over cijferge-
gevens. Wat het rijden onder de invloed 
van alcohol betreft weten we, dankzij de 
gedragsmetingen en de DRUID-studie, 
dat jonge bestuurders niet vaker onder in-
vloed rijden dan oudere bestuurders maar 
dat zij die wél onder de invloed van alcohol 
zijn, zeer hoge gehaltes vertonen.

We hebben echter wel kunnen aantonen 
dat het grote risico op ongevallen bij jon-
geren en hun sterke betrokkenheid bij 

bepaalde types ongevallen grotendeels 
te wijten waren aan de aard van hun ver-
plaatsingen (mobiliteit) en hun levenswijze. 
Jonge bestuurders rijden vaker ‘s nachts 
en met passagiers, zeker bij het uitgaan en 
na lange periodes wakker te zijn gebleven.

We mogen ten slotte ook niet vergeten dat 
de rijervaring, ook al kon deze door gebrek 
aan gegevens niet geanalyseerd worden in 
dit rapport, een essentiële rol speelt in de 
verklaring van het grotere risico op onge-
vallen, dat werd vastgesteld bij jonge be-
stuurders. In deze context moet de rijop-
leiding zoveel mogelijk de impact van een 
gebrek aan ervaring op het ontstaan van 
ongevallen, beperken.

Conclusie

valentie	van	rijden	onder	invloed	lager	is	bij	
18-24-jarigen	dan	bij	32-64-jarigen	(1,4%	
versus	 2,9%).	 Ook	 25-31-jarigen	 (ook	
2,9%)	 nemen	 niet	 vaker	 onder	 invloed	
plaats achter het stuur dan 32-64-jarigen.

toch	 blijken	 jonge	 autobestuurders	 die	
betrokken	raken	in	letselongevallen,	vaker	
onder	 invloed	 te	zijn	dan	oudere	autobe-
stuurders.	 althans,	 dit	 is	 het	 geval	 voor	
de	mannen	 (respectievelijk	20%,	19%	en	
16%	van	de	18-24-jarige,	25-31-jarige	en	
32-64-jarige	 mannelijke	 autobestuurders,	
betrokken	 in	 letselongevallen,	 zijn	 onder	
invloed);	 bij	 vrouwelijke	 autobestuurders	
doet	 er	 zich	 geen	 generatieverschil	 voor	
(alle	leeftijdsgroepen	5%	onder	invloed).

Hier	 zijn	 twee	verklaringen	voor.	ten	eer-
ste	wordt	bij	eenzelfde	promillegehalte	het	
rijvermogen	van	jongeren	meer	aangetast	
dan	van	oudere	bestuurders.	Met	andere	
woorden,	het	verschil	aangaande	het	on-
gevalsrisico	 tussen	 jongeren	en	ouderen,	
wordt	nog	groter	bij	 rijden	onder	 invloed.	
ten	tweede	blijken	jongeren	meer	alcohol-
consumpties	 genuttigd	 te	 hebben	 als	 zij	
wél	onder	invloed	een	auto	besturen.	50%	
van de jonge autobestuurders die de wet-
telijke	limiet	van	0,5	g/l	overschrijden	heb-
ben	immers	meer	dan	1,2	g/l	in	het	bloed,	
ongeacht	of	dit	jongens	of	meisjes	zijn.

Yvan CASTEELS
Nathalie FOCANT
Nina NUYTTENS
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eCall, een verbetering voor de verkeersveiligheid?

Men heeft het er steeds vaker over 
maar niet iedereen weet wat het is! 
Nochtans kwam de Europese Com-
missie er reeds in 20051 mee op de 
proppen. Het betreft eigenlijk een 
project om vanaf 2015 in alle nieu-
we voertuigmodellen in de Europe-
se Unie een systeem te installeren 
dat automatisch de hulpdiensten 
belt bij ongevallen. Dit systeem ver-
wittigt niet alleen onmiddellijk de 
hulpdiensten maar geeft daarnaast 
ook de precieze positie van de ver-
ongelukte auto door. Het is dus zeer 
nuttig in geval de inzittenden van 
het voertuig bewusteloos zijn.

Het	 is	 23u30	en	u	 rijdt	 op	een	 landelijke	
weg	 als	 u	 door	 een	 plotse	 zijdelingse	
windstoot de controle over het stuur ver-
liest.	Uw	voertuig	tolt	rond	zijn	as	en	botst	
onzacht	 tegen	 een	 boom	 alvorens	 in	 de	
berm tot stilstand te komen aan de andere 
kant van de weg. u bent bewusteloos en 
uw	leven	hangt	dus	af	van	het	voorbijko-
men van een andere weggebruiker op die 
plek.	Welnu,	men	weet	dat	het	 in	derge-
lijke	omstandigheden	van	vitaal	belang	 is	
dat	 de	 hulpdiensten	 zo	 snel	mogelijk	 ter	
plaatse	komen.	Om	dus	te	vermijden	dat	
uw leven van andere weggebruikers af-
hangt,	heeft	de	Europese	Commissie	een	
systeem ontwikkeld dat de hulpdiensten 
opbelt	bij	ongevallen	en	dat	volledig	auto-
matisch	werkt,	eCall	genaamd.

Een	 dergelijk	 systeem	 bestaat	 reeds	 en	
wordt reeds als optie aangeboden door 
sommige	 autoconstructeurs,	 die	 even-
eens	het	beheer	van	de	oproepen	verze-
keren via hun call-center. eind 2011 waren 

naar	schatting	slechts	0,7	%	van	alle	voer-
tuigen in de eu uitgerust met een automa-
tisch	 belsysteem	 voor	 noodgevallen,	wat	
zeer	 weinig	 is.	 De	 Europese	 Commissie	
heeft dus besloten om een nieuwe impuls 
te geven aan het project door het systeem 
verplicht	te	maken	vanaf	2015.	

Werking 
De	activering	van	eCall	gebeurt	zowel	ma-
nueel (de bestuurder drukt op een knopje) 
als automatisch (de voertuigsensoren de-
tecteren	het	ongeval).	Het	is	dan	noodza-
kelijk	dat	één	van	de	airbags	opengaat	ter-
wijl	de	motor	draait	.	Het	systeem	activeert	
zijn	SIM-kaart	en	zendt	een	bericht	uit	naar	
de noodcentrale via het alarmnummer 
112. Vervolgens ontstaat er automatisch 
een verbaal contact tussen de operator 
van	de	 noodcentrale	 en	 het	 voertuig	 zo-
dat de passagiers details over hun situatie 
kunnen	 geven	 indien	 ze	 daartoe	 in	 staat	

zijn.	 De	 operator	 ontvangt	 in	 ieder	 geval	
reeds een minimum aan gegevens recht-
streeks	van	het	systeem,	namelijk	de	loka-
lisering	van	het	ongeval	 (dankzij	de	GPS)	
en het type voertuig (via het voertuigiden-
tificatienummer	of	 “VIn”).	Hij	weet	 tevens	
of	het	eCall-systeem	automatisch	dan	wel	
manueel werd geactiveerd. In functie van 
al	deze	gegevens	zal	de	operator	van	de	
noodcentrale	de	gepaste	middelen	 inzet-
ten	 om	de	 situatie	 zo	 adequaat	mogelijk	
het hoofd te bieden.

Kosten van het systeem
Volgens	de	Europese	Commissie	worden	
de	 jaarlijkse	kosten	om	het	systeem	in	te	
voeren	 op	 4,5	miljard	 euro	 geschat	 voor	
de	hele	Europese	Unie,	en	dit	voor	de	in-
stallatie	van	het	toestel	in	het	voertuig,	de	
modernisering van de noodcentrales en 
de vernieuwing van de mobiele telefonie-
netwerken.	 Maar	 de	 schattingen	 van	 de	

1  Zie http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/other_policies/l31103a_fr.htm.
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eCall, een verbetering voor de verkeersveiligheid?

Europese	Commissie	geven	een	gunstige	
kostenbatenverhouding aan: een bespa-
ring van meer dan 26 miljard euro per jaar 
op de kosten van ongevallen en opstop-
pingen. wel dient men op te merken dat 
de	invoering	van	dit	systeem	waarschijnlijk	
de	 verkoopprijs	 van	 wagens	 met	 enkele	
honderden	euro’s	zal	doen	stijgen.	

Het	omvangrijke	budget,	nodig	voor	de	in-
voering	van	eCall	in	Europa,	verklaart	waar-
om	 bepaalde	 lidstaten	 zoals	 frankrijk	 en	
Groot-Brittannië	nog	steeds	een	aarzelende	
houding	 aannemen.	 Deze	 landen	 menen	
immers	 dat	 er	 andere	 en	 efficiëntere	mid-
delen	kunnen	ingezet	worden	die	voor	een-
zelfde	kostprijs	meer	levens	kunnen	redden.

Welke impact op de 
verkeersveiligheid?
Volgens	de	Europese	Commissie	kan	eCall	
tot	2500	levens	per	jaar	redden	in	de	EU	en	
de	ernst	van	de	verwondingen	in	15	%	van	
de	gevallen	aanzienlijk	verminderen.	De	hulp-
diensten	zouden	 immers	veel	sneller	op	de	
plaats	van	het	ongeval	aankomen,	waardoor	
er	een	tijdswinst	van	40	%	in	de	steden	en	
van	50	%	op	het	platteland	geboekt	wordt.

Op	het	eerste	zicht	kunnen	die	schattingen	
wat	overdreven	lijken,	vooral	voor	een	klein	
land	als	België	waar	de	geïsoleerde	zones	
en de wegen met weinig verkeer uiteraard 
veel	minder	 talrijk	zijn	dan	 in	 landen	zoals	
finland	 of	 Letland	 bijvoorbeeld.	 De	 be-
oogde impact van een veralgemeende in-
voering	van	eCall	hangt	grotendeels	af	van	
de plaats van het ongeval. In het geval van 
één	enkel	verongelukt	voertuig	op	een	weg	
met	weinig	verkeer,	en	waarbij	de	inzitten-

den	van	het	voertuig	bewusteloos	zijn	kan	
het	eCall-systeem	een	erg	positieve	impact	
hebben op de verkeersveiligheid. de im-
pact	 is	 echter	 veel	minder	positief	bij	een	
ongeval tussen meerdere voertuigen op 
een	drukke	weg	(autosnelwegen,	stedelijke	
omgeving),	waar	het	melden	en	lokaliseren	
van	 een	 ongeval	 veel	 gemakkelijker	 zijn.	
Het	is	dus	waarschijnlijk	dat	in	ons	land	de	
effecten	van	eCall	op	de	verkeersveiligheid	
beperkt	zullen	zijn.

Kan een teveel aan 
oproepen de kwaliteit 
van het systeem in het 
gedrang brengen?
Gezien	 het	 gemak	 waarmee	 passagiers	
van een voertuig met de 112-centrale in 
verbinding	 kunnen	 gesteld	 worden,	 kan	
men	een	aanzienlijke	toename	verwachten	
van	 het	 aantal	 oproepen	 voor	 éénzelfde	
ongeval.	Men	moet	 sowieso	 uitgaan	 van	
een aantal ongewenste oproepen door 
foutief	gebruik	of	kwaad	opzet	of	doordat	
oproepen automatisch doorgeschakeld 
worden als de airbag van het voertuig 
opengaat	 terwijl	 er	 niemand	 gewond	 is.	
Sommigen	zullen	eCall	misschien	gebrui-
ken in geval van panne of een lekke band. 
Kortom,	we	voorzien	dat	de	invoering	van	
het	systeem	150.000	bijkomende	oproe-
pen	zal	veroorzaken	 in	ons	 land	waarvan	
de	meeste	niet	gegrond	zullen	zijn.	

Gezien	het	grote	aantal	bijkomende	oproe-
pen,	 die	 niet	 steeds	 gerechtvaardigd	 zijn,	
zal	 er	beroep	moeten	gedaan	worden	op	
centrales	die	de	oproepen	eerst	 “filteren”,	

iets	wat	ook	een	aanzienlijke	meerkost	zal	
betekenen.	De	invoering	van	een	eCall-sys-
teem	met	“discriminator”	is	voorzien	om	de	
GSM-operatoren	en	de	noodcentrales	toe	
te	laten	om,	zonder	de	eigen	efficiëntie	aan	
te	tasten,	de	binnenkomende	eCall-oproe-
pen te kunnen behandelen. Het doel van 
deze	“discriminator”	is	om	een	onderscheid	
te kunnen maken tussen de automatische 
oproepen	die	 te	wijten	zijn	aan	het	open-
gaan	van	een	airbag,	en	de	manuele	op-
roepen van de bestuurder of de passagiers 
van	het	voertuig.	In	het	eerste	geval	zal	de	
oproep	direct	bij	de	dienst	112	terechtko-
men;	in	het	tweede	geval	zal	de	oproep	af-
geleid	worden	naar	een	centrale,	die	instaat	
voor	het	filteren	van	oproepen.

Benoit GODART

In navolging van de meerderheid van de 
Europese landen heeft België het samen-
werkingsovereenkomst getekend met 
betrekking tot de verwezenlijking van een 
interoperabel eCall-systeem in de voertui-
gen. Deze verbintenis moet enkel nog in 
de praktijk omgezet worden, wat betekent 
dat de GSM- operatoren binnen een rede-
lijke termijn akkoorden moeten afsluiten en 
uitvoeren om de toegankelijkheid van de 
hulpdiensten te garanderen voor voertui-
gen uitgerust met een eCall-systeem. Eind 
2011 werd een wetsvoorstel ingediend om 
België het eCall-tijdperk binnen te loodsen. 
Voor sommigen gaat het om de eerste stap 
in de ontwikkeling van de telematicamarkt 
in de automobielindustrie…

En de toekomst?
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De regels die recent werden inge-
voerd voor gemotoriseerde twee-
wielers hebben ook gevolgen voor 
jonge passagiers. Het leek ons dus 
opportuun om een stand van za-
ken op te maken over de manier 
waarop bestuurders van motor- en 
bromfietsen concreet deze nieuwe 
bepalingen moeten toepassen.

sinds 1 september 2011 moeten alle pas-
sagiers	 van	 motorfietsen	 handschoenen	
dragen,	 een	 jas	met	 lange	mouwen,	 een	
broek	of	een	pak	en	 laarzen/hoge	schoe-
nen	die	de	enkels	beschermen.	Deze	uit-
rusting	geldt	vanzelfsprekend	ook	voor	kin-
deren	die	op	de	motor	vervoerd	worden.	Bij	
een	botsing	komen	de	motor	–of	bromfiets-
bestuurder	en	zijn	passagier	rechtstreeks	in	
contact met de grond of de hindernis. Ze 
moeten dus de voorkeur geven aan speci-
fieke	beschermende	motorkledij.	Dergelijke	

kledij	bestaat	ook	voor	kinderen	maar	komt	
misschien minder aan bod in de winkels. 
Het	kan	dan	nuttig	zijn	om	inlichtingen	in	te	
winnen	bij	de	verkopers.	

De helm
Het verplicht dragen van de helm door 
kinderen	die	meerijden	is	niet	nieuw.	Maar	
de	wijzigingen	die	 recent	 in	 de	wegcode	
werden	 ingevoerd,	 vormen	 een	 goede	
aanleiding	om	een	overzicht	te	geven	van	
de verschillende types helmen. 

• Types helmen

Voor	volwassenen	blijft	de	volledige	helm	
de	veiligste	keuze	omdat	deze	een	maxi-
male bescherming biedt. Voor kinderen 
geven we de voorkeur aan een modulaire 
helm,	 die	 gemakkelijker	 op-	 en	 afgezet	
kan	worden.	Let	op,	het	wordt	ten	zeerste	

afgeraden	om	met	open	kinband	te	rijden.	
de jethelm is af te raden omdat die het ge-
zicht	onvoldoende	beschermt.	

• Comfort

De	 helm	moet	 niet	 alleen	 aangepast	 zijn	
aan	het	hoofd	van	het	kind,	het	is	ook	van	
groot belang om rekening te houden met 
het	“welzijn”.	Het	gewicht	van	de	helm	 is	
dan	ook	een	belangrijk	criterium	als	men	
het kind de helm gedurende de hele rit 
gewillig wil laten aanhouden. om de be-
lasting op de nekwervels van het kind niet 
te	groot	te	maken,	moet	de	helm	zo	licht	
mogelijk	 zijn.	 Het	 gewicht	 van	 een	 helm	
kan	variëren	van	1,	1	tot	1,5	kg.	

om helmen voor kinderen op de markt te 
brengen,	hebben	heel	wat	fabrikanten	de	
buitenste schaal van de volwassen maten 
behouden maar daar een enorme opvul-
ling aan toegevoegd aan de binnenkant. 
resultaat: de buitenste schaal is niet 
meer in verhouding met de grootte van 
het hoofd van het kind en het gewicht van 
het	 geheel	 is	 te	 zwaar.	 andere	 fabrikan-
ten hebben dan weer helmen die echt op 
kindermaat	 werden	 ontworpen,	 met	 een	
specifiek	 gewicht	 en	 specifieke	 afmetin-
gen.	Deze	oplossing	verdient	de	voorkeur.

• Homologatie

de helm moet bovendien gehomologeerd 
zijn	 volgens	 de	 laatste	 Europese	 norm	
ECE-R	22.05.	Het	 is	dus	onmogelijk	een	
kind	te	voorzien	van	een	fiets-,	rolschaats-	
of skihelm (de normen voor motorhelmen 
zijn	strenger	en	deze	andere	helmen	bie-
den onvoldoende bescherming aan het 
kind	dat	meerijdt	op	de	moto).	

Kinderen vervoeren op de motor: hoe?

Bron: Stamatakis
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• Een goede gewoonte

Een	 helm	dragen,	 kan	 je	 leren!	 Een	 kind	
dat	 een	 helm	 draagt,	 kan	 zich	 wat	 be-
klemd voelen. Het kan ook gehinderd wor-
den	 doordat	 het	 gezichtsveld	 kleiner	 is.	
Men	moet	het	kind	ook	uitleggen	dat	een	
helm kan aandampen en dat er een ver-
luchtingsfunctie is. tot slot moet het kind 
ook overweg kunnen met het vergrende-
lingssysteem	zodat	het	zelf	zijn	helm	kan	
op-	en	afzetten.	als	het	kind	over	die	zelf-
standigheid	beschikt,	heeft	het	niet	langer	
de	indruk	gevangen	te	zitten	in	zijn	helm.

Het wordt verder aangeraden om het kind 
zijn	helm	te	laten	uittesten	(en	ook	het	hele	
pak) alvorens voor de eerste uitstap met 
de	motor.	Zo	kan	hij	of	zij	eraan	gewend	
raken.	Verder	is	het	onontbeerlijk	om	uit	te	
leggen	waarom	het	 zo	belangrijk	 is	 deze	
uitrusting te dragen en om alle knopen en 
ritsen goed te sluiten.

Het kinderzitje
In bepaalde omstandigheden moet de 
jonge	passagier	in	een	kinderzitje	vervoerd	
worden. In tegenstelling tot de markt van 
de	autostoeltjes	 is	die	van	de	motorzitjes	
voor	kinderen	vrij	beperkt.	Er	bestaat	(nog)	
geen europees label. twee merken heb-
ben	motorzitjes	voor	kinderen	van	14	 tot	
30 kg (dus van 4 tot 8 jaar): 
 y stamatakis1

 y gIVI2

• Universele kinderzitjes? 

Wat	ook	het	model	 van	zitje	of	motor	 is,	
men	moet	altijd	nagaan	of	beide	wel	com-
patibel	zijn.	twee	voorbeelden:	

 y 	voor	 sommige	 zitjes	 moeten	 bevesti-
gingspunten	op	de	motor	aanwezig	zijn;	

 y 	sommige	modellen	van	zadels	zijn	gepro-
fileerd	voor	een	groter	comfort,	wat	na-
delig	kan	zijn	voor	de	correcte	plaatsing	
van	het	kinderzitje	op	het	zadel.	

• Geen harnas 

typisch	voor	de	motorzitjes	voor	kinderen	
is	dat	ze	niet	uitgerust	zijn	met	een	harnas,	
waardoor	het	mogelijk	is	om	de	negatieve	
gevolgen	bij	een	valpartij	 te	verminderen.	
Doordat	 de	 bestuurder	 en	 zijn	 passagier	
ver	van	de	motorfiets	afgeworpen	worden,	
kunnen	ze	er	niet	door	verwond	worden.	
Indien	het	kind	vastgegespt	zit	in	zijn	zitje,	
zit	 hij	 vast	 aan	 de	motorfiets	met	 alle	 ri-
sico’s	achteraf.	Het	wordt	ook	afgeraden	
om het kind met een riem aan de volwas-
sene	vast	te	maken	want	bij	een	ongeval	
kan	de	volwassene	zo	het	kind	kwetsen.

• Voordelen 

De	motorzitjes	 voor	 kinderen	 zetten	 hen	
zowel	aan	de	zijkant	als	aan	de	achterkant	
vast. Als u een koffer of een ander acces-
soire hebt dat als rugleuning voor het kind 
kan	dienen,	 is	dat	nog	beter.	Zo	blijft	het	
kind	zelfs	bij	het	verhogen	van	de	snelheid	
goed	op	zijn	plaats	zitten.

• Wanneer stoppen met het gebruik 
van het zitje? 

eens het kind volgens de wegcode niet 
langer	verplicht	is	om	in	een	zitje	te	reizen,	
is de verleiding groot om er afstand van te 
doen.	Bij	 sommige	 jonge	passagiers	 van	
8	 jaar	zijn	de	benen	echter	nog	niet	 lang	
genoeg om de voetsteunen van de mo-
torfiets	te	bereiken.	In	dat	geval	en	als	het	

kind nog niet het maximumgewicht bereikt 
heeft	 dat	 door	 de	 fabrikant	 van	 het	 zitje	
wordt	opgegeven,	 is	het	beter	om	verder	
het	kinderzitje	te	blijven	gebruiken.	

• Plaats passagier

niet	alle	motor-	en	bromfietsen	zijn	voorzien	
op passagiers. raadpleeg daartoe het con-
formiteitscertificaat	 dat	 bij	 aankoop	 werd	
overhandigd.	 Verder	 zijn	 motor-	 en	 brom-
fietsen	 met	 twee	 afzonderlijke	 zadels	 niet	
voldoende.	Er	moet	een	dubbel	zadel	zijn.	

• Positie van het kind 

Eens	het	kind	niet	langer	in	een	zitje	moet,	
wordt	het	afgeraden	om	zich	vast	te	hou-
den aan de achterste handgrepen van het 
voertuig.	Dat	is	ongemakkelijk	en	kan	ook	
de stabiliteit verminderen. grotere kinde-
ren	 kunnen	hun	handen	op	de	dijen	 van	
de bestuurder of rond diens taille plaatsen. 

Van	op	een	zitje	zal	een	kind	het	moeilijk	
hebben om de handgrepen van de mo-
torfiets	te	kunnen	vastnemen.	Er	bestaan	
drie oplossingen om dat probleem te ver-
helpen:
 y 	een	zitje	kiezen	met	ingebouwde	hand-

grepen;
 y  een speciale riem gebruiken met hand-
vatten	die	de	bestuurder	rond	zijn	taille	
kan vastmaken;

 y  het kind vragen om de bestuurder vast 
te	houden	zodat	deze	laatste	kan	“voe-
len”	of	het	kind	goed	blijft	zitten.	

Anne-Valérie DE BARBA
Valéry MATHIEU (SPW)

Kinderen vervoeren op de motor: hoe?

1  www.stamatakis.de 
2 www.givi.fr
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Ruim 350.000 Belgische bestuur-
ders gebruiken waarschuwings-
systemen voor de melding van 
vaste en mobiele radars. Dat is 
meer dan een verviervoudiging in 
vergelijking met twee jaar gele-
den. De gebruikers van zo’n sys-
teem drukken op een toets van 
een klein apparaat telkens als ze 
een mobiele flitscamera opmer-
ken. Het achterliggende verkeer 
ontvangt via gps- en gsm-techno-
logie onmiddellijk die boodschap 
en kan zijn snelheid aanpassen.

Snelheid en ongevals-
risico
overdreven of onaangepaste snelheid is 
een	belangrijk	verkeersveiligheidsprobleem,	
en	 mogelijks	 een	 grotere	 risicofactor	 dan	
alle	 andere	 gekende	 factoren.	 aangezien	
de impactsnelheid de kinetische energie 
bepaalt die een lichaam moet ondergaan in 
een	ongeval,	kan	gesteld	worden	dat	snel-
heid een risicofactor is in nagenoeg alle let-
selongevallen1. de Belgische politie regis-
treert	snelheid	niet	als	ongevalsoorzaak	 in	
de	officiële	ongevallenstatistieken,	maar	op	
grond	van	diepteonderzoek	in	buitenlandse	
studies	blijkt	dat	snelheid	in	20	tot	35%	van	

de ongevallen als voornaamste ongevals-
factor aangeduid wordt2. ook speelt snel-
heid	een	belangrijke	rol	bij	het	risico	en	de	
ernst van ongevallen3. 

Evolutie snelheids-
gedrag
Het	overdreven	snelheidsprobleem	 lijkt	de	
algemene bestuurderspopulatie te treffen. 
Vooral	 jongere	 bestuurders	 (zeker	 18-29,	
marge	 tot	 39-jarigen),	 en	 in	 iets	 mindere	
mate	mannen,	springen	er	steevast	uit	wat	
betreft	zelfrapportage	van	overdreven	snel-
heid	alsook	afwijkende	en	permissieve	at-
titudes	 (sociale	aanvaardbaarheid,	 risico’s,	
tijdswinst…)4. de gedragsmetingen sugge-
reren dat bestuurders vaak een discrepan-
tie ondervinden tussen hun perceptie van 
de	 risico’s	 van	 snelheid	 en	 de	 opgelegde	
snelheidslimieten. ook uit de attitudeme-
tingen	blijkt	 er	 een	onvoldoende	 ruim	 so-
ciaal draagvlak voor de snelheidslimieten te 
zijn.	Ondanks	een	algemeen	besef	van	het	
grote risico van hoge snelheid op ongeval-
len	blijft	de	prevalentie	hoog	liggen	en	blijft	
het	gedrag	hardnekkig.	Bij	bestuurders	die	
vaak	op	de	baan	zijn,	waaronder	zeker	de	
professionele	 bestuurders,	 zijn	 bepaalde	
(andere) onderliggende motieven meer van 
invloed	(bvb.	gevoel	van	tijdswinst).	

Waarom zijn snelheids-
controles nodig?
Door	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	 de	 snelheids-
limieten	beter	worden	nageleefd,	 kunnen	
veel (ernstige) ongevallen worden voorko-
men.	Daarvoor	zijn	controles	nodig,	zowel	
aangekondigde als niet-aangekondigde. 
Een	doeltreffend	beleid	waarbij	op	attitude	
en gedrag (onder andere via controles) ge-
werkt	wordt,	 is	daarvoor	 nodig.	Bestuur-
ders	moeten	ervan	overtuigd	zijn	dat	snel	
rijden	gevaarlijk	 is	en	dat	als	men	te	snel	
rijdt	 men	 eender	 waar	 op	 welk	 moment	
gecontroleerd kan worden. 

Is zo’n waarschuwings-
systeem legaal?
strikt genomen verbiedt de Belgische wet-
geving elke uitrusting die of elk ander mid-
del dat de vaststelling van overtredingen 
bemoeilijkt	of	verhindert,	of	automatische	
camera’s	opspoort.	De	wettelijke	bepalin-
gen	in	dat	verband	zijn	de	volgende:

Art 62 bis van de wet betreffende de politie 
over het wegverkeer verbiedt “elke uitrus-
ting die of elk ander middel dat de vaststel-
ling	van	overtredingen	van	deze	wet	en	van	
de reglementen betreffende de politie over 
het	wegverkeer,	bemoeilijkt	of	verhindert	of	
automatisch werkende toestellen bedoeld 
in	artikel	62	opspoort,	bij	zich	te	hebben.”

Art. 1.6 van de wet betreffende de tech-
nische eisen waaraan elk voertuig voor 
vervoer	 te	 land	 de	 onderdelen	 ervan,	
evenals het veiligheidstoebehoren moeten 
voldoen,	 verbiedt	 “	 de	 vervaardiging,	 de	

Bestuurders verklikken flitsers

1		CaSt	Manual	(2009).
2	fCC	WG	snelheid	2007;	tRB,	1998.
3	Riguelle,	f.	(2009),	nationale	gedragsmeting	snelheid	2003-2007.	Observatorium	voor	de	Verkeersveiligheid,	BIVV,	Brussel.
4 Attitudemetingen 2009.

Bron: Coyote
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invoer,	 het	bezit,	 het	 te	 koop	aanbieden,	
de verkoop en de gratis bedeling van elke 
uitrusting of elk ander middel dat tot doel 
heeft de vaststelling van overtredingen 
van de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer en van de reglementen be-
treffende	de	politie	op	het	wegverkeer,	te	
verhinderen	of	te	bemoeilijken,	of	de	toe-
stellen	bedoeld	 in	artikel	62	van	dezelfde	
wet	op	te	sporen.	Reclame	voor	deze	uit-
rustingen,	alsook	het	aanbieden	van	hulp	
of	het	verstrekken	van	advies	om	deze	te	
monteren,	zijn	eveneens	verboden.”

omdat navigatiesystemen en waarschu-
wingssystemen	niet	in	staat	zijn	om	op	een	
actieve	manier	camera’s	op	te	sporen,	wor-
den	ze	getolereerd.	actieve	radardetectoren	
zijn	 daarentegen	 duidelijk	 in	 strijd	 met	 de	
wetgeving,	en	tegen	de	bezitters	van	derge-
lijke	apparatuur	wordt	hard	opgetreden.

Pakkans
Eén	van	de	aanbevelingen	van	de	Staten-
generaal voor Verkeersveiligheid (mei 
2011) is een verhoging van de objectieve 
en	subjectieve	pakkans:	“Er	zijn	niet	alleen	
meer controles nodig maar het is ook aan 
te	bevelen	dat	deze	controles	meer	zicht-
baarheid	krijgen	en	gepaard	gaan	met	in-
formatieverstrekking en sensibilisering.” 

Enerzijds	 kunnen	 meldingen	 over	 snel-
heidscontroles	(via	de	radio,	internet,	met	
een bord langs de kant van de weg) een 
goede	manier	 zijn	 om	 te	maken	 dat	 be-
stuurders hun gedrag aanpassen op plaat-
sen	waar	wordt	gecontroleerd,	zodat	het	
risico op een ongeval verkleint. snelheids-
controles	 gebeuren	 immers	 bij	 voorkeur	
daar waar veel ongevallen plaatsvinden. 

Dat	is	ook	de	reden	waarom	de	politie	zelf	
bepaalde controleacties aankondigt. let 
wel,	 die	 snelheidscontroles	 en	 informatie	
over	 snelheidslimieten	 worden	 zodanig	
gecommuniceerd (nl. de exacte locatie 
van	de	controle	 is	niet	duidelijk)	zodat	ze	
een meerwaarde kunnen betekenen voor 
de verkeersveiligheid. 

anderzijds	 dient	 er	 echter	 een	 voldoende	
grote	subjectieve	pakkans	te	bestaan,	on-
der meer door niet-aangekondigde contro-
les	te	laten	plaatsvinden,	zodat	bestuurders	
het	 gevoel	 krijgen	 dat	 ze	 overal	 en	 altijd	
kunnen	worden	gecontroleerd	en	dus	altijd	
de	regels	dienen	te	respecteren	als	ze	boe-
tes	willen	vermijden.	Waarschuwingssyste-
men	sporen	weggebruikers	aan	dergelijke	
niet-aangekondigde bemande controles te 
melden,	zodat	de	pakkans	heel	transparant	
wordt.	 Hierdoor	 zullen	 sommige	 bestuur-
ders	geneigd	zijn	om	zich	niet	aan	de	 re-
gels te houden op plaatsen waar niet wordt 
gecontroleerd,	 met	 als	 gevolg	 een	 hoger	
risico op ongevallen. 

Bovendien is de informatie die de fabrikant 
van het waarschuwingssysteem ter be-
schikking stelt betalend. dit laat vermoeden 
dat	personen	die	zich	op	deze	dienst	abon-
neren	de	intentie	hebben	om	zich	niet	aan	
de snelheidslimieten te houden op plekken 
waar	geen	controles	plaatsvinden,	en	door	
hun abonnement hopen boetes te ontlo-
pen.	Een	bestuurder	die	altijd	de	snelheids-
limieten	respecteert,	heeft	 immers	niets	te	
winnen	bij	een	abonnement.

De	subjectieve	pakkans,	die	een	belangrijke	
motivator is om het gedrag van weggebrui-
kers	 te	 sturen,	 kan	 worden	 tegengegaan	
door de manier van controleren te veran-
deren (trajectcontroles in plaats van punc-

tuele	controles)	en	ervoor	te	zorgen	dat	er	
voldoende groot aantal onaangekondigde 
(en	voor	de	weggebruikers	quasi	onzicht-
bare)	 controles	 plaatsvindt,	 bijvoorbeeld	
door gebruik te maken van mobiele toestel-
len	die	buiten	het	zicht	van	de	bestuurders	
worden opgesteld en snel kunnen worden 
verplaatst.	Verder	onderzoek	is	nodig	rond	
de	invloed	van	dergelijke	nieuwe	technolo-
gie op het verkeersgedrag.

Situatie buurlanden
In	 Duitsland,	 Zwitserland	 en	 Oostenrijk	 is	
het gebruik van waarschuwingssystemen 
verboden.	In	frankrijk	is	de	wetgeving	aan-
gepast	tijdens	de	zomer	van	2011	en	zal	in	
voege gaan vanaf februari 2012. de naam 
‘radarverklikker’	wordt	vervangen	door	‘rij-
hulpsysteem’.	Coyote	is	tot	op	heden	(eind	
februari 2012) de enige leverancier die ge-
legaliseerde systemen op de Franse markt 
brengt. door een software-aanpassing ge-
ven	de	franse	Coyote-systemen	niet	 lan-
ger een radarcontrole op een vaste locatie 
weer,	 maar	 waarschuwen	 ze	 gebruikers	
vanaf	 nu	 gedurende	 langere	 zones	 voor	
dreigend gevaar: vanaf minimum 4 kilome-
ter op de autosnelweg en vanaf minimum 
2 km buiten de bebouwde kom. door die 
aanpassingen	voorkomen	ze	dat	bestuur-
ders	op	één	punt	op	hun	rem	gaan	staan,	
waarmee	ze	mogelijk	een	gevaarlijke	situ-
atie voor andere weggebruikers creëren. 
Voor	franse	Coyote-gebruikers	is	de	func-
tionaliteit	van	de	systemen	ongewijzigd	ge-
bleven.	Het	is	nog	steeds	mogelijk	om	an-
dere gebruikers te attenderen op mobiele 
radars.	Meldingen	 in	 frankrijk	geschieden	
nu	hoofdzakelijk	in	(drie)	kleurcodes:
 y  rood betekent gas terugnemen voor 

dreigend (radar)gevaar;

Bestuurders verklikken flitsers
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 y  orANje betekent anticiperen op 
een	gewijzigde	verkeerssituatie,	
bijvoorbeeld	een	file	of	een	ongeval;

 y 	GROEn	staat	voor	veilig	rijden.

Welke mensen kiezen 
voor dit systeem?
1  “gadgetstechneuten”: personen die 

kicken op allerlei technische snufjes en 
genieten	van	het	gevoel	wat	‘slimmer’	te	
zijn	dan	de	anderen	en/of	de	overheid.	
Dit	zijn	niet	speciaal	roekeloze	chauffeurs	
die veel overtredingen maken (of toch 
niet meer dan de doorsnee bestuurder). 
Zij	 kopen	 ook	 graag	 de	 nieuwste	
smartphone	met	allerlei	mogelijkheden.

2 	“Veelrijders”:	 personen	 die	 voor	 hun	
job	 vaak	 op	 de	 baan	 zijn	 en	 ook	 wel	
de snelheidslimieten overtreden in voor 
hen	 ‘verantwoorde’	 situaties	 (buiten	
de	bebouwde	kom).	Het	motto	 ‘time	 is	
money’	staat	bij	hen	hoog	in	het	vaandel.	
Waarschuwingssystemen	zien	ze	vooral	
als een manier om de vervelende boetes 
te	 ontlopen.	 Vaak	 zijn	 het	 mensen	 die	
weinig	of	geen	ongevallen	hebben,	maar	
wel veel snelheidsovertredingen maken.

3  “snelheidsfanaten”: personen die van 
snelheid houden en overal snel willen 
rijden,	 niet	 noodzakelijk	 omdat	 ze	
tijd	 willen	 winnen,	 maar	 eerder	 voor	
het	 fijn	 gevoel,	 de	 zelfaffirmatie.	 Deze	
groep vormt wel een groot risico in 
het	 verkeer	 vooral	 omdat	 ze	 minder	
beredeneerd	 rijden	 en	 waarbij	 de	
emoties overheersen.

uitrusting

Ondanks een daling, blijven snelheidsover-
tredingen anno 2010 een wijd verspreid 
fenomeen. De gedragsmetingen suggere-
ren dat bestuurders vaak een discrepan-
tie ondervinden tussen hun perceptie van 
de risico’s van snelheid en de opgelegde 
snelheidslimieten. Ook uit de attitudeme-
tingen blijkt er een onvoldoende ruim soci-
aal draagvlak voor de snelheidslimieten te 
zijn. Ondanks een algemeen besef van het 
grote risico van hoge snelheid op ongeval-
len blijft de prevalentie hoog liggen en blijft 
het gedrag hardnekkig. 
Waarschuwingssystemen sporen weg-
gebruikers aan niet-aangekondigde con-
troles te melden, zodat de pakkans heel 
transparant wordt. Hierdoor zullen som-
mige bestuurders geneigd zijn om zich niet 
aan de regels te houden op plaatsen waar 
niet wordt gecontroleerd, met als gevolg 
een hoger risico op ongevallen. 
Echter, een sluitend wettelijk verbod op 
het doorgeven van informatie over con-
troleacties valt in de praktijk moeilijk te 
handhaven. De technologische evolutie 
(applicaties op smartphones, navigatie-
systemen met verklikker-functie) gaat bo-
vendien steeds verder, zodat de wetgeving 
voortdurend zou moeten worden aange-
past aan nieuwe technologie. De politie zal 
hier ook moeten op inspelen en de modus 
operandi van de controles aanpassen aan 
de nieuwe technologische ontwikkelingen. 
De wetgeving op waarschuwingssyste-
men in Frankrijk, heeft een merkwaardige 

evolutie meegemaakt. Het is een soort 
van rijhulpsysteem (‘hazard warning’) dat 
naast snelheidscontroles, ook files of on-
gevallen aangekondigd. 
Het BIVV beveelt als eerste stap de ver-
plichting voor de fabrikant om een aan-
passing van de software door te voeren 
- naar het Franse voorbeeld- aan, niet 
enkel vanuit verkeersveiligheidsoogpunt 
maar ook omwille van de harmonisatie van 
verkeerswetgeving met onze omliggende 
landen. Na aanpassing van de bestaande 
Belgische wetgeving inzake waarschu-
wingssystemen, stelt het BIVV de realisa-
tie van een studie inzake het snelheids-
gedrag van de gebruikers van dergelijke 
rijhulpsystemen voor. Wordt het snelheids-
gedrag effectief aangepast op bredere 
schaal dankzij de rijhulpsystemen? Blijft 
het louter een systeem om controles te 
ontwijken op die plaatsen waar gecontro-
leerd wordt? Op basis van deze resultaten 
zal het BIVV eventueel verdere maatrege-
len aanbevelen. 
De aankoop en het abonnement van der-
gelijke waarschuwingssystemen zijn niet 
goedkoop maar misschien een peulschil 
in vergelijking met de boetes. Het valt niet 
te ontkennen dat personen die vandaag 
een waarschuwingssysteem aanschaffen 
of bezitten in België, enkel de intentie heb-
ben om snelheidscontroles te ontlopen. 
Een bestuurder die altijd de snelheidsli-
mieten respecteert, heeft immers niets te 
winnen bij zo’n abonnement.

Standpunt van het BIVV 

Sofie VAN DAMME
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Sinds kort mogen fietsers, in the-
orie, door het rood licht rijden om 
rechts af te slaan of rechtdoor te 
rijden op kruispunten waar de sig-
nalisatie daarop is voorzien. Deze 
nieuwe maatregel wekt veel uit-
eenlopende reacties en valt niet 
bij iedereen in goede aarde. 

Eerst	 willen	 we	 verduidelijken	 dat	 deze	
maatregel	 niet	 betekent	 dat	 fietsers	 nu	
zomaar	 overal	 door	 het	 rood	 licht	 kun-
nen	gaan	rijden.	Op	sommige	kruispunten	
staat wel een nieuw extra verkeersbord 
dat	aangeeft	dat	ze	door	het	rood	mogen	
rijden.	De	maatregel	is	bedoeld	om	de	mo-
biliteit van de tweewielers te verbeteren.

           

         B22         B23

de wegbeheerder moet dus geval per ge-
val	 de	 betrokken	 kruispunten	 aangeven,	
rekening	houdend	met	de	specifieke	situ-
atie en de functie van de wegen.

Het “rechts afslaan” voor fietsers 
moet een uitzondering blijven

Het BIVV is geen 
voorstander
experimenten in het buitenland hebben 
aangetoond	dat	deze	regeling	weinig	vei-
ligheidsproblemen	oplevert	wanneer	ze	op	
de	 geschikte	 plaatsen	 wordt	 ingevoerd,	
maar het BIVV had toch een ongunstig 
advies	uitgesproken	over	deze	maatregel.	

Een	dergelijke	 regel	 kan	 immers	het	 res-
pect voor het rood licht in het algemeen 
aantasten. de toelating geven om door te 
rijden	maakt	geen	deel	uit	van	het	traditi-
onele gedrag in het verkeer in België waar 
dit signaal terecht als een absoluut gebod 
om te stoppen wordt beschouwd.

Andere oplossingen 
mogelijk
Bovendien bestaan in heel wat gevallen 
andere	mogelijkheden	om	fietsers	zo	snel	
mogelijk	en	in	alle	veiligheid	hun	weg	te	la-
ten	verderzetten	zonder	een	rood	 licht	 te	
negeren. Zo kan er op het kruispunt een 
fietspad	 worden	 aangelegd	 rechts	 van	

het	verkeerslicht,	er	kan	een	specifiek	ver-
keerslicht	worden	geplaatst,	enz.

Enkele aanbevelingen
Indien de wegbeheerder er ondanks alles 
toch	voor	zou	kiezen	om	de	borden	B22	en	
B23	 te	plaatsen	op	 een	 kruispunt,	 vraagt	
het BIVV om de veiligheid van de wegge-
bruikers	zoveel	mogelijk	 te	garanderen	en	
raadt het de volgende voorwaarden aan:
1 invoering van het “rechts afslaan” (B22)

 y voldoende breedte beschikbaar op de 
weg	die	gekruist	wordt	of	bij	voorkeur	
aanwezigheid	van	een	fietspad;

 y correcte	zichtbaarheid;
 y algemeen	gezien,	snelheidsregime	op	
de	weg	die	wordt	gekruist	≤	50	km/u.

2 	invoering	van	het	“rechtdoor	rijden”	(B23)	
 y kruispunt	met	t-configuratie;
 y voldoende breedte beschikbaar op de 
weg	die	gekruist	wordt	of	bij	voorkeur	
aanwezigheid	van	een	fietspad;

 y goede	zichtbaarheid;
 y beperkt vrachtwagenverkeer.

Informatie en evaluatie
om de weggebruikers correct te infor-
meren over de toepassingsmodaliteiten 
van	deze	 nieuwe	maatregel	 zal	 het	BIVV	
binnenkort een folder met toelichting 
hierover publiceren. de folder kan onder 
meer gedownload worden via www.bivv.
be. Het BIVV suggereert eveneens om na 
enige	tijd	de	maatregel	te	evalueren	en	een	
handleiding op te stellen met aanbevelin-
gen	voor	de	aanleg	van	fietsinfrastructuur.	

Benoit GODART
Een andere oplossing in Utrecht, Nederland
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De vraag komt regelmatig terug: 
moet de maximumsnelheid op de 
autosnelweg verhoogd worden 
gezien de verbetering van de pas-
sieve en actieve beveiligingssys-
temen van de voertuigen? Voor 
het BIVV is het antwoord “nee”.

de meeste europese landen hanteren een 
algemene	 snelheidsbeperking.	 Meestal	
bedraagt	deze	1201 of 1302km/u . soms 
kan de maximaal toegelaten snelheid wat 
lager of hoger liggen: 112 km/u in het Ver-
enigd	 Koninkrijk,	 110	 km/u	 in	 Zweden,	
140 km/u in polen. 

Het is niet omdat er een referentielimiet 
werd	bepaald,	dat	bepaalde	trajecten	niet	
onderworpen kunnen worden aan een 
strengere snelheidsbeperking. In Neder-
land	bijvoorbeeld,	waar	120	km/u	de	regel	
is,	gelden	beperkingen	van	100	km/u	en	80	
km/u op een groeiend aantal wegen.

duitsland is een speciaal geval. er geldt 
geen algemene beperking (maar wel een 
aanbevolen snelheid van 130 km/u) en 
33%	van	het	wegennet	is	er	onderworpen	
aan een permanente beperking van 130 
km/u of minder.

Verder hanteren meerdere landen een re-
glement dat een andere algemene beper-
king	voorziet	afhankelijk	van	het	weer:
 y 	in	 frankrijk,	 Italië	 en	 Luxemburg	 gaat	
130	km/u	over	 in	110	km/u	bij	 regen-
weer;

 y  in Finland gaat men in de winter over 
van 120 naar 110 km/u en in Zweden 
van 110 naar 90 km/u.

Snelheid en ongevallen
Sinds	de	jaren	‘80	werden	heel	wat	studies	
gewijd	aan	het	verband	tussen	snelheid	en	
het	risico	op	ongevallen.	De	belangrijkste	
kwamen tot de conclusie dat er een dui-
delijke	 relatie	 bestaat	 tussen	 een	 stijging	
van	de	snelheid	en	een	stijging:
 y van het aantal ongevallen;
 y van de ongevalsernst. 

De	resultaten	van	deze	studies	gaven	aan-
leiding tot diverse pogingen om de stelsels 
op elkaar af te stemmen. Het model dat 
als het meest in overeenstemming met de 
realiteit	 wordt	 beschouwd,	 is	 het	 “power	
model”	van	nilsson.	Een	stijging	van	de	ge-
middelde	snelheid	met	1%	leidt	tot	een	toe-
name	van	de	 lichamelijke	 letsels	met	2%,	
van	de	ernstige	ongevallen	met	3%	en	van	
de	dodelijke	ongevallen	met	4%3. 
een toename van de gemiddelde snelheid op 
de snelweg met 1 km/u heeft dus een pro-
portioneel kleinere impact dan een toename 
van de gemiddelde snelheid met 1 km/u op 
een	weg	waar	men	max.	50	km/u	mag	rijden.	
Concreet:	als	we	op	de	snelweg	overgaan	van	
een gemiddelde snelheid van 120 km/u naar 
121	k/u,	leidt	dat	algemeen	tot	een	toename	
van	het	aantal	dodelijke	slachtoffers	met	3%.

de impact van een verhoging van de al-
gemene snelheidslimiet op de Belgische 

snelwegen	van	120	km/u	naar	bijvoorbeeld	
130	 km/u	 kan	 slechts	bij	benadering	wor-
den geëvalueerd. op basis van de recentste 
ongevallenstatistieken (gemiddelden voor 
2007-2009)	en	uitgaande	van	de	hypothe-
se dat de gemiddelde snelheid momenteel 
120	km/u	bedraagt	 (buiten	de	files)	en	dat	
een toegestane verhoging van de maximale 
snelheid	naar	130	km/u	zou	 leiden	tot	een	
stijging	van	de	gemiddelde	snelheid	met	on-
geveer	5	km/u,	dan	kunnen	we	uitgaan	van	
een	stijging	van	het	aantal	dodelijke	slachtof-
fers	met	25	per	jaar	en	van	het	aantal	ernstig	
gewonden met 130 per jaar.

En bij regenweer?
Studies	 hebben	 uitgewezen	 dat	 bij	 regen-
weer het risico op ongevallen meestal ver-
dubbeld wordt. de bestuurders passen wel 
hun	rijstijl	aan,	maar	niet	in	voldoende	mate	
om de verhoging van het risico te compen-
seren5. 

In	België	zijn	de	ongevallen	die	zich	voor-
doen	 bij	 slecht	weer	 proportioneel	 gezien	
niet	talrijker	op	de	snelweg	dan	op	het	hele	
wegennet. we stellen ook vast dat de on-
gevallen	 bij	 regenweer,	 enz.	 niet	 ernstiger	
zijn	dan	de	ongevallen	die	zich	voordoen	bij	
normale atmosferische omstandigheden. 

130 km/u op de snelweg? Nog 25 dodelijke slachtoffers extra per jaar!

1		Bulgarije,	Spanje,	finland,	Griekenland,	Ierland,	nederland,	Portugal,	België;	buiten	het	Europa	van	de	27	koos	ook	Zwitserland	voor	de	120	km/u	limiet.
2	Oostenrijk,	frankrijk,	Hongarije,	Italië,	Luxemburg,	Roemenië,	Slovakije,	Slovenië,	tsjechië.
3	Zie	aarts,	L.	&	van	Schagen,	I.	(2006).	Driving	speed	and	the	risk	of	road	crashes:	a	review.	accident	analysis	and	Prevention,	38,	215-224.
4		Elvik,	R.,	Christensen,	P.,	amundsen,	a.	(2004).	Speed	and	road	accidents.	an	evaluation	of	the	Power	Model,	tOI	report	740/2004,	Institute	of	transport	Economics,	tOI,	Oslo.	Elvik,	R.,	Christen-
sen,	P.,	amundsen,	a.	(2004).	Speed	and	road	accidents.	an	evaluation	of	the	Power	Model,	tOI	report	740/2004,	Institute	of	transport	Economics,	tOI,	Oslo.

Referentiesnelheid (in km/u)

50 70 80 90 10
0

12
0

Lichamelijke letsels (%) 4,0 2,9 2,5 2,2 2,0 1,7

Zware ongevallen (%) 6,1 4,3 3,8 3,4 3,0 2,5

Dodelijke ongevallen (%) 8,2 5,9 5,1 4,5 4,1 3,3

“Power Model” van Nilsson4: het effect van een wijziging van de gemiddelde snelheid 
met 1 km/u in functie van de ernst van de ongevallen. 
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frankrijk	 is,	 samen	met	 Italië	 en	 Luxem-
burg,	één	van	de	weinige	Europese	landen	
waar de reglementering een lagere maxi-
mumsnelheid	voorziet	bij	slecht	weer.	We	
beschikken echter niet over een evaluatie 
van	de	impact	van	deze	maatregel	op	de	
verkeersveiligheid.

België blijft achter
Onderstaande	 figuur	 vergelijkt	 het	 risiconi-
veau op de snelwegen. dit wordt uitgedrukt 
in	het	aantal	dodelijke	slachtoffers	per	mil-
jard afgelegde voertuigkilometers. we stel-
len vast dat België het slechtst geklasseerd 
staat van alle landen van europa van de 
vijftien	waarvoor	gegevens	beschikbaar	zijn.	
Alleen de voormalige oostbloklanden doen 
het minder goed. 
de relatief povere score van het Belgische 
snelwegennet op het gebied van veiligheid 
is	ongetwijfeld	gedeeltelijk	te	wijten	aan	het	
grote	aantal	op-	en	afritten,	aan	de	densiteit	
van	het	verkeer	en	dan	in	het	bijzonder	van	
het	 vrachtwagenverkeer.	 Hierbij	 moeten	
we	benadrukken	dat	van	de	129	dodelijke	
ongevallen die in 2008 op de Belgische 
snelwegen	werden	geregistreerd,	37	(meer	
dan	een	vierde)	zich	voordeden	in	de	buurt	

van een op- of afrit. Het niveau van de con-
trole	en	bijgevolg	ook	de	gewoontes	spelen	
eveneens	 een	 rol.	 Maar	 het	 is	 heel	 goed	
mogelijk	dat	de	feitelijke	snelheid	 lager	 ligt	
in een land met een snelheidslimiet van 130 
km/u waar een doortastender preventie- en 
strafbeleid gehanteerd wordt dan in België.

Conclusie
Vorig	jaar	sloot	België	zich	aan	bij	de	Eu-
ropese	doelstelling	om	het	aantal	dodelijke	
slachtoffers	op	de	wegen	met	50%	te	ver-
minderen tegen 2020.
In	deze	context	bieden	de	ongevallen	op	de	
snelweg,	die	15	tot	16%	uitmaken	van	het	to-
taal	aantal	dodelijke	slachtoffers	en	zwaarge-
wonden,	een	belangrijke	kans	op	een	verla-
ging.	Het	zou	dan	ook	te	betreuren	vallen	als	
deze	kans	niet	maximaal	zou	worden	benut.
aangezien	 er	 een	 verband	 bestaat	 tus-
sen het verhogen van de snelheid en het 
grotere	aantal	en	de	hogere	ernst,	 lijkt	het	
niet	 wenselijk	 om	 de	 snelheidsbeperking	
van	120	op	130	km/u	te	brengen,	ook	niet	
op een gedeelte van het netwerk. de in-
voering van een hogere maximumsnelheid 
op bepaalde trajecten (naar het voorbeeld 
van Nederland) is enkel verantwoord in-

dien	deze	maatregel	gepaard	gaat	met	een	
verlaging van de snelheid naar 110 of 100 
km/u op een groot gedeelte van het ver-
keersnetwerk,	 zodat	 de	 negatieve	 impact	
van de maatregel gecompenseerd wordt. 
dit vereist een globaal plan en een contro-
le- en sanctioneringsbeleid dat de naleving 
van	deze	gedifferentieerde	snelheidsbeper-
kingen moet garanderen. Via een pilootpro-
ject	zou	men	kunnen	nagaan	of	de	nieuwe	
regels	ook	werkelijk	nageleefd	worden.
Voorlopig	 lijkt	 de	 uitbreiding	 van	 de	maat-
regelen om de bestaande limieten beter te 
doen naleven een minstens even veelbelo-
vende	piste	te	zijn	als	het	invoeren	van	gedif-
ferentieerde beperkingen. de slechte score 
van België wat betreft de veiligheid op de 
snelweg	lijkt	er	immers	op	te	wijzen	dat	de	
snelheidsbeperkingen hier minder worden 
nageleefd dan in bepaalde buurlanden. 
de invoering van een lagere maximum-
snelheid	op	de	snelweg	bij	regenweer	kan	
een positieve impact hebben daar de be-
stuurders	zo	zouden	worden	aangezet	om	
hun snelheid beter aan te passen aan de 
weersomstandigheden (wat al wordt ver-
eist door de wegcode). dit moet echter 
nog	bewezen	worden.	
In	 elk	 geval	 lijkt	 het	 niet	 aangewezen	 om	
over te schakelen op het Franse model 
en	 gezamenlijk	 een	 algemene	 verhoging	
van de snelheidslimiet naar 130 km/u in te 
voeren	en	een	beperking	tot	110	km/u	bij	
slecht weer. de eventuele positieve impact 
van een verlaging van de maximumsnelheid 
bij	regenweer	met	10	km/u	(slechts	onge-
veer	10%	van	de	ongevallen)	zou	zeker	niet	
voldoende	zijn	om	de	negatieve	impact	te	
compenseren van de algemene snelheids-
verhoging	gedurende	de	rest	van	de	tijd.	

Michèle POPULER
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5	SWOV-factsheet	(2009).	De	invloed	van	het	weer	op	de	verkeersveiligheid,	Stichting	Wettenschappelijk	Onderzoek	Verkeersveiligheid	SWOV,	Leidschendam.
6	Er	kan	meer	dan	één	dodelijk	slachtoffer	vallen	bij	een	dodelijk	ongeval,	vandaar	het	verschil	tussen	dit	cijfer	en	dat	van	de	dodelijke	slachtoffers	op	30	dagen	opgenomen	in	tabel	2.
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In september 2011 werden de 
resultaten gepubliceerd van het 
door de Europese Commissie ge-
subsidieerde onderzoeksproject 
DRUID “DRiving Under the Influ-
ence of Drugs, alcohol and medi-
cines”. Aan DRUID namen 36 or-
ganisaties uit 18 Europese landen 
deel. In België hebben de universi-
teit Gent, het BIVV en de federale 
en lokale politie gedurende 5 jaar 
aan dit onderzoek meegewerkt. 

Om	 het	 voorkomen	 van	 rijden	 onder	 in-
vloed	van	alcohol,	drugs	en	medicijnen	te	
onderzoeken,	werden	twee	grootschalige	
studies uitgevoerd in druId: een road 
side	 survey	 in	 13	 landen	 en	 een	 zieken-
huisstudie in 9 landen. 

Onderzoeksmethode
In de road side survey werden op toevalli-
ge	locaties	en	tijdstippen	in	samenwerking	
met de politie aselecte alcoholcontroles 
georganiseerd.	Op	deze	manier	werden	in	
België van 2 949 personen bloed- en/of 
speekselstalen	 verzameld.	 Parallel	 daar-
mee	werden	 in	België	 in	vijf	ziekenhuizen	
gedurende	twee	jaar	(2008-10)	alle	zwaar-
gewonde	 bestuurders	 gevraagd	 of	 zij	
eveneens anoniem een bloedstaal wilden 
afstaan.	In	totaal	werden	1	078	bloedsta-
len	geanalyseerd.	Ongeveer	350	bloedsta-
len waren afkomstig van bestuurders van 
personenwagens en bestelwagens. 

Resultaten
In de onderstaande tabel hebben we de 
resultaten	 samengevat	 van	 de	 zes	 lan-
den	 waarin	 zowel	 road	 side	 surveys	 als	
hospitaalstudies	 bij	 ernstig	 gewonde	 be-
stuurders	 uitgevoerd	 werden.	 Voor	 deze	
Europese	vergelijking	werden	alleen	de	re-
sultaten van autobestuurders in rekening 
gebracht.

Uit	 de	 road	 side	 survey	 blijkt	 dat	 6,7%	
van de Belgische autobestuurders een 
bloedalcoholconcentratie	(BaC)	van	meer	
dan	0,1	promille	hadden	(enkel	alcohol	en	
combinatiegebruik).	2,4%	van	de	autobe-
stuurders	hadden	een	BaC	van	meer	dan	
0,5	promille.	

Op	 basis	 van	 een	 vergelijking	met	 alle	 13	
deelnemende	landen	(figuur	1)	blijkt	dat	Bel-
gië het slechter doet dan de meeste andere 
landen. Alcohol is in alle 13 landen de meest 
voorkomende psychoactieve substantie in 
het verkeer (europese gemiddelden: alcohol 
(BaC	≥0,1	promille)	3,48%;	(BaC	≥0,5	pro-
mille)	1,49%;	drugs	1,9%;	medicijnen	1,4%).	

Wat	 het	 rijden	 onder	 invloed	 van	 illegale	
drugs	en	medicijnen	in	de	algemene	popu-
latie	bestuurders	betreft,	stellen	we	vast	dat	
in	België	0,5%	van	alle	bestuurders	onder	in-
vloed	reed	van	cannabis	(tHC),	0,4%	onder	
invloed	van	cocaïne	en	0,2%	onder	invloed	
van heroïne. Amfetamines (“speed” en/of 
“ecstasy”) werden in België niet aangetroffen 
in de algemene populatie bestuurders.

Belgische automobilist rijdt vaker onder invloed dan gemiddelde 
EU-bestuurder 

1  Houwing	S.,	Hagenzieker	M.,	Mathijssen	R.,	Bernhoft	I.	M.,	Hels	t.,	Janstrup	K.	Van	der	Linden	t.,	Legrand	S.-a.,	Verstraete	a.	(2011).	Prevalence	of	alcohol	and	other	psychoactive	substances	
in	drivers	in	general	traffic	Part	I:	General	results.	DRUID	(Driving	under	the	Influence	of	Drugs,	alcohol	and	Medicines).	6th	framework	programme.	Deliverable	2.2.3	Part	I.	Cf.	http://www.druid-
project.eu/cln_031/nn_107548/Druid/En/deliverales-list/downloads/Deliverable__2__2__3__Part1,templateId=raw,property=publicationfile.pdf/Deliverable_2_2_3_Part1.pdf	

2		Isalberti	C.,	Van	der	Linden	t.,	Legrand	S.-a.,	Verstraete	a.,	Bernhoft	I.,	Hels	t.,	Olesen	M.,	Houwing	S.,	Houtenbos	M.,	Mathijssen	R.	(2011).	Prevalence	of	alcohol	and	other	psychoactive	subs-
tances	in	injured	and	killed	drivers.	DRUID	(Driving	under	the	Influence	of	Drugs,	alcohol	and	Medicines).	6th	framework	programme.	Deliverable	2.2.5.	Cf.	http://www.druid-project.eu/cln_031/
nn_107548/Druid/En/deliverales-list/downloads/Deliverable__2__2__5,templateId=raw,property=publicationfile.pdf/Deliverable_2_2_5.pdf	
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Een of meerdere stoffen 10,7 52,6 4,5 30,3 2,8 44,7 15,0 32,0 5,5 27,8 5,5 33,9

Alcohol
Alcohol ≥0,1 promille 6,7 42,5 2,6 19,7 0,7 32,1 9,6 23,1 3,9 17,7 2,4 29,6

Alcohol ≥0,5 promille2 2,2 38,2 0,5 17,8 0,3 30,2 5,2 20,6 2,3 16,1 0,6 28,0

Illegale drugs

Cannabis 0,5 7,6 0,3 1,3 0,0 5,7 2,1 3,7   0,5 2,1 0,5

Cocaïne 0,4 3,8 0,1 1,3 0,0 0,0 1,6 5,4   0,5 0,7 4,8

Illegale opiaten (heroïne) 0,2 0,6   0,5   0,0 1,0 2,1   0,3 0,0 0,0

Amfetamines 0,0 2,6 0,0 4,2 0,1 3,7 0,3 0,1 0,2 0,5 0,4 2,1

Medicijnen

Benzodiazepines 2,3 7,3 0,5 6,7 1,1 10,2 1,7 0,7 1,4 3,6 0,4 0,0

Medicinale opioïden 1,0 3,3 0,8 4,2 0,7 4,0 1,2 3,7   7,8 0,2 0,5

Z-drugs 0,3 1,7 0,3 1,2 0,6 3,8   0,0   0,0 0,1 0,5

Combinatiege-
bruik

Alcohol en drugs en/of medicijnen 0,3 13,2 0,1 5,4 0,1 10,6 1,0 4,6 0,0 2,3 0,2 4,3

Meerdere drugs en/of medicijnen 0,3 2,5 1,9 3,5 2,1 4,3 5,4 2,5 1,6 0,8 3,1 0,5

Prevalentie1 (%) van rijden onder invloed in de totale populatie bestuurders (“alle”) en bij ernstig gewonde bestuurders (“gew”).

Bron: Houwing et al., 2011 ; Isalberti et al., 20112
1 Gewogen naar verkeersvolume - som van combinatiegebruik en alleen-gebruik
2  Voor de road side surveys is hier enkel alleen-gebruik alc ≥0,5 promille opgenomen
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Belgische automobilist rijdt vaker onder invloed dan gemiddelde 
EU-bestuurder 

Voor	bijna	alle	stoffen	werden	in	de	groep	
ernstig gewonde bestuurders veel hogere 
percentages	 vastgesteld,	 wat	 duidelijk	
wijst	op	het	verhoogde	ongevalsrisico	van	
rijden	onder	invloed	van	alcohol,	drugs	en	
medicijnen.	Daar	waar	in	België	in	de	alge-
mene	 populatie	 bestuurders	 bijvoorbeeld	
11%	positief	bleek	voor	één	of	meerdere	
stoffen	loopt	dit	in	de	hospitaalstudie	zelfs	
op	tot	53%.	 In	België	had	42,5%	van	de	
ernstig	 gewonde	 bestuurders	 een	 BaC	
van	 0,1	 promille	 of	 meer	 (≥38,2%	 had	
zelfs	een	BaC	van	0,5	promille	of	meer).	
Bij	23%	van	de	ernstig	gewonde	bestuur-
ders	 bij	 wie	 alcohol	 (≥0,1	 promille)	 werd	
aangetroffen,	werden	tegelijkertijd	ook	an-
dere substanties aangetroffen. de meest 
voorkomende	 combinaties	 zijn	 alcohol-

3		Verstraete	a.	(2011):	Invloed	van	psychoactieve	middelen	op	de	rijvaardigheid	en	speekseltest.	Presentatie	aan	het	Universitair	Ziekenhuis	Gent,	België.	available	at:	 
http://www.vad.be/media/766058/alainverstraete.pptx	[07.02.12].

Prevalentie van alcohol in de algemene populatie bestuurders in 13 EU landen 

Bron: Verstraete, 20113
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Een of meerdere stoffen 10,7 52,6 4,5 30,3 2,8 44,7 15,0 32,0 5,5 27,8 5,5 33,9

Alcohol
Alcohol ≥0,1 promille 6,7 42,5 2,6 19,7 0,7 32,1 9,6 23,1 3,9 17,7 2,4 29,6

Alcohol ≥0,5 promille2 2,2 38,2 0,5 17,8 0,3 30,2 5,2 20,6 2,3 16,1 0,6 28,0

Illegale drugs

Cannabis 0,5 7,6 0,3 1,3 0,0 5,7 2,1 3,7   0,5 2,1 0,5

Cocaïne 0,4 3,8 0,1 1,3 0,0 0,0 1,6 5,4   0,5 0,7 4,8

Illegale opiaten (heroïne) 0,2 0,6   0,5   0,0 1,0 2,1   0,3 0,0 0,0

Amfetamines 0,0 2,6 0,0 4,2 0,1 3,7 0,3 0,1 0,2 0,5 0,4 2,1

Medicijnen

Benzodiazepines 2,3 7,3 0,5 6,7 1,1 10,2 1,7 0,7 1,4 3,6 0,4 0,0

Medicinale opioïden 1,0 3,3 0,8 4,2 0,7 4,0 1,2 3,7   7,8 0,2 0,5

Z-drugs 0,3 1,7 0,3 1,2 0,6 3,8   0,0   0,0 0,1 0,5

Combinatiege-
bruik

Alcohol en drugs en/of medicijnen 0,3 13,2 0,1 5,4 0,1 10,6 1,0 4,6 0,0 2,3 0,2 4,3

Meerdere drugs en/of medicijnen 0,3 2,5 1,9 3,5 2,1 4,3 5,4 2,5 1,6 0,8 3,1 0,5

Prevalentie1 (%) van rijden onder invloed in de totale populatie bestuurders (“alle”) en bij ernstig gewonde bestuurders (“gew”).

Bron: Houwing et al., 2011 ; Isalberti et al., 20112

benzodiazepines	 en	 alcohol-tHC.	 Onder	
de ernstig gewonde bestuurders die posi-
tief	testten	voor	alcohol	(≥0,1	promille)	had	
88%	een	BaC	boven	de	wettelijke	 limiet	
(0,5	promille)	en	zelfs	63,6%	een	BaC	bo-
ven	1,3	promille.	

Op	basis	van	de	internationale	vergelijking	
van	de	6	deelnemende	 landen	 in	de	zie-
kenhuisstudie stellen we vast dat België 
absolute	koploper	is	wat	betreft	het	rijden	
onder	invloed	van	alcohol	bij	zwaargewon-
de	 autobestuurders	 (BaC	 ≥0,5	 promille:	
België	 38,2;	 finland	 30,2%;	 nederland	
28,0%;	Italië	20,6%;	Denemarken	17,8%)	
(figuur	2).

Ook	wat	 betreft	 rijden	 onder	 invloed	 van	
illegale	 stoffen	 stellen	 we	 bij	 de	 ernstig	
gewonde autobestuurders in België ho-
gere percentages vast dan in de andere 

landen	 (bijvoorbeeld	7,6%	voor	 cannabis	
en	3,8%	voor	cocaïne).	Wat	betreft	rijden	
onder	 invloed	 van	 medicijnen	 stellen	 we	
vooral een sterk verhoogde prevalentie 
vast	van	 rijden	onder	 invloed	van	benzo-
diazepines	(7,3%)	en	medicinale	opioïden	
(3,3%).	Verder	noteren	we	ook	dat	de	ern-
stig gewonde Belgische autobestuurders 
in	 Europa	 de	 absolute	 koplopers	 blijken	
wat betreft het gecombineerd gebruik van 
alcohol	en	drugs	of	medicijnen.	In	13,2%	
van	de	gevallen	werd	zowel	alcohol	(≥0,1	
promille) als een illegale drug of een me-
dicijn	 aangetroffen.	 ter	 vergelijking:	 de	
combinatie	 alcohol-drugs	 of	 medicijnen	
komt	 bij	 de	 nederlandse	 gewonde	 be-
stuurders	 slechts	 voor	 in	 4,3%	 van	 de	
gevallen,	 Denemarken	 5,4%,	 Italië	 4,6%	
-	 alleen	 finland	 komt	 met	 10,6%	 com-
binatiegebruik in de buurt van België.
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Hoger risico op een 
ernstig ongeval
uit de resultaten van de risico-berekeningen 
die	op	basis	van	de	vergelijking	van	de	hos-
pitaalstudies en de road side surveys in de 
volledige	Europese	studie	gemaakt	werden,	
blijkt	 dat	 vooral	 hoge	 alcoholconcentraties	
(≥1,2	promille)	en	gecombineerd	gebruik	van	
alcohol en drugs een sterk verhoogd risico 
inhouden	in	het	verkeer.	Illegale	drugs	blijken	
doorgaans een verhoging van het risico op 
een ernstig ongeval van 3 tot 10 maal het ri-
sico van een nuchtere bestuurder in te hou-
den.	 Voor	 amfetamines,	 het	 gecombineerd	
gebruik van verschillende drugs en genees-
middelen en alcoholpercentages tussen de 
0,8	en	de	1,2	promille	gaat	het	zelfs	om	een	
verhoging	van	het	risico	met	een	factor	5	tot	
30.	alleen	voor	het	gebruik	van	cannabis	zon-
der dat dit gecombineerd wordt met andere 
stoffen werd slechts een verhoging van het 
risico van 1 tot 3 maal dat van een nuchtere 

bestuurder	vastgesteld.	Wat	het	rijden	onder	
invloed	van	medicijnen	betreft,	valt	vooral	het	
verhoogde	risico	van	rijden	onder	invloed	van	
benzodiazepines	of	z-drugs	op,	evenals	het	
verhoogde	risico	van	rijden	onder	invloed	van	
opioïde	medicijnen.	In	beide	gevallen	lag	het	
risico 2 tot 10 maal hoger dan dat van een 
nuchtere bestuurder. 

Hoofdfocus: Alcohol
Deze	resultaten	hebben	uiteraard	praktische	
implicaties.	 In	 de	 eerste	 plaats	 blijkt	 rijden	
onder	invloed	van	alcohol	relatief	gezien	het	
grootste	verkeersveiligheidsprobleem	te	zijn,	
zowel	wat	het	voorkomen	ervan	betreft	als	
wat betreft het risico. op basis daarvan be-
veelt druId dan ook aan om hier in eerste 
instantie	prioriteit	aan	te	geven.	Maar	daar-
naast dienen uiteraard ook maatregelen 
getroffen	te	worden	om	rijden	onder	invloed	
van	drugs	en	medicijnen	te	vermijden.	Ge-
geven	het	bijzonder	sterk	verhoogde	risico	

van het gecombineerd gebruik dient hieraan 
bijzondere	aandacht	besteed	te	worden.	

Wat	België	betreft,	vallen	vooral	de	op	Euro-
pees vlak relatief slechte resultaten op van 
zowel	 rijden	 onder	 invloed	 van	 alcohol	 als	
van het combineren hiervan met drugs en/
of	medicijnen.	Dit	pleit	duidelijk	voor	verder	
doorgedreven	 inspanningen	 zowel	 op	 het	
vlak van sensibilisatie als op het vlak van 
handhaving.	 Wat	 de	 handhaving	 betreft,	
blijkt	 uit	 onze	 attitudemetingen	 (Boulanger,	
2010)	 dat	 de	 subjectieve	 pakkans	 zowel	
voor	rijden	onder	invloed	van	alcohol	als	voor	
rijden	onder	invloed	van	illegale	drugs	te	laag	
ligt.	Dit	pleit	 voor	het	nog	verder	opdrijven	
van de politiecontroles op beide domeinen. 
een verhoging van de drugscontroles mag 
volgens druId evenwel niet ten laste van 
alcoholcontroles gaan. daarnaast dient het 
publiek	 blijvend	 duidelijk	 gemaakt	 te	 wor-
den	dat	rijden	onder	invloed	precies	omwille	
van	 de	 hoge	 risico’s	 absoluut	 sociaal	 on-
aanvaardbaar is. tenslotte dienen verschil-
lende doelgroepen (jongere mannen voor 
wat	betreft	illegale	drugs,	vooral	ouderen	en	
vrouwen wat betreft geneesmiddelen) ge-
sensibiliseerd	te	worden	over	de	risico’s	van	
het gecombineerd gebruik van verschillende 
psychoactieve stoffen achter het stuur. 

Naast de prevalentiestudies werd in het 
DRUID	 project	 ook	 onderzoek	 gedaan	
rond	handhaving	van	rijden	onder	invloed	
van illegale drugs (vooral met betrekking 
tot	 speekseltests),	 risicoclassificatie	 van	
medicijnen	op	basis	van	hun	effect	op	het	
rijden,	 rehabilitatiemaatregelen	 voor	over-
treders	en	het	intrekken	van	rijbewijzen,	en	
tenslotte,	 risicocommunicatie	 (vooral	 van	
artsen en apothekers naar patiënten toe). 
In	 het	 onderstaande	 overzicht	 zijn	 deze	
studies bondig samengevat. 

Prevalentie van alcohol, drugs en medicijnen bij ernstig gewonde bestuurders in 6 EU 
landen

Source: Verstraete, 2011

1		Medicijnen	met	een	gelijkaardige	werking	als	die	van	benzodiazepines	maar	die	toxicologisch	niet	in	die	groep	kunnen	ondergebracht	worden.
2	Boulanger,	a.	(2010).	attitudemeting	verkeersveiligheid	2009.	Cf.	http://bivvweb.ipower.be/Observ/nL/attitudemeting%20verkeersveiligheid%202009.pdf
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6		De	volledige	DRUID	resultaten	zijn	beschikbaar	op	de	website	www.druid-project.eu.	Een	goed	overzicht	van	de	belangrijkste	aanbevelingen	wordt	gegeven	in	DRUID	D7.3.2	“Main	DRUID	results	
to be communicated to different target groups”.

7		Meesmann	U.,	Boets	S.,	De	Gier	J.J.,	Monteiro	S.,	Álvarez	f.J.,	fierro	I.	(2011).	Main	DRUID	results	to	be	communicated	to	different	target	groups.	DRUID	(Driving	under	the	Influence	of	Drugs,	
alcohol	and	Medicines).	6th	framework	programme.	Deliverable	7.3.2.	Cf.	http://www.druid-project.eu/cln_031/nn_107548/Druid/En/deliverales-list/downloads/Deliverable__7__3__2,templateId
=raw,property=publicationfile.pdf/Deliverable_7_3_2.pdf

Handhaving

 x  DRUID geeft aanbevelingen voor poli-
tionele handhaving en bepaalt weten-
schappelijke vereisten voor screenings-
instrumenten (speekseltests). 

 x  Kosten-baten analyse toont aan dat de 
eerste handhavingsprioriteit op alcohol 
dient te liggen; andere psychoactieve 
substanties zijn een tweede prioriteit.

Risicoclassificatie van medicijnen

 x  DRUID stelt een risicocategorisatiesys-
teem voor met vier niveau’s (van geen 
over klein en matig tot ernstig effect op 
rijden). Dit systeem is in overeenstem-
ming met de richtlijnen van het European 
Medicines Agency en compatibel met elk 
bestaand nationaal systeem (bvb FR, ES). 

 x  DRUID geeft aanbevelingen voor een ver-
betering van de bijsluiter.

 x  1500 medicijnen werden gecategoriseerd 
volgens hun effect op de rijgeschiktheid.

 x  Patiëntgeoriënteerde fact-sheets werden 
ontwikkeld voor elk gecategoriseerd me-
dicijn. 

 x  DRUID stelt voor de risicocategorisa-
tie in de vorm van een pictogram op de 
verpakking aan te geven. Deze informa-
tie zou samen met richtlijnen voor het 
voorschrijven en afleveren van medicijnen 
geïntegreerd moeten worden in de ICT-
software van artsen en apothekers.

Rehabilitatie van overtreders 

 x  Rehabilitatie zou integraal deel moeten 
uitmaken van een uitgebreid maatrege-
lensysteem tegen rijden onder invloed. 

 x  Hoofdrichtlijnen zouden op EU niveau 
vastgelegd moeten worden (met betrek-
king tot onder andere wettelijke regeling 
en standaardprocedure).

 x  DRUID heeft Europese standaarden en 
aanbevelingen voor goede praktijken 
bepaald. Deze zijn samengevat in de 
Driver Rehabilitation Evaluation Tool, een 
instrument om bestaande systemen te 
evalueren of nieuwe systemen te imple-
menteren. 

Intrekking van rijbewijzen

 x  Regelingen met betrekking tot het intrek-
ken van het rijbewijs en verwante maat-
regelen zouden uniform gemaakt moeten 
worden in Europa. Momenteel verschil-
len de nationale strategieën sterk. 

 x  Europese richtlijnen werden ontwikkeld 
rond (voorwaardelijke) intrekking van het 
rijbewijs voor de algemene bestuurders-
populatie alsook voor specifieke pro-
bleemgroepen (bvb. alcohol/drugs over-
treders, patiënten in substitutietherapie 
of in andere lange termijn behandeling 
met psychoactieve medicijnen). 

Richtlijnen voor professionelen (art-
sen en apothekers)

 x  Professionelen in de gezondheidssector 
hebben ondersteuning nodig bij de se-
lectie van het minst rijgevaarlijke medicijn 
(standaardrichtlijnen en categorisatiesys-
teem).

 x  DRUID heeft aanbevelingen geformu-
leerd voor de verbetering van de rijges
chiktheidsevaluatie(procedures) in het 
kader van de directieve i.v.m. rijbewijzen.

Risico-communicatie 

 x  Risico-communicatie met pictogrammen 
op de verpakking van medicijnen blijkt ef-
fectief te zijn.

 x  Training en implementatie van de richtlij-
nen voor het voorschrijven/afleveren van 
medicijnen door artsen/apothekers blijkt 
effectief te zijn. Een sterke voorkeur gaat 
uit naar integratie van de richtlijnen in hun 
dagdagelijks gebruikte ICT software.

 x  Bij de risico-communicatie naar jongeren 
toe zou de nadruk in de eerste plaats ook 
moeten liggen op rijden onder invloed van 
alcohol (leeftijdsgroep 15-24 jaar).

DRUID aanbevelingen voor de aanpak van rijden onder invloed van 
alcohol, drugs en medicijnen 6 7

Uta MEESMANN
Sofie BOETS

Peter SILVERANS
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Wekelijks richten heel wat weg-
gebruikers zich tot het BIVV met 
vragen over de wegcode, de sen-
sibiliseringscampagnes, het tech-
nisch reglement, enz. In de Via Se-
cura publiceren we voortaan een 
selectie van interessante vragen, 
samen met het antwoord. 

Kunt u me zeggen wie aansprakelijk is 
bij een ongeval tussen een automobilist 
en een fietser als deze laatste in tegen-
richting rijdt in een eenrichtingsstraat 
waar dit voorzien is door middel van een 
verkeersbord?

soms is er geen plaats om elkaar te krui-
sen	 en	 er	 zijn	 fietsers	 die	 behoorlijk	 snel	
rijden.	 Soms	 moet	 ik	 zelfs	 stoppen	 om	
hen	 te	 kunnen	 doorlaten.	 Volgens	 mij	
kan	 ik	 dan	 tenminste	 niet	 in	 fout	 zijn	 als	
ik	voor	hen	stop,	maar	aangezien	fietsers	
als	 “zwakke	 weggebruikers”	 beschouwd	
worden,	stel	ik	mij	hierover	toch	vragen.	

Het	is	altijd	heel	ingewikkeld	om	op	voor-
hand	 te	 zeggen	 wie	 aansprakelijk	 is	 bij	
eventuele	 ongevallen.	 Immers,	 zoals	 u	
zelf	terecht	opmerkte,	zijn	fietsers	zwakke	
weggebruikers. om die reden biedt de 
wegcode (art. 40 ter) hun een speciale be-
scherming	aan	op	de	openbare	weg,	op	
voorwaarde	dat	 zij	de	verkeersregels	na-
leven. de bestuurder van een auto of een 
motorfiets	mag	bijvoorbeeld	een	fietser	die	
zich	 op	de	 openbare	weg	bevindt	 onder	
de	in	de	wegcode	voorziene	voorwaarden,	
niet	in	gevaar	brengen.	En	hij	moet	dubbel	
voorzichtig	zijn	 ten	aanzien	van	fietsende	
kinderen	 en	 bejaarden.	 tevens	 moet	 hij	
een	 zijdelingse	 afstand	 van	 ten	 minste	

één	meter	laten	tussen	zijn	voertuig	en	de	
fietser.	Het	is	dus	volkomen	terecht	dat	u	
uw	rijgedrag	aanpast	en	dat	u	stopt	als	er	
weinig plaats is om elkaar te kruisen. de 
fietser	die	echter	zijn	snelheid	niet	aanpast	
aan de plaatsgesteldheid begaat een fout 
waarvoor	hij	in	geval	van	een	ongeval	aan-
sprakelijk	kan	worden	gesteld.	

Ik ben amateur-astronoom en ik wil een 
hond kopen die ik mee zou nemen in de 
auto maar ik ken de wetgeving over het 
vervoer van honden niet. Wat zegt de 
wegcode hierover?

Art. 8.3 van de wegcode bepaalt dat de 
bestuurder	 steeds	 in	 staat	moet	 zijn	 om	
alle	nodige	rijbewegingen	uit	te	voeren	en	
dat	hij	zijn	voertuig	voortdurend	goed	in	de	
hand moet hebben. Bovendien stelt art. 

45.1	dat	de	lading	van	een	voertuig	zoda-
nig	geschikt	moet	zijn	dat	ze	de	zichtbaar-
heid van de bestuurder niet kan hinderen 
en	 geen	 gevaar	 voor	 de	 bestuurder,	 de	
vervoerde personen of de andere weg-
gebruikers	 kan	 vormen.	 Welnu,	 de	 aan-
wezigheid	van	een	hond	of	van	een	ander	
huisdier	 los	 in	 het	 voertuig,	 kan	 de	 be-
stuurder	afleiden	of	hem	beletten	om	alle	
nodige	rijbewegingen	uit	te	voeren.	Daar-
om	is	het	ten	zeerste	af	te	raden	om	een	
(kleine) hond vooraan naast de bestuurder 
te	laten	plaatsnemen,	ook	al	staat	dit	niet	
expliciet in de wegcode vermeld. en als 
voorzorgsmaatregel	voorziet	u	best	in	een	
afscheiding tussen u en de hond (metalen 
hondenrek of veiligheidsnet) of kunt u de 
hond met een speciale autogordel voor 
honden vastmaken .

Welke aansprakelijkheid heeft de bes-
tuurder van een prioritair voertuig bij een 
ongeval?

art.	37.4	van	de	wegcode	bepaalt	dat	als	
het verkeer door verkeerslichten wordt ge-
regeld,	het	prioritair	voertuig	dat	het	spe-
ciaal	geluidstoestel	gebruikt,	het	rode	licht	
mag	voorbijrijden	na	te	hebben	gestopt	en	
op	voorwaarde	dat	zulks	geen	gevaar	voor	
andere weggebruikers oplevert. dit artikel 
legt bestuurders van prioritaire voertuigen 
dus op om:
 y  te stoppen en niet enkel te vertragen of 

(hard) te remmen;
 y 	enkel	 verder	 te	 rijden	 indien	 zij	 hierbij	

andere weggebruikers niet in gevaar 
brengen,	 zij	moeten	 dus	 dubbel	 voor-
zichtig	zijn.

Het speciaal geluidstoestel moet boven-
dien op voldoende afstand in werking ge-
steld worden om andere weggebruikers 

Het BIVV beantwoordt uw vragen
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toe te laten het prioritair voertuig voorrang 
te verlenen.

Volgens de rechtspraak ontslaat noch het 
blauwe	 zwaailicht,	 noch	 het	 speciaal	 ge-
luidstoestel,	 noch	 de	 noodzakelijke	 drin-
gende	 opname	 van	 een	 patiënt,	 de	 be-
stuurder	van	een	prioritair	voertuig	van	zijn	
verplichting om de elementaire regels van 
voorzichtigheid	 en	 oplettendheid	 te	 res-
pecteren.	De	bestuurder	van	een	dergelijk	
voertuig	moet	er	zich	van	vergewissen	dat	
de	 ‘gewone’	weggebruikers	die	het	kruis-
punt	 zijn	 opgereden	 toen	 het	 licht	 groen	
was,	 in	de	mogelijkheid	verkeren	om	hem	
voorrang te verlenen. Volgens het Hof van 
Cassatie,	laat	de	voorrang	van	een	bestuur-
der	van	een	prioritair	voertuig	deze	niet	toe	
om de bestuurder die voorrang moet verle-
nen	 in	zijn	redelijke	verwachtingen	te	mis-
leiden. Bovendien moet de bestuurder van 
een prioritaire voertuig de andere regels van 
de	wegcode	naleven.	Bij	een	ongeval	kan	
de	 gedeelde	 aansprakelijkheid	 weerhou-
den worden indien de bestuurder van het 
prioritaire voertuig een overtreding beging 

(niet	stoppen	alvorens	het	rode	licht	voorbij	
te	 rijden	bijvoorbeeld)	 en	 er	 een	oorzake-
lijk	verband	wordt	vastgesteld	tussen	deze	
overtreding en het ongeval.

Wat zijn de regels voor het vervoer van 
kinderen in een zijspan (side-car)?

allereerst	 moet	 u	 weten	 dat	 een	 zijspan	
integraal	deel	uitmaakt	van	een	motorfiets.	
Art. 2.18 van de wegcode stelt immers: 
“de	 term	 motorfiets	 duidt	 elk	 tweewielig	
motorvoertuig	aan,	met	of	zonder	zijspan-
wagen”.	Dezelfde	regels	zijn	dus	van	toe-
passing als voor het vervoer van een kind 
op	een	motorfiets:
 y  kinderen onder de 3 jaar mogen nooit in 
een	zijspan	vervoerd	worden;

 y  kinderen van 3 jaar tot 8 jaar mogen 
niet meer vervoerd worden in een 
zijspan,	indien	de	cilinderinhoud	van	de	
motorfiets	de	125	cc	overschrijdt;

 y  kinderen van 3 jaar tot 8 jaar mogen 
worden	vervoerd	in	een	zijspan	indien	de	
cilinderinhoud	van	de	motorfiets	de	125	

cc	niet	overschrijdt	en	op	voorwaarde	
dat dit vervoer in een voor hen geschikt 
kinderbeveiligingssysteem	 gebeurt.	 Zij	
dragen	een	valhelm	en	handschoenen,	
een jas met lange mouwen en een lange 
broek	of	een	overall,	alsook	 laarzen	of	
bottines die de enkels beschermen;

 y  kinderen vanaf 8 jaar mogen vervoerd 
worden	 in	 een	 zijspan,	 ongeacht	 de	
cilinderinhoud	 van	 de	 motorfiets.	
Indien	het	zijspan	uitgerust	 is	met	een	
veiligheidsgordel	moeten	zij	die	dragen.	
natuurlijk	 dragen	 zij	 ook	 een	 valhelm	
en	 handschoenen,	 een	 jas	 met	 lange	
mouwen en een lange broek of een 
overall,	 alsook	 laarzen	 of	 bottines	 die	
de enkels beschermen. 

Anne-Marie GALLOY

Indien u ook een vraag heeft voor 
het BIVV, stuur dan een e-mail naar  
info@bivv.be.
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Volgens een studie van het Fonds 
voor Arbeidsongevallen (FAO) uit 
2008 was bijna één op twee dode-
lijke arbeidsongevallen in België 
een werk gerelateerd verkeerson-
geval. Deze ongevallen zijn door-
gaans ernstiger dan andere onge-
vallen. De menselijke en financiële 
gevolgen van deze ongevallen, 
variërend van louter materiële 
schade tot een ernstig lichamelijk 
letsel, zijn enorm. 

Menselijke en finan-
ciële gevolgen 
De	 gemiddelde	 directe	 kostprijs	 van	 een	
arbeidsongeval	 met	 tijdelijke	 arbeidson-
geschiktheid	 wordt	 op	 25.000	 euro	 ge-
raamd.	 Bij	 blijvende	 arbeidsongeschikt-
heid	is	dit	86.000	euro	en	bij	een	dodelijk	
ongeval lopen de kosten op tot 400.000 
euro.	 naast	 de	 directe	 financiële	 kosten	
zoals	franchisekosten	en	niet	door	de	ver-
zekering	gedekte	kosten,	zijn	er	ook	ver-
borgen	kosten	zoals	tijdverlies	door	werk-
onderbreking,	 opleiding	 van	 vervangend	
personeel	 en	mogelijks	 ontevreden	 klan-
ten	wegens	een	tijdelijke	productiviteitsda-
ling. Het werk gerelateerde verkeersrisico 

is een reëel gegeven. Net als de investe-
ringen	 in	andere	domeinen	 (brandgevaar,	
milieu,…)	verdient	deze	materie	bijzondere	
aandacht.

Verkeersrisico’s  
beperken
Om	 de	 werk	 gerelateerd	 verkeersrisico’s	
te	beperken,	ontwikkelde	het	BIVV	Road-
safetyAtwork om de sociale vaardigheid 
van de werknemers aan te scherpen. 
Concreet	 richt	 het	 programma	 zich	 met	
sensibiliseringsworkshops	 naar	 bedrijven	
rond	diverse	 thema’s,	 afgestemd	op	hun	
specifieke	 noden.	 De	 interactieve	 cursus	
omvat	 oefeningen,	 groepsgesprekken	 en	
didactische demonstraties onder leiding 
van ervaren lesgevers. Het is de bedoeling 
om	vastgeroeste	overtuigingen	inzake	vei-
ligheids-	 en	 remafstanden,	 reactietijden,	
alcohol-	 en	 druggebruik,	 vermoeidheid,	
stressbeheersing,	multitasking	 en	 andere	
factoren in vraag te stellen. daarnaast is 
het	zinvol	dat	bedrijven	aan	de	hand	van	
regelmatige interne communicatieacties 
uitpakken	met	‘reminders’,	om	zo	de	vei-
ligheidscultuur	 van	 het	 bedrijf	 actueel	 te	
houden.	Het	BIVV	heeft	zelfs	een	Bob-kit	
met o.a. alcoholtesters en Bob-sleutel-
hangers	in	het	aanbod	voor	bedrijven	die	
werknemers willen sensibiliseren op het 
vlak	van	rijden	onder	invloed	van	alcohol.

Testimonial 
Een	interview	met	Christophe	De	Pauw	en	
patrick stienlet van Fedex express. 

• Waarom draagt FedEx verkeersvei-
ligheid zo hoog in het vaandel?

p. stienlet: “Verkeersveiligheid vormt een 
essentieel	 onderdeel	 van	onze	dagelijkse	
activiteiten.	Het	succes	van	onze	 leverin-
gen	is	niet	te	danken	aan	snel	rijden,	maar	
aan	 een	 waterdichte	 planning,	 efficiënte	
procedures en trouwe werknemers.”

• Welke initiatieven neemt FedEx in-
zake verkeersveiligheid?

C.	De	Pauw:	“alle	nieuwe	chauffeurs	krijgen	
een	 langdurige	 opleiding	 vooraleer	 ze	 de	
weg	op	mogen.	tijdens	de	opleiding	wordt	
ruimschoots aandacht besteed aan ver-
keersveiligheid. Verkeersveiligheid is tevens 
een	 belangrijk	 onderdeel	 van	 de	 evaluatie	
bij	 nieuwe	én	 ervaren	 chauffeurs.	Werkne-
mers	die	het	niet	zo	nauw	nemen	met	het	
verkeersreglement,	 brengen	 hiermee	 hun	
carrière	 in	 gevaar.	 Bovendien	 organiseert	
fedEx	jaarlijks	een	aantal	wedstrijden.	Zo	is	
er	de	‘Safe	Driving	Competition’,	een	wed-
strijd	 waarbij	 de	 veiligste	 koerier	 per	 regio	
wordt gelauwerd. daarnaast is er de wed-
strijd	van	‘Beste	koerier	van	het	jaar’,	waarbij	
verkeersveiligheid	een	belangrijke	rol	speelt.”

• Bent U van mening dat deze sensi-
biliseringsworkshop nuttig is voor 
werknemers van andere bedrijven ?

p. steinlet: “Verkeersongevallen kosten de 
bedrijfswereld	 miljoenen	 euro’s.	 De	 work-
shops	zijn	daarom	nuttig	voor	iedereen.	Onze	
koeriers	 waren	 zeer	 enthousiast	 over	 de	
workshops	inzake	snelheid,	gordeldracht	én	
zelfs	het	veilig	gebruik	van	boordcomputers.”

Sofie VAN DAMME

RoadSafetyAtWork: een rendable 
investering voor bedrijven
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Ondernemingen zijn over het alge-
meen erg bekommerd om de vei-
ligheid in hun bedrijf. Want indien 
er zich een ongeval zou voordoen, 
kunnen zij ervoor verantwoorde-
lijk gesteld worden, hun verzeke-
ringspremie kan verhoogd worden 
en hun imago kan eronder lijden. 

de meeste ondernemingen concentreren 
zich	op	de	veiligheid	van	het	productieproces.	
de verkeersveiligheid wordt nog te vaak ver-
waarloosd	terwijl	verkeersongevallen	-hoewel	
ze	niet	 in	het	bedrijf	zelf	plaatsvinden-	bijna	
de helft van de arbeidsongevallen uitmaken. 
Verkeersveiligheid is nog niet voldoende in 
de	bedrijfscultuur	geïntegreerd	en	dit	voorna-
melijk	door	een	gebrek	aan	gespecialiseerde	
kennis.	De	aanduiding	binnen	het	bedrijf	van	
een	expert	inzake	verkeersveiligheid	blijkt	zel-
den	nuttig	te	zijn.	

Advies inzake infra-
structuur
Dankzij	 zijn	 deskundigheid	 en	 know-how	
kan	het	BIVV	de	bedrijven	helpen	om	hun	
verkeersveiligheidsbeleid	 inzake	 infra-
structuur te realiseren. 

er bestaan verschillende procedures:
 y  de curatieve methode: uit een syste-

matische analyse van de ongevallen 
over	een	bepaalde	tijdsperiode,	kunnen	
praktisch	 toepasbare	 adviezen	 inzake	
verkeersinfrastructuur1 afgeleid worden 
(cfr.	 aanpak	 van	 de	 “zwarte	 verkeers-
punten” in het Vlaams gewest).

 y  de preventieve methode:
 y  verkeersveiligheidsinspecties: opsporing 

van eventuele verkeersveiligheidsproble-
men in bestaande verkeersinfrastructuur 
dankzij	 plaatsbezoeken	 door	 ervaren,	
bekwame	en	onafhankelijke	experts.	

 y verkeersveiligheidsaudits: opsporing 
van eventuele verkeersveiligheids-
problemen in geplande verkeersin-
frastructuur,	op	basis	van	een	studie	
van	 de	 plannen,	 bij	 voorkeur	 tijdens	
de verschillende fases van het plan-
ningsproces.

Beter voorkomen dan 
genezen 
Wij	 bevelen	 de	 preventieve	 benadering	
aan	 omdat	 deze	 methode	 het	 mogelijk	
maakt	om	ongevallen	 te	vermijden	en	om	
het	risico	te	beperken	voor	het	bedrijf	om	
aansprakelijk	gesteld	te	worden.	En	via	ver-
keersveiligheidsaudits	vermijdt	men	boven-
dien	kostelijke	aanpassingswerken	wegens	
veiligheidsproblemen die pas na de aanleg 
van de verkeersinfrastructuur vastgesteld 
werden. de aanleg van de infrastructuur 
gebeurt	 dus	 veel	 efficiënter	 aangezien	 de	
vereiste	 wijzigingen	 reeds	 vanaf	 de	 plan-
ningsfase konden plaatsvinden.

Veel ervaring
Het	 BIVV	 heeft	 vele	 jaren	 ervaring	 inzake	
curatieve en preventieve procedures rond 
verkeersinfrastructuur	 (Provinciale	 Commis-
sies	 voor	 Verkeersveiligheid,	 inspecties	 en	
audits	van	projecten	op	gewestelijke	en	ge-
meentelijke	wegen,	 rechtstreeks	advies	aan	
gemeenten	en	politiezones,	enz.).	De	meeste	
medewerkers	 van	 de	 afdeling	 Mobiliteit	 en	
Infrastructuur	binnen	het	Centrum	voor	Proe-

ven,	Opleidingen	en	advies	hebben	een	op-
leiding tot Verkeersveiligheidsauditor gevolgd 
in een gekende Britse instelling. 

Onlangs	breidde	het	BIVV	zijn	diensten	uit	
tot	de	bedrijfswereld.	Verkeersveiligheids-
inspecties en -audits werden gerealiseerd 
over	 de	 toegankelijkheid	 voor	 fietsers	 en	
voetgangers van de luchthaven van Za-
ventem,	 en	 tevens	 over	 de	 nieuwe	 toe-
gangsstructuur naar het terrein van een 
grote	petroleumraffinaderij	te	antwerpen.	

uit gesprekken met veiligheidsverantwoor-
delijken	 en	 preventieadviseurs	 bleek	 de	
grote	 nood	 aan	 opleidingen	 op	maat,	 om	
hen toe te laten hun kennis op het vlak van 
verkeersveiligheid te verbeteren. de klassie-
ke	opleidingen	inzake	mobiliteit	zijn	te	alge-
meen	en	richten	zich	vooral	op	de	verkeers-
doorstroming. Het BIVV kan meehelpen 
aan	een	oplossing	voor	dit	probleem	via	zijn	
opleidingsaanbod	dat	qua	tijdsduur,	inhoud	
en benadering rekening houdt met de no-
den	van	de	bedrijven.	De	cursussen	kunnen	
gegeven worden in de lokalen van het BIVV 
of	in	het	betrokken	bedrijf	zelf,	eventueel	ge-
zamenlijk	met	andere	bedrijven.

Philip VANEERDEWEGH 
(projectverantwoordelijke - 02/244.14.05)

Verkeersveiligheid in bedrijven: 
het BIVV geeft advies

1  Het betreft een activiteit die volledig losstaat van het roadsafetyatwork-programma waarvan eveneens sprake is in dit nummer van Via secura.
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De ouderwetse bakfiets is volop aan 
een revival bezig. In de grote ste-
den kijkt niemand er nog van op: de 
bakfiets verovert het straatbeeld. In 
Nederland en Denemarken begon 
de hype al enkele jaren geleden, nu 
is het ook bij ons een rage. En dat 
is niet toevallig, ze gelden als mak-
kelijk, multifunctioneel, en vooral… 
erg hip. Maar zijn ze ook veilig?

Fietsen met een baby
Wie	met	een	baby	fietst,	moet	zich	zelfzeker	
in het verkeer op de openbare weg begeven; 
doe desnoods eerst een testritje. Het is tevens 
aangewezen	om	extra	voorzorgsmaatregelen	
te	treffen	om	schokken	te	voorkomen.	Baby’s	
jonger	dan	één	jaar	hebben	zwakke	nekspie-
ren	en	een	groot,	zwaar	hoofd	in	verhouding	
tot	de	rest	van	hun	lichaam.	Ze	hebben	quasi	
geen controle over hun nekspieren. Volgens 
internationale medische literatuur beveelt 
men	aan	om	uiterst	voorzichtig	om	te	gaan	
met	jonge	baby’s	op	de	fiets	omwille	van	hun	
kwetsbaarheid en het verhoogde risico op 
het	 ‘shaken-babysyndroom’.	 Het	 ‘shaken-
babysyndroom’	kan	zich	manifesteren	wan-
neer het hevig schudden van een baby ern-

stige	letsels	en	zelfs	de	dood	tot	gevolg	kan	
hebben. de baby die in de hangmat van een 
fietskar	wordt	vastgehecht,	zal	 ietsje	minder	
schokken	 ondervinden	 in	 vergelijking	 met	
een	baby	in	een	fietsstoeltje	of	bakfiets.	toch	
raadt men af om langer dan een half uur met 
een	 jonge	baby	 te	fietsen.	tips:	gebruik	de	
hangmat of een goed bevestigde maxi-cosi; 
zorg	voor	een	goede	vering	en	een	aange-
paste	rijstijl;	pas	desnoods	je	traject	aan.	Van-
af	ongeveer	de	leeftijd	van	1	jaar	is	de	kracht	
van	de	nekspieren	verder	ontwikkeld	en	zijn	
de lichaamsverhoudingen van het kind ge-
evolueerd waardoor het risico op het shaken-
babysyndroom lager is.

Wetgeving bakfiets
Voor	een	bakfiets	met	2	wielen	geldt	de	wet-
geving	voor	gewone	fietsen.	Voor	een	bak-
fiets	met	3	of	4	wielen	gelden	volgende	regels:

 y  Het is niet toegelaten om met een drie –
of	vierwieler	tegen	de	rijrichting	van	het	
gemotoriseerd	vervoer	 te	 rijden	 in	een	
eenrichtingsstraat. 

 y  enkel wanneer de breedte - lading in-
begrepen - van de drie -of vierwieler <1 
meter	is,	mag	men	op	het	fietspad	rijden.

 y  Het is nooit toegelaten om met twee 
naast	elkaar	te	fietsen.

 y 	Men	mag	niet	meer	passagiers	vervoeren	
dan	er	aanwezige	beveiligde	zitplaatsen	
zijn;	 het	 fietsen	 met	 een	 baby	 in	 een	
draagdoek	is	bijgevolg	niet	toegelaten.

 y  tussen het vallen van de avond en 
het	 aanbreken	 van	 de	 dag,	 en	 in	
alle omstandigheden wanneer de 
zichtbaarheid	 minder	 dan	 200	 meter	
is,	dient	de	bestuurder	van	de	bakfiets	
vooraan	een	wit	of	geel,	en	achteraan	
een rood niet–verblindend vast licht of 
knipperlicht te gebruiken.

 y 	Driewielers	 met	 één	 voorwiel	 moeten	
vooraan	een	witte	reflector	en	achteraan	
twee	rode	reflectoren	voeren.	Driewielers	
met twee voorwielen moeten vooraan 
twee	 witte	 reflectoren	 en	 achteraan	
één	 rode	 reflector	 voeren.	 Vierwielers	
moeten	vooraan	twee	witte	reflectoren	en	
achteraan	twee	rode	reflectoren	voeren.

 y  de pedalen van drie- en vierwielers moeten 
voorzien	zijn	van	gele	of	oranje	reflectoren.

Informatie betreffende de wetgeving van de 
fietskar,	kunt	u	terugvinden	in	de	BIVV-brochu-
re	‘Kinderen	op	de	fiets’.	Deze	brochure	kan	
men gratis downloaden via de BIVV-webshop.

Tips
fietskarren	zijn	ontworpen	voor	één	of	 twee	
kinderen	en	zijn	geschikt	voor	langere	afstan-
den.	Uit	onderzoek	blijkt	de	fietskar	een	vei-
ligere	vervoerswijze	voor	kinderen	te	zijn	dan	
het	 fietszitje.	 Met	 een	 gemakkelijk	 en	 veilig	
koppelsysteem	kan	de	fietskar	apart	draaien	
ten	opzichte	van	de	fiets.	Zo	blijft	de	kar	recht	
als	de	fiets	valt.	Het	is	aangewezen	om	altijd	
het	muskietennet	te	sluiten	en	een	fietskar	met	
een	stevige	kooiconstructie	te	kiezen.	fietsen	
met	een	bakfiets	is	soms	zwaarder	dan	met	
een	 fietskar.	 Met	 een	 bakfiets	 heb	 je	 meer	
last van onregelmatigheden in het wegdek 
waardoor	hij	minder	geschikt	 is	voor	baby’s.	
De	tweewiel-bakfiets	vergt	een	zekere	rijvaar-
digheid	 en	 kan	 omvallen	 bij	 een	 aanrijding,	
maar	fietst	lichter	en	is	wendbaarder	dan	een	
driewiel-bakfiets.bakfiets	of	fietskar	moet	goed	
zichtbaar	zijn:	een	felle	kleur,	goede	verlichting	
en	reflectoren	aan	zij-	en	achterkant.	alle	kin-
deren	 moeten	 een	 goede	 zitplaats	 hebben	
met	gordels.	Controleer	of	de	handen	en	voe-
ten van het kind niet tussen de spaken van de 
wielen gekneld kunnen raken. 

 Sofie VAN DAMME

De comeback van de bakfiets 

Bron: Achielle
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SAMEN NAAR 0 VERKEERSDODEN
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Waarom ,  hoe en met Welk resultaat?

Naar 30 km/u biNNeN de bebouwde kom

eeN europese eN … belgische treNd? 

 brussel   15-05-2012

programma

8u30 onthaal
9u00 welkomstwoord en inleiding 
9u15 30	km/u	als	algemeen	snelheidsregime	binnen	de	bebouwde	kom?	Vorderingen	en	vooruitzichten	op	

het europese vlak.
Martin Cramer (Europees Parlementslid)

9u45 Graz,	al	meer	dan	20	jaar	een	30	km/u-stad.	
Gerhard Ablasser (Gemeente Graz)

10u05 welke plaats heeft 30 km/u in het verkeersveiligheidsbeleid?  
Aanpak in Nederland. 
Hillie Talens (CROW)

10u35 Vragen - antwoorden
10u50 Koffiepauze
11u10 Renens,	Ville	30!	

Tinetta Maystre (Schepen van Stedenbow, Stad Renens, CH) 
11u30 de snelheid beperken tot 30 km/u binnen de bebouwde kom: verwachte impact op de 

verkeersveiligheid? 
Isabelle Janssens (BIVV)

11u50 Inspelen	op	de	wens	van	de	burgers:	het	voorbeeld	van	Metz.
René Darbois (Gemeente Metz)

12u10 Vragen - antwoorden
12u30 lunch
14u00 wat met de handhaving binnen de bebouwde kom met veralgemeende 30 km/u?

Walter Dillen (Politie zone Antwerpen) 
14u20 IsA-technologie combineren met infrastructurele maatregelen om de snelheid te verlagen.

Letty Aarts (SWOV)
14u40 Belgische	voorbeelden	van	grote	zones	30	in	binnensteden:

 x Ottignies-Louvain-La-neuve,	J-L	Roland	(Burgemeester)
 x Stad	Gent,	Peeter	Vansevenant	(Mobiliteitsdienst)
 x Stad	Brussel,	Christian	Ceux	(Schepen	van	Mobiliteit)

16u10 wat met 30 km/u op grote verkeersassen? Aanpak in parijs. 
François Prochasson (Stad Parijs)

16u30 Vragen - antwoorden
16u50 Besluiten
17u00 einde

graag inschrijven voor 4 mei 2012
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