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DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VAN HET BELGISCH INSTITUUT VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID

 ✔Voetgangers en muziekoortjes: risicovol
 ✔Veilig terug naar school: tips 
 ✔Het BIVV heeft een nieuwe website

Analyse snelheid op autosnelwegen



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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Samen hertekenen 
we de weg
In februari 2011 lanceerde het BIVV “Go 
For Zero”, een initiatief dat zowel onderne-
mingen, organisaties, overheden, media en 
burgers achter hetzelfde doel schaart: een 
veiliger verkeer. Een jaar later werd de eerste 
verjaardag	van	“Go	For	Zero”	 in	de	schijn-
werpers gezet. Er is immers nog veel werk 
aan	de	winkel	in	een	land	als	België	waar	ie-
dere dag één dode of zwaargewonde in het 
verkeer valt. Ieder jaar is maar liefst één Belg 
op tweehonderd het slachtoffer van een let-
selongeval! Ondertussen heeft de Europese 
Commissie een doel vooropgesteld, name-
lijk	de	reductie	van	het	aantal	verkeersdoden	
tegen 2020 ten opzichte van het aantal in 
2010. De Verenigde Naties hebben op hun 
beurt de periode 2010-2020 ingeluid als 
“Decade of Action for Road Safety”. On-
danks	de	aanzienlijke	vooruitgang	die	werd	
gerealiseerd	tussen	2000	en	2010	in	België,	
zou het aantal verkeersdoden in 2020 nog 
verder gereduceerd moeten kunnen worden 
tot 420. Het BIVV lanceerde daarom de “Go 
For	Zero”-tekenwedstrijd	op	29	maart	waar-
bij	zowel	jong	als	oud	zijn	eigen	ideale,	ver-
keersveilige	weg	kan	creëren.	De	wedstrijd	
werd	 ingehuldigd	 tijdens	 een	 event	 in	 het	
Jubelpark met tekeningen van de staatsse-
cretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet, en 
de cartoonisten Kroll en Marec. De essentie 
van	de	wedstrijd	is	de	expressie	en	het	na-

denken rond het thema verkeersveiligheid. 
De winnaars zullen in het najaar bekend ge-
maakt	worden.	De	vijf	mooiste	inzendingen	
zullen beloond worden door middel van de 
publicatie van hun creatie op een speciale 
postzegeluitgift van Bpost.

www.facebook.com/goforzero

Bergen verbiedt LED-
schermen 
De autoriteiten van Bergen overwegen om 
via het politiereglement een einde te stellen 
aan reclame door middel van interactieve 
LED-schermen	waarbij	ook	sancties	zullen	
worden voorzien. Deze lichtsterkte van deze 
schermen	 is	 bijzonder	 hoog	en	de	 scher-
men	worden	dikwijls	opgesteld	op	plaatsen	
waar het niet toegelaten is. Art. 80.2 van 
het verkeersreglement stelt “het is verbo-
den op de openbare weg reclameborden, 
uithangborden of andere inrichtingen aan 
te brengen die de bestuurders verblinden, 
die	hen	in	dwaling	brengen,	die,	zij	het	ook	
maar	gedeeltelijk,	verkeersborden	voorstel-
len of nabootsen, die van verre met deze 
verkeersborden worden verward, of die op 
enige	 andere	 wijze	 de	 doelmatigheid	 van	
de reglementaire verkeersborden vermin-
deren” en daarenboven “Het is verboden 
een luminositeit met een rode of groene tint 
te geven aan alle reclameborden, uithang-

borden of inrichtingen die zich, binnen een 
afstand van 75 meter van een verkeerslicht, 
op minder dan 7 meter boven de grond be-
vinden”. “Sinds meerdere jaren, moeten de 
inwoners van Bergen toezien hoe overal in 
de stad en zelfs in het historisch centrum 
nieuwe publiciteitsborden opduiken”, ver-
klaren de autoriteiten. “Deze inrichtingen 
ontsieren het stadspatrimonium en we stel-
len ons vragen op het vlak van de verkeers-
veiligheid en de duurzame ontwikkeling”. 

Neem deel aan de 
enquête van het BIVV
Het BIVV organiseert een enquête om 
de	 rijervaringen	 van	 de	 automobilisten	 te	
onderzoeken. De vragen hebben betrek-
king	 op	 het	 verkeersgedrag	 tijdens	 deze	
specifieke	 verkeerssituaties,	 de	 redenen	
van een verplaatsing, de karakteristieken 
en gedragingen van de passagiers. Het 
zal	 ongeveer	 20	 minuten	 tijd	 vergen	 om	
alle vragen te beantwoorden. Het is mo-
gelijk	 om	 de	 vragenlijst	 op	 ogenblikken,	
gespreid	 in	 de	 tijd,	 te	beantwoorden.	De	
verzamelde	 gegevens	 zijn	 uiteraard	 ver-
trouwelijk.	Enkel	de	onderzoekers	van	het	
BIVV hebben er toegang toe. Daarenbo-
ven zal geen enkel individueel resultaat 
bekend gemaakt worden. Elke persoon 
die	de	vragenlijst	beantwoordt,	kan	deel-
nemen	aan	een	wedstrijd	en	maakt	kans	

Teken je ideale weg en word één 

van de 5 gelukkigen die zijn werkje 

te zien krijgt OP EEN SPECIALE 

POSTZEGELUITGIFTE !

SAMEN NAAR 0 VERKEERSDODEN 

TE WINNEN

NEEM DEEL AAN ONZE ONLINE ENQUÊTE EN SPEEL 

MEE VOOR ÉÉN VAN ONZE PRACHTIGE PRIJZEN!

Zo ja, surf dan naar de BIVV website: 
http://www .bivv .be  en vul de online vragenlijst in 
voor 1 oktober 2012 om aan de wedstrijd deel te nemen! 

   Bent u in het bezit van een rijbewijs B?
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op één van de volgende geschenken : een 
iPod Touch IV, een GPS TomTom Via 135, 
twee Bongo geschenkkoffertjes “Avontuur 
voor	twee”	en	25	x	2	bioscooptickets!	Om	
deel te nemen zal u drie vragen moeten 
beantwoorden over verkeersveiligheid en 
een schiftingsvraag.

www.bivv.be

“Heb oog voor me-
kaar”
Eind april lanceerde het BIVV, in samen-
werking met de Motorcycle Council 
(MCC),	de	nieuwe	motorrijderscampagne:	
“Heb oog voor mekaar”. Om de meest fre-
quente	en	gevaarlijke	verkeerssituaties	 te	
illustreren,	heeft	 het	BIVV	zes	kleine	 film-

pjes	opgenomen	waarin	de	motorrijder	tel-
kens	net	ontsnapt	aan	een	ongeval	waarbij	
een autobestuurder is betrokken.

In	2011	 telden	we	onder	de	motorrijders	
114 doden ter plaatse en 686 zwaarge-
wonden	in	België,	wat	neerkomt	op	meer	
dan	twee	per	dag.	De	motorrijders	verte-
genwoordigen ongeveer 12% van het to-
taal aantal doden en zwaargewonden in 
het	verkeer,	 terwijl	ze	slechts	1%	van	het	
totaal aantal afgelegde reizigerskilome-
ters	 vertegenwoordigen.	 Deze	 cijfers	 zijn	

sprekend voor het verhoogde risico dat dit 
weggebruikerstype	loopt.	Het	overlijdens-
risico is trouwens twintig keer hoger voor 
een	 motorrijder	 dan	 voor	 een	 inzittende	
van een voertuig. Om het aantal ongeval-
len	 waarin	 motorrijders	 betrokken	 zijn	 te	
doen dalen, lanceerde het BIVV deze nieu-
we campagne. Concreet wordt de wegge-
bruiker via de campagne aangespoord om 
zijn	aandacht	en	voorzichtigheid	ten	aan-
zien	van	motorrijders	te	verdubbelen.	Aan	
de andere kant wil de campagne de be-
wustwording	bij	motorrijders	vergroten	dat	
zij	niet	steeds	gezien	worden	door	andere	
weggebruikers.	De	filmpjes	zijn	ondertus-
sen al meer dan 50.000 bekeken geweest.

Deze	filmpjes	zijn	raadpleegbaar	via	de	site:  
www.goforzero.be/nl/heb-oog-voor-me-
kaar/home/filmpjes

Verplichte ademtester 
in Frankrijk
De Franse overheid heeft een nieuwe 
maatregel	 geïntroduceerd	 in	 de	 strijd	 te-
gen de verkeersongevallen. Vanaf 1 juli 
2012 moet iedere bestuurder van een 
voertuig op de Franse wegen in het bezit 
zijn	 van	 een	 alcoholtester	 (dus	 ook	 Bel-
gen). De bedoeling is dat een bestuurder 
vooraleer	hij	 in	zijn	wagen	stapt,	kan	tes-

ten	of	hij	boven	de	toegelaten	 limiet	voor	
het alcoholgehalte in het bloed zit. Deze 
limiet bedraagt 0,5‰ voor particulieren en 
0,2‰ voor professionele chauffeurs.

In eerste instantie zal de Franse politie zich 
beperken tot uitvoerige controles en waar-
schuwingen voor die chauffeurs die geen 
alcoholtester kon voorleggen. Vanaf 1 no-
vember 2012 zullen effectief boetes wor-
den uitgeschreven. Op dit moment staat 
het bedrag van die boete vast op € 11. 

De alcoholtester moeten ook aan een 
aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten 
zij	goedgekeurd	zijn	door	de	Franse	auto-
riteiten. Op de websites van de FOD Mo-
biliteit en Vervoer en van het BIVV vindt u 
de	 lijst	van	 toestellen	die	door	de	Franse	
overheid	aanvaard	worden.	Eigenlijk	is	het	
beter om helemaal niet te drinken alvorens 
men achter het stuur kruipt of om vooraf 
een BOB aan te duiden!

Word jij de Festival-
hero?
Het BIVV lanceerde, in samenwerking met 
Studio Brussel, een nieuwe jongerencam-
pagne naar aanleiding van de festivalzo-
mer. Vanaf 11 juni gingen we, gedurende 
zes	 weken,	 wekelijks	 op	 zoek	 naar	 een	
Festivalhero. Deze persoon engageerde 
zich	om	zijn	vrienden	veilig	naar	en	van	een	
festival te brengen door de ondertekening 
van	het	Go	For	Zero-charter	op	de	inschrij-
vingspagina	van	de	wedstrijdwebsite.	Als	

Heb oog voor mekaar
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beloning	 voor	dit	 engagement	ontving	hij	
of	 zij	 festivaltickets,	 een	 voorbehouden	
parkeerplaats, drank- en eetbonnetjes, 
een T-shirt en een volgetankte wagen. 
Er werden Festivalhero’s gezocht voor 
de volgende festivals: Rock Zottegem – 
WOOSHA! (Oostende) – Boomtown (Gent) 
– Suikerrock (Tienen) – Lokerse Feesten 
–	 Extrema	 (Houthalen	 –	 Helchteren).	 De	
eigenlijke	 actie	 startte	 op	maandag	 2	 juli	
en liep af op 10 augustus. De maandag 
na het festival in kwestie, werd telkens een 
filmpje	 online	 gezet	met	 de	 belevenissen	
van	De	Festivalhero	en	zijn/haar	vrienden.

www.goforzero.be
www.stubru.be

Banden in slechte 
staat… 
De	slijtage	van	de	banden	op	de	Belgische	
wegen	 blijft	 voortdurend	 omhoog	 gaan.	
Volgens een persbericht van Federauto, 
de Belgische federatie van de autohandel 
en-	 reparatie,	dienen	vandaag	de	dag	bij	
één voertuig op vier de banden vervangen 
te	worden,	 tegenover	bij	één	voertuig	op	
vijf	 in	 2009.	 De	 groepering	 van	 erkende	
ondernemingen	voor	autokeuring	en	rijbe-
wijs	 (GOCA)	meldt	dat	er	van	de	2,7	mil-
joen	 gecontroleerde	 voertuigen,	 bijna	
33.000	voertuigen	een	rood	certificatieat-
test hebben gekregen en tot het verkeer 
werden verboden.
De	voornaamste	reden	voor	de	aflevering	
van	een	dergelijk	attest	is	de	slechte	staat	
van	de	banden.	Als	de	weggebruikers	rij-
den	met	banden	waarvan	de	profieldiepte	
minder bedraagt dan de door het ver-

keersreglement opgelegde 1,6 mm, kan 
de	politie	een	onmiddellijke	inning	van	€	50	
uitschrijven.	

… en binnenkort an-
ders geëtiketteerd
Om de doelstellingen te behalen die de 
Europese Unie zich heeft gesteld op het 
vlak van duurzame mobiliteit, heeft de Eu-
ropese Commissie een reglement opge-
steld voor de invoering van de etikettering 
van banden. Het is de bedoeling dat de 
bestuurders	 duidelijk	 en	 pertinent	 wor-
den geïnformeerd over de kwaliteit van de 
banden	en	worden	geholpen	bij	hun	keuze	
van banden die weinig verbruiken, een 
goede grip op een nat wegdek hebben 
bij	het	 remmen	en	weinig	geluidsoverlast	
veroorzaken. 

Deze	etikettering	geeft	de	classificatie	van	
de	brandstofefficiëntie	(letter	A	tot	G),	van	
de grip op nat wegdek (letter A tot G) en 
van	het	extern	rolgeluid	(in	decibels)	weer.	
De leveranciers moeten deze informatie 
vermelden in de technische documentatie 
van hun banden. 

De	banden	zijn	verantwoordelijke	voor	20	
à 30% van het brandstofverbruik. De doel-
stelling is dat de aankoop van kwaliteits-
banden zou leiden tot een sterke afname 
van	het	brandstofverbruik	en	per	definitie	
van de CO2-uitstoot. 

http://europa.eu/legislation_summaries/
energy/energy_efficiency/en0005_en.htm

AEB het nieuw stok-
paardje van de  
EuroNCAP
De organisatie EuroNCAP, die de model-
len en de veiligheidsprestaties van auto’s 
onafhankelijk	beoordeelt,	viert	dit	jaar	haar	
15de	verjaardag.	Bij	die	gelegenheid,	heeft	
ze een nieuw noodremsysteem boven de 
doopvont gehouden dat de naam AEB 
(Autonomous Emergency Braking) kreeg 
en	dat	zou	moeten	bijdragen	tot	een	ge-
voelige afname van het aantal doden en 
gewonden op de Europese wegen. Uit 
onderzoek	blijkt	dat	het	systeem	tot	27%	
minder letselongevallen zou kunnen lei-
den. Dit systeem maakt gebruik van een 
bepaalde technologie (camera’s, radars) 
om	ongevallen	te	vermijden	of	de	ernst	er-
van te verkleinen, door de remactie mee te 
ondersteunen en/of de bestuurder te ver-
wittigen. Nochtans, zal deze technologie 
nog niet zo snel tot de standaarduitrusting 
van de nieuwe automodellen behoren. Zo 
is	de	AEB	niet	beschikbaar	op	79%	van	de	
in Europa verkochte modellen en 66% van 
de constructeurs bieden deze optie niet 
aan op hun nieuwe voertuigen. Bovendien 
hangt	 er	 een	 behoorlijk	 prijskaartje	 vast	
aan het AEB-systeem (ongeveer € 6.000) 
en zullen enkel premium modellen ermee 
uitgerust	zijn.	

http://nl.euroncap.com/home_nl.aspx
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Nieuwe maatregelen 
treden binnenkort in 
voege
Eind maart, kondigde de Staatssecreta-
ris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet, ver-
schillende maatregelen met het oog op de 
verbetering van de veiligheid op onze we-
gen. Ondertussen heeft de Ministerraad 
het	ontwerp	 van	een	Koninklijk	Besluit	 en	
een wetsontwerp goedgekeurd die het ver-
keersveiligheidsplan moeten uitvoeren zo-
als aangekondigd in april 2012. De focus 
ligt	 op	 het	 rijden	 onder	 invloed,	 het	 niet-
dragen	van	de	veiligheidsgordel	en	de	strijd	
tegen	de	recidive.	Zo	zal	de	wettelijke	alco-
hollimiet vastgelegd worden op 0,2‰ voor 
professionele bestuurders. Het bedrag van 
de	 onmiddellijke	 inning	 wordt	 aangepast	
van € 150 naar € 170 indien het alcoholge-
halte tussen zich tussen 0,5 en 0,8‰ be-
vindt.

Het niet-dragen van de veiligheidsgordel 
wordt een inbreuk van de tweede graad 
(onmiddellijke	 inning	 van	 €	100)	 en	 het	
niet correct vastmaken van een kind jon-
ger dan 12 jaar wordt zelfs een inbreuk 
van	 de	 derde	 graad	 (onmiddellijke	 inning	
van € 150). In geval van recidive, zal een 
strengere sanctie worden voorzien voor de 
bestuurders	die	twee	maal	in	drie	jaar	tijd	
werden veroordeeld voor eenzelfde type 
van inbreuk of voor bepaalde combinaties 
van	 inbreuken	 die	 een	 rijverbod	mogelijk	
maken. 

Daarenboven	zullen	de	bestuurders	bij	de	
vernieuwing	 van	 hun	 rijbewijs	 informatie	
krijgen	over	deze	laatste	wijzigingen	in	de	
Wegcode. De verschillende maatregelen 
zouden vóór eind 2012 in voege moeten 
treden. 

Omwille van technische redenen zullen de 
maatregelen	 betreffende	 rijden	 onder	 in-
vloed, in voege treden begin 2013.

www.melchiorwathelet.be

Speekseltest dubbel 
zo betrouwbaar als 
urinetest
Sinds de politie een speekseltest gebruikt 
in plaats van een urinetest, is de betrouw-
baarheid van de drugtest voor bestuurders 
spectaculair	 toegenomen.	Dat	blijkt	uit	cij-
fers van het Nationaal Instituut voor Crimi-
nalistiek en Criminologie (NICC). De Belgi-
sche politie gebruikt de speekseltest sinds 
1	 oktober	 2010.	 Hij	 verving	 de	 urinetest,	
die tot veel vals-positieve resultaten leidde. 
‘Vals-positief’ betekent dat de gestandaar-
diseerde checklist en de speekseltest (of 
urinetest) die de politie uitvoert een positief 
resultaat	opleveren,	terwijl	de	bloedanalyse	
in	het	labo	toch	negatief	blijkt	te	zijn.
Om de betrouwbaarheid van de speeksel-
test	te	kunnen	vergelijken	met	de	urinetest	
nam het NICC alle 1.800 dossiers uit 2008 
nog eens onder de loep. Voor drugsana-
lyses van bestuurders kon de politie toen 
alleen gebruikmaken van de urinetest. 
“17%	 van	 de	 positieve	 urinetests	 gaf	 bij	
het bloedonderzoek in het labo toch een 
negatief resultaat. Sinds de komst van de 
speekseltest	zijn	er	nog	slechts	8%	vals-
positieven”,	 zegt	 toxicologe	 Karen	 Smet	
van het NICC. “Het aantal dossiers waarin 
we een positieve screening door de politie 
niet kunnen bevestigen in het labo, is dus 
met meer dan de helft verminderd.” 

BOB is altijd VIP op 
de BBQ
Uit	de	ongevallenstatistieken	blijkt	dat	Bob	
ook	bij	zomerse	temperaturen	levensnood-
zakelijk	 is.	 Daarom	 organiseerde	 het	 BIVV,	
in samenwerking met Assuralia en de Bel-
gische Brouwers, een nieuwe Bob-zomer-
campagne, die deze keer opnieuw gepaard 
ging met alcoholcontroles door de politie. 

De	 affiches	 langs	 de	 autowegen	 waren	
zichtbaar van 4 juni tot 1 juli. Begin juli werd 
een	tussentijdse	balans	opgemaakt	van	het	
aantal gecontroleerde bestuurders. Tussen 
4	 juni	en	4	 juli	werden	69.227	bestuurders	
onderworpen aan een ademtest. Deze test 
bleek	positief	te	zijn	voor	3.287	bestuurders	
(4,7%). Vorig jaar bedroeg dit percentage 
5,1%.	 In	 vergelijking	 met	 de	 tussentijdse	
evaluatie van de meest recente Bob-einde-
jaarscampagne, ligt het percentage positie-
ve bestuurders iets lager. 

De	definitieve	resultaten	van	de	Bob-zomer-
campagne zullen midden september be-
kend gemaakt worden.

www.goforzero.be

IS ALTIJD VIP
OP DE BBQ

NOG EEN REDEN OM BOB TE ZIJN
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blijkt	duidelijk	het	effect	van	de	snelheids-
begrenzer in vrachtwagens.

Na	 de	 90	 km/u-wegen	 wordt	 de	 maxi-
mumsnelheid op autosnelwegen het 
minst vaak overschreden. In het totaal is 
40% van de automobilisten in overtreding, 
maar	 slechts	 15%	 overschrijdt	 de	 limiet	
met meer dan 10 km/u, een percentage 
dat	bijna	net	zo	laag	is	als	voor	90	km/u-
wegen.	Het	is	dus	redelijk	paradoxaal	dat	
de	 maximumsnelheid	 op	 autosnelwegen	
het vaakst ter discussie wordt gesteld ter-
wijl	automobilisten	niet	meer	geneigd	zijn	
ze	te	overschrijden	dan	op	andere	wegen.

gedrag

Autosnelwegen: 15% van de  bestuurders rijdt sneller 
dan 130 km/u 
Sinds 2003, beschikt het BIVV 
over gegevens met betrekking 
tot de snelheden van automobi-
listen buiten de autosnelwegen. 
Eind 2011 hebben we besloten om 
voor het eerst een gedragsmeting 
uit te voeren op autosnelwegen1. 
De resultaten werden recent ver-
werkt en Via Secura geeft u een 
overzicht… 

De metingen vonden plaats op 30 loca-
ties, evenredig verspreid over Vlaanderen 
en	Wallonië.	Op	elk	van	deze	locaties	werd	
de snelheid in oktober één week lang in 
één	rijrichting	gemeten.	

Gereden snelheden
• Globale snelheid

De gemiddelde snelheid van de auto’s op 
de Belgische autosnelwegen buiten de 
spitsuren	 bedraagt	 117,9	 km/u,	 en	 ligt	
net	onder	de	wettelijke	maximumsnelheid.	
Deze snelheid is dezelfde op autosnelwe-
gen	met	twee	en	drie	rijvakken.	
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1	Riguelle,	F.	(2012).	Nationale	gedragsmeting	“snelheid	op	autosnelwegen	“	–	2011.	Brussel,	België:	Belgisch	Instituut	voor	de	Verkeersveiligheid.

De gemiddelde snelheid van de vrachtwa-
gens	bedraagt	89,2	km/u,	en	ligt	dus	net	
onder hun eigen snelheidsgrens. 

Naast de gemiddelde snelheid, heeft ook 
de snelheidsspreiding invloed op de ver-
keersveiligheid. Aangezien de drukste pe-
rioden	buiten	beschouwing	gelaten	zijn,	 is	
het	logisch	dat	er	vrijwel	geen	snelheden	la-
ger	dan	de	wettelijke	minimumsnelheid	van	
70	km/u	te	zien	zijn.	Tevens	rijden	maar	wei-
nig	auto’s	harder	dan	160	km/u.	95%	van	
de	automobilisten	blijft	onder	de	140	km/u.

De V85 (= snelheid gereden door 85% van 
de bestuurders) bedraagt 131 km/u. Het 
verschil van 13 km/u tussen de gemiddel-
de	snelheid	en	de	V85	wijst	op	een	snel-
heidsspreiding. Dit verschil is groter dan 
wat werd vastgesteld op 50 km/u- en 70 
km/u-wegen,	maar	lager	dan	op	90	km/u-
wegen. De zeer hoge snelheden worden 
maar door een kleine minderheid gereden, 
hoewel	er	tijdens	onze	metingen	600	voer-
tuigen werden geregistreerd die sneller re-
den dan 200 km/u. 

De snelheidsspreiding voor vrachtwagens 
is kenmerkend in die zin dat de overgrote 
meerderheid van de waargenomen snel-
heden	 zeer	dicht	bij	90	 km/u	 ligt.	Hieruit	
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Autosnelwegen: 15% van de  bestuurders rijdt sneller 

• Snelheid in functie van de plaats

Voor auto’s liggen de gemiddelde snel-
heden die in het Waals Gewest werden 
gemeten ongeveer 2 km/u hoger dan in 
Vlaanderen. Door de foutmarge van de in-
dicatoren kan niet geconcludeerd worden 
dat het verschil tussen de twee Gewesten 
statistisch	significant	 is,	maar	het	 is	niet-
temin de moeite waard om dit op te vol-
gen.	Als	het	werkelijk	zo	is,	kan	zelfs	een	
klein	verschil	namelijk	al	gevolgen	hebben	
voor	de	verkeersveiligheid.	Zo	blijkt	uit	in-
ternationaal onderzoek, dat een afname 
van de gemiddelde snelheid op autosnel-
wegen met 2 km/u gemiddeld leidt tot een 
afname met meer dan 7% van het aantal 
verkeersdoden.

Binnen	de	Gewesten	worden	significante	
verschillen vastgesteld tussen de verschil-
lende meetlocaties. De verkeersdichtheid 
maar	vooral	het	verplaatsingstype	lijken	de	
gereden snelheden te beïnvloeden. 

• Snelheid in functie van het tijdstip

Globaal gezien ligt de gemiddelde snel-
heid	tijdens	de	week	(117,2	km/u)	iets	la-
ger	dan	tijdens	het	weekend	(119,6	km/u).	
Hoewel perioden van grote verkeersdrukte 
niet werden meegerekend, ligt de snelheid 
tijdens	 de	 spitsuren	 lager	 dan	 tijdens	 de	
rest van de dag. De verkeersdrukte speelt 
hierbij	zeker	een	rol.

‘s Nachts ligt de snelheid op weekdagen 
hoger	 dan	 tijdens	 het	 weekend.	 Hoewel	
het snelheidsverschil tussen dag en nacht 
wel	degelijk	bestaat,	blijft	dit	 toch	binnen	
redelijke	 grenzen	 en	 is	 het	 vergelijkbaar	
met dat op andere wegtypes. Autosnel-
wegen veranderen ‘s nachts niet in race-
circuits, ondanks het veel schaarsere ver-
keer	in	vergelijking	met	overdag.	
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Veiligheidsafstand
De gedragsmeting van het BIVV liet even-
eens toe de naleving van de veiligheids-
afstand te observeren. Meer dan 4 au-
tomobilisten op 10 leven de onderlinge 
veiligheidsafstand van tenminste 2 secon-
den, die wordt aanbevolen in de verkeers-
veiligheidscampagnes, niet na. Vrachtwa-
genchauffeurs houden zich daarentegen 
vaker	 aan	 de	 veiligheidsafstand	 (wettelijk	
verplichte afstand van 50 m), aangezien 
slechts 1 op de 5 in overtreding is.

Misschien beschouwen automobilisten 
autosnelwegen als een wegtype waar 
zich minder snelheidsvariaties en bruuske 
remmanoeuvres voordoen dan op wegen 
met verkeerslichten, kruisingen of scher-
pe bochten. Onbewust of niet vinden ze 
het dan ook niet nodig een zekere ”veilig-
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heidsmarge” ten opzicht van de andere 
bestuurders in acht te nemen.

Europese vergelijking
Er	 kan	 niet	 zonder	meer	 een	 vergelijking	
tussen de verschillende landen gemaakt 
worden, omdat de methoden voor het 
verzamelen van gegevens per land ver-
schillen. Bepaalde methodologische ver-
schillen kunnen invloed hebben op de in-
dicatoren, waardoor de verschillen tussen 
de	landen	moeilijk	te	interpreteren	zijn.	

Het	is	niettemin	mogelijk	een	aantal	waar-
nemingen te doen en globaal genomen 
is	de	situatie	 in	België	niet	gunstig	in	ver-
gelijking	met	de	andere	Europese	landen.	
Zo stellen we vast dat van alle andere 
landen waar een snelheidsbeperking van  
120 km/u van kracht is, de gemiddelde 
snelheid	 van	 auto’s	 in	 België	 het	 hoogst	
is. De gemiddelde snelheid in ons land 
ligt	zelfs	hoger	dan	die	die	in	Frankrijk	op	
130 km/u wegen werd vastgesteld. In dat 
land is in het laatste decennium aanzien-
lijke	vooruitgang	geboekt	 (de	gemiddelde	
snelheid op 130 km/u-wegen was in 2002 
nog	125,5	 km/u),	waaruit	 blijkt	 dat	 hoge	
snelheden	niet	onafwendbaar	zijn.

De in verhouding hogere snelheid in Bel-
gië	in	vergelijking	met	de	andere	Europese	
landen	is	ongetwijfeld	een	van	de	redenen	
waarom de ongevallen op Belgische auto-
snelwegen	ernstiger	zijn	dan	in	alle	andere	
landen waarmee ons land wordt vergele-
ken. 
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Besluit
Het snelheidsprobleem op autosnelwegen 
mag niet genegeerd worden. Zelfs een 
kleine snelheidsverlaging kan al een aan-
zienlijke	 vermindering	 van	 het	 aantal	 on-
gevallen en vooral van de ernst daarvan 
teweegbrengen. Vanuit dat oogpunt mag 
er geen snelheidsverhoging worden over-
wogen. Het gaat er integendeel om de 
snelheidslimiet ook te doen naleven door 
de 40% van de bestuurders die deze nog 
overschrijden.

Over het algemeen kunnen de middelen 
ter beïnvloeding van de snelheid worden 
onderverdeeld in infrastructuurmaatrege-
len, voorlichting en bewustmaking, hand-
having en aanpassing van de voertuigen. 

Op	autosnelwegen	is	het	niet	mogelijk	in-

frastructurele ingrepen uit te voeren om de 
snelheid te beperken.

Wat de voorlichting betreft, is het abso-
luut	 noodzakelijk	 de	 sociale	 afkeuring	 te	
blijven	 versterken.	Meer	 nog	 dan	 andere	

overtredingen, wordt snelheid en a fortiori 
de snelheid op autosnelwegen nog te veel 
ervaren als een positief en valoriserend 
element.	 Hoewel	 autosnelwegen	 zijn	 in-
gericht op snel verkeer, is alles er daarom 
nog niet toegestaan, ook op autosnelwe-
gen	zijn	hoge	snelheden	gevaarlijk.

Om	 doeltreffend	 te	 zijn	 moet	 de	 voor-
lichting gecombineerd worden met een 
zekere mate van handhaving. Naast de 
controle	met	flitscamera’s,	lenen	autosnel-
wegen zich het meest voor trajectcontro-
le (controle van de gemiddelde snelheid 
op een bepaald weggedeelte). De eerste 
controlevoorziening	van	dit	 type	 in	België	
werd in 2012 geïnstalleerd te Gentbrugge 
en	er	zullen	er	waarschijnlijk	meer	volgen.	
De trajectcontrole loopt nog te kort om te 
kunnen beoordelen welke invloed deze 
vorm van handhaving heeft op de snel-
heid, maar het voordeel ervan is dat dit 
ook automobilisten die waarschuwings-
systemen gebruiken en alleen vlak voor de 
flitscamera’s	remmen	er	toe	zal	aanzetten	
hun snelheid te matigen.

François RIGUELLE
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Voetgangers, een toontje lager!

Steeds meer voetgangers bege-
ven zich op straat met oortjes in. 
Soms vormt dat geen enkel pro-
bleem. Maar in andere situaties 
kan muziek beluisteren reële ri-
sico’s inhouden ... 

De	 voorbije	 maanden	 vernamen	 we	 in	
de media verschillende ongevallen waar-
bij	 een	 voetganger	 geraakt	 werd	 door	
een	 voertuig	 terwijl	 hij	 de	 straat	 overstak	
en	tezelfdertijd	naar	muziek	luisterde.	Het	
gebruik van een koptelefoon of oortjes is 
sterk	ingeburgerd	bij	jongeren,	ook	in	het	
verkeer.

Amerikaanse studie 
Volgens een Amerikaanse studie die ge-
voerd werd tussen januari 2004 en juni 
2011 en die gepubliceerd werd in het ge-
specialiseerde	 tijdschrift	 Injury	 Prevention		
komen er in de Verenigde Staten steeds 
meer ernstige ongevallen voor met voet-
gangers die rondwandelen met oortjes in. 
In	zes	jaar	tijd	is	dat	aantal	verdrievoudigd.	
De	slachtoffers	zijn	vooral	adolescenten	en	
jonge	volwassenen	van	het	mannelijke	ge-
slacht (21 jaar oud gemiddeld).

Volgens deze studie komen de meeste 
ongevallen	 voor	 in	 een	 stedelijke	 omge-
ving.	Daarbij	werd	 iets	meer	dan	de	helft	
(55%) geraakt door een trein. In totaal wer-
den 116 gevallen geregistreerd, waarvan 
81	(70%)	dodelijk.	En	in	drie	kwart	van	de	
gevallen vertelden getuigen dat het slacht-
offer op het moment van het ongeval een 
koptelefoon of oortjes droegen. In onge-
veer	één	geval	op	de	vier	(29%)	werd	spe-

1 “Headphone use and pedestrian injury and death in the United States: 2004–2011”, Richard Lichenstein, Daniel Clarence Smith, Jordan Lynne Ambrose, Laurel Anne Moody. 
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met een verkeerslicht 4 9 104 113

waar het verkeer geregeld wordt door 
een agent of een gemachtigd toezichter
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waar het verkeer niet geregeld is 14 74 431 520

Geen oversteekplaats op minder dan 30m 15 108 478 592

Andere Op het trottoir/de berm 7 70 440 475

Op een fietspad dat gescheiden is van 
de rijweg

3 12 64 109

Bij het verlaten van een voertuig 0 10 94 102

Rechts (ten opzichte van de rijrichting) 
op de rijweg

12 35 183 225

Links (ten opzichte van de rijrichting) 
op de rijweg

5 8 81 96

Werkt, speelt op de rijweg 7 33 235 255

Onbekend 16 66 400 466

Totaal 106 613 3735 4323

cifiek	melding	gemaakt	van	een	claxon	of	
alarmsignaal vóór de voetganger werd ge-
raakt.

In	 België	 beschikken	 we	 niet	 over	 gege-
vens met betrekking tot het aantal voet-
gangers	dat	betrokken	raakt	bij	ongevallen	
tijdens	het	dragen	van	oortjes.	We	kunnen	
dus geen conclusies trekken over de om-
vang van het fenomeen. Uit de statistieken 
blijkt	 echter	wel	 duidelijk	 dat	 voetgangers	
het	meeste	gevaar	lopen	bij	het	oversteken

. 

Bron: FOD Economie AD SEI / infografie BIVV

Aantal slachtoffers onder de voetgangers in functie van hun plaats op de rijweg (2010) 
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Duidelijke risico’s
Verschillende	 studies	 waarbij	 het	 gedrag	
van weggebruikers werd bestudeerd, 
hebben desondanks aangetoond dat 
voetgangers die telefoneren of muziek be-
luisteren	 meestal	 minder	 voorzichtig	 zijn,	
onder	meer	bij	het	oversteken.	Dat	heeft	
twee redenen:

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

2.  Muziek beluisteren vermindert tevens 
de	hersencapaciteit	 die	 vrij	 is	 voor	 ex-
terne stimuli. De visuele aandacht van 
de	 voetganger	 wordt	 beperkt	 en	 hij	
wordt in zekere zin blind voor alles wat 
zich	 rondom	 hem	 afspeelt.	 Hij	 bekijkt	
de	andere	voetgangers	die	hij	kruist	wel	
maar	hij	ziet	ze	niet.	Het	experiment	dat	

Dodelijke 
slachtoffers

Zwaar-
gewonden

Licht-gewonden Ongevallen

2005 108 576 3009 3625

2006 125 586 3059 3703

2007 104 607 3269 3893

2008 99 592 3192 3810

2009 105 548 3352 3900

2010 106 613 3735 4336

de onderzoekers van de Western Wa-
shington University voerden is veelzeg-
gend. Ze observeerden het gedrag van 
voetgangers die een campusplein over-
staken	met	GSM	of	MP3.	Zij	die	muziek	
beluisterden of aan het telefoneren wa-
ren, veranderden het vaakst van rich-
ting, liepen het meest zigzag en botsten 
op tegen verschillende obstakels. De 
onderzoekers vroegen een clown om 
op het plein rond te lopen en vroegen 
daarna aan de voetgangers of ze iets 
opmerkelijks	hadden	opgemerkt	tijdens	
het oversteken. Slechts 32% van de 
muziekbeluisterende voetgangers ant-
woordde	 bevestigend,	 dat	 bewijst	 dat	
ze geen aandacht hebben voor wat zich 
rondom hen afspeelt. 

Benoit GODART

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

Art. 7.2 van de wegcode bepaalt dat “De 
weggebruikers zich zo moeten gedragen 
op de openbare weg dat ze geen hinder of 
gevaar veroorzaken voor de andere weg-
gebruikers”. Eerder dan het beluisteren van 
muziek voor voetgangers volledig te ver-
bieden, wat toch onmogelijk zou zijn in de 
praktijk, gaat de voorkeur naar educatieve 
maatregelen. De overgedragen boodschap 
kan verschillende aspecten omvatten zoals 
het risico op gehoorverlies en de gevolgen 
daarvan, het risico op verstoring van de 
cognitieve functies (verstrooidheid, lang-
zamere reacties), de verminderde auditieve 
perceptie, de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker wat zijn eigen gedrag betreft. Zo 
kan art. 7.2 het in bepaalde omstandighe-
den mogelijk maken om het gebruik van 
MP3-spelers in het verkeer te bestraffen.

Indien blijkt dat dit fenomeen blijft toene-
men, is het niet uitgesloten dat het BIVV 
andere sensibiliseringsacties onderneemt, 
bijvoorbeeld door het materiaal dat al be-
staat voor voetgangers aan te passen.

Wat te doen?
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De voorbije jaren is het gebruik 
van smartphones sterk toegeno-
men. Gebruikers krijgen vlot toe-
gang tot sociale media, ze kunnen 
overal surfen op het internet, op-
zoeken waar ze zich bevinden en 
naar muziek luisteren, zelfs in de 
auto. In Engeland boog het Trans-
port Research Laboratory (TRL) 
zich over de gevolgen van dit fe-
nomeen voor de verkeersveilig-
heid. 

Vorig jaar wees een enquête van het BIVV 
uit dat 26% van de bestuurders elke dag 
telefoneert	 tijdens	 het	 rijden	 zonder	 een	
handenvrije	 kit.	 Erger	 nog,	 24%	 van	 de	
ondervraagde	personen	leest	zijn	SMS’jes	
achter het stuur en 16% stuurt tekstbe-
richten. In het totaal gebruikt 53% van de 
bestuurders	elke	dag	zijn	GSM	in	de	wa-
gen,	met	of	zonder	handenvrije	kit.	

Recenter nog was de conclusie van een 
online enquête door InSites Consulting 
heel	duidelijk:	het	gebruik	van	smartpho-
nes is voortdurend toegenomen en wan-
neer	u	er	één	koopt,	laat	hij	u	niet	meer	los.	
Vooral niet in de wagen vermits 36% van 
de ondervraagde personen toegeeft hem 
ook	tijdens	het	rijden	te	gebruiken.	

Nu we weten dat het gebruik van smarth-
pones en tablet-pc’s de komende jaren 
nog zal toenemen, stellen we ons terecht 
de vraag welke impact dat zal hebben op 
de verkeersveiligheid.

Studie van TRL
Om de effecten op de verkeersveiligheid 
te analyseren, vroeg TRL een dertigtal 
proefpersonen om in een simulator plaats 
te	nemen.	Ze	onderzochten	daarbij	wat	ze	
deden. Daarna werd de proef nog eens 
overgedaan en mochten ze een “smart-
phone” gebruiken. 

De conclusies van de studie spreken voor 
zichzelf:
 y 	de	 reactietijd	 van	de	deelnemers	 nam	
toe	met	bijna	35%	(1,6	seconden	in	de	
plaats van 1,2). Aan 120 km/u betekent 
dit dat de remafstand meer dan 13 me-
ter langer wordt. Dat kan het verschil 
maken	 tussen	 een	 “bijna-ongeval”	 en	
een ongeval.

 y  de deelnemers konden hun voertuig niet 
meer onder controle houden. In de plaats 
van	een	rechte	lijn	te	volgen,	moesten	ze	
hun	positie	regelmatig	bijstellen.

 y 	ze	 konden	 niet	 meer	 op	 tijd	 reageren	
wanneer het voertuig voor hen plots 
moest remmen.

 y  ze vertraagden, soms sterk. Ze voel-
den een “mentale overbelasting” (de 
onmogelijkheid	 om	 twee	 ingewikkelde	
zaken	tegelijkertijd	uit	 te	voeren)	en	ze	
reageerden daarop door instinctief hun 
snelheid te verlagen. Dat kan erg ge-
vaarlijk	zijn	bij	druk	verkeer.

 y  last but not least, keken de deelnemers 
40	tot	60%	van	de	tijd	naar	het	scherm	
van hun smartphone. 

De verstrooiende effecten bestaan uit 
drie types: cognitief (de bestuurder con-
centreert	zich	op	zijn	smartphone	en	niet	
op	het	 rijden),	 fysiek	 (het	 feit	dat	men	de	
smartphone	vasthoudt)	en	visueel	(hij	kijkt	
voortdurend naar het scherm).

Conclusie
De	conclusie	van	de	studie	is	duidelijk:	een	
smartphone gebruiken aan het stuur kan 
nog	gevaarlijker	 zijn	dan	het	 rijden	onder	
de invloed van alcohol of cannabis (tot een 
zekere	intoxicatiegraad)	omwille	van	onder	
meer	de	aanzienlijke	 toename	van	de	re-
actietijd.

Jongeren groeien op met een smartphone 
in	 hun	 handen,	 ze	 gebruiken	 hem	 bijna	
voortdurend. Het is dus van groot belang 
dat de overheid hen bewust maakt van 
de gevaren daarvan voor de verkeersvei-
ligheid. Volgens de auteurs van de studie 
zou	het	mogelijk	moeten	zijn	om	een	toe-
passing te ontwikkelen die de toegang tot 
bepaalde functies van de telefoon beperkt 
eens de contactsleutel werd omgedraaid. 

Benoit GODART 

Nooit zonder mijn “smartphone”, 
zelfs niet aan het stuur

1 “Smartphone use while driving – a simulator study”, D. Basacik, N. Reed, R. Robbins, Transport Research Laboratory (commissioned by IAM), 2011.
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Veilig terug naar school

Het einde van de vakantie nadert 
met rasse schreden, binnen enke-
le dagen gaan de kinderen terug 
naar school. Om alles vlot te laten 
verlopen, moet men de belangrijk-
ste veiligheidsrichtlijnen naleven.

Of	 het	 nu	 in	 de	 onmiddellijke	 omgeving	
van de school is of over het hele traject 
dat het kind alleen of onder begeleiding 
aflegt,	het	 is	van	groot	belang	om	enkele	
basisregels	na	te	leven.	We	geven	er	u	vijf	
mee	die	ons	onontbeerlijk	lijken.

1. Respecteer de snelheidsbeperking 
van 30 km/u in de omgeving van de 
school

De wetgever beperkt de snelheid in de 
buurt van scholen tot 30 km/u en dat is 
vooral om kwetsbare gebruikers te be-
schermen. Wanneer een voetganger 
wordt	geraakt	door	een	wagen	zijn	de	ge-
volgen van een botsing aan 50 km/u ge-
middeld	9	keer	ernstiger	dan	bij	30	km/u.	
Op een droog wegdek bedraagt de rem-
afstand	van	een	auto	die	aan	30	km/u	rijdt	
12	m.	Bij	50	km/u	is	dat	al	26	m,	bijna	het	
dubbele dus. Het verschil is enorm.

2. Klik de kinderen altijd vast

Vaak	 zijn	 ouders	 ervan	 overtuigd	 dat	 ze	
minder risico lopen omdat ze elke dag het-
zelfde	 traject	 afleggen	 en	 de	 school	 niet	
veraf is. Zelfs op korte afstanden is het van 
groot	belang	om	de	kinderen	altijd	correct	
vast te klikken met de veiligheidsgordel. 
Een schok aan 50 km/u stemt voor een 
kind	dat	 zijn	 veiligheidsgordel	 niet	 draagt	
overeen met een val van 3 verdiepingen! 

In een correct gebruikt kinderbeveiligings-
systeem loopt een kind drie keer minder 
risico	om	te	overlijden	of	ernstig	gewond	
te	raken	bij	een	ongeval.

3. Wees een voorbeeld

Het	 is	moeilijk	om	uw	kinderen	te	vragen	
om hun veiligheidsgordel aan te doen, om 
dubbel	zo	voorzichtig	 te	zijn	bij	het	over-
steken... als u zelf in hun aanwezigheid net 
het tegenovergestelde doet. Alle studies 
zijn	het	er	over	eens:	het	voorbeeld	komt	
van bovenaf, en vooral van de ouders.

4. Steek over op de juiste plaats

Een typisch ongeval doet zich voor wan-
neer een kind oversteekt van tussen twee 
geparkeerde auto’s. U moet uw kinderen 
leren om over te steken waar ze het ver-
keer kunnen zien en waar ze ook goed 
zichtbaar	 zijn	 voor	 de	 bestuurders.	 Leer	
uw	 kind	 bijvoorbeeld	 om	 eerst	 links	 te	
kijken,	 daarna	 rechts	 en	 nog	 een	 laatste	
maal naar links. 

5. Parkeer alleen waar het mag

Parkeren is verboden op een zebrapad 
maar ook op minder dan 5 meter ervan. 
Als	u	afwijkt	van	deze	regel,	vermindert	u	
de zichtbaarheid van de voetgangers en 
meer	in	het	bijzonder	van	de	kinderen.	Bij	
ongevallen	kunt	u	zelfs	aansprakelijk	wor-
den gesteld. Parkeer ook niet op het trot-
toir, ook niet voor 5 minuten want u zet 
de voetgangers er dan toe aan om op de 
rijweg	 te	 komen	 en	 zich	 bloot	 te	 stellen	
aan gevaren. Veiligheid vergt een beetje 
tijd.	Vertrek	bijvoorbeeld	enkele	minuutjes	
vroeger om wat verder op reglementair te 
gaan parkeren.

Anne-Valérie De BARBA
Benoit GODART

Bij de publicaties van het BIVV vermel-
den we de brochure “Veilig naar school” 
die adviezen geeft aan ouders afhanke-
lijk van hun vervoerswijze: te voet, met 
de fiets, met het openbaar vervoer, met 
de auto of op de bromfiets. Er is ook een 
aantrekkelijke poster voor kinderen met 
de verkeersborden. Bij elk bord staat een 
humoristische tekening die de betekenis 
verklaart. Daarbij hoort een brochure voor 
de leerkrachten. Deze en heel wat andere 
publicaties zitten in de catalogus van het 
BIVV voor het kleuter- en lager onderwijs:

http://webshop.bivv.be/nl/producten/leer-
krachten-kleuter-and-lager

Enkele interessante 
publicaties
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2005 37 411 4826

2006 32 397 4462

2007 30 337 4564

2008 35 364 4505

2009 22 312 4476

2010 23 308 4145
Bron: FOD Economie AD SEI / infografie BIVV

Kinderen als verkeersslachtoffers (0 tot 14 jaar)



16

Via Secura nr. 85

uitrusting

In 2011 heeft het BIVV zijn eerste 
gedragsmeting uitgevoerd met 
betrekking tot de veiligheid van 
kinderen in de auto en het gebruik 
van kinderbeveiligingssystemen1. 
Deze meting had als doel in reële 
omstandigheden observaties te 
verrichten over de werkelijke ma-
nier waarop kinderen in de auto 
worden vastgemaakt. Het leek 
ons interessant terug te komen op 
een aantal aspecten …

In 2010 waren 1.548 kinderen jonger dan 
10	jaar	als	passagier	betrokken	bij	een	let-
selongeval;	71	onder	hen	kwamen	hierbij	
om het leven of raakten zwaar gewond. 
Van deze slachtoffers waren er sommige 
waarschijnlijk	 niet	 (correct)	 vastgeklikt	 op	
het ogenblik van het ongeval …

Methodologie
De steekproef bestond uit 1.461 kinderen 
(kleiner	 dan	 135	 cm)	 bij	wie	 grondig	 ge-
observeerd	werd	of	 ze	op	 correcte	wijze	
vastgeklikt	waren	 en	waarbij	 de	 bestuur-
der werd ondervraagd. 80 locaties, repre-
sentatief voor verschillende verplaatsings-
types, werden willekeurig geselecteerd 
over het volledig Belgisch grondgebied 
(Brussel,	Vlaanderen,	Wallonië).	

Definities
Het gebruik van het beveiligingssysteem 
is onaangepast wanneer de kinderen niet 
zijn	beveiligd	door	een	systeem	dat	over-
eenstemt met hun lichaamsbouw (gewicht 
en/of lengte).

Kinderen tussen 3 en 7 jaar het minst goed vastgeklikt

1		Roynard,	M.	(2012).	Nationale	gedragsmeting:	gebruik	van	kinderbeveiligingssystemen	2011.	Brussel,	België:	Belgisch	Instituut	voor	de	Verkeersveiligheid	–	Kenniscentrum	Verkeersveiligheid.	

Het verkeerd gebruik van een beveiligings-
systeem (“misuse”) is een onjuist gebruik 
van het beveiligingssysteem ten aanzien 
van de aanbevelingen die beschreven 
staan in de handleiding. Dit kan betrekking 
hebben op de bevestiging en installatie 
van het kinderbeveiligingssysteem, of op 
de plaatsing van het kind. 

Resultaten
• 1 kind op twee is niet op correcte 

wijze beveiligd en 1 kind op 10 is he-
lemaal niet vastgemaakt. 

De vaststelling is alarmerend: 1 kind op 
10 is niet vastgemaakt en minimum 1 kind 
op 2 is niet correct beveiligd. Het aandeel 
niet-vastgemaakte kinderen loopt zelfs op 
tot 15% in het Brussels Gewest. 

• Het beveiligingsniveau is het laagst 
voor kinderen tussen 3 en 7 jaar

De frequentie van het verkeerd gebruik va-
rieert in functie van het type beveiligings-
systeem:	wat	betreft	de	zitjes	tegen	de	rij-
richting in en de kinderzitjes met harnas, is 
bijna	1	op	de	4	kinderen	verkeerd	vastge-
maakt, tegenover 1 op de 2 kinderen voor 
de verhogingskussens (met of zonder rug-
steun).	Bij	de	kinderen	die	enkel	de	veilig-
heidsgordel	dienen	te	dragen,	zijn	3	op	de	
4 verkeerd vastgemaakt. 

Naast de niet-vastgemaakte kinderen, 
zijn	 de	 twee	 groepen	 die	 het	 meeste	 ri-
sico lopen, de kinderen die te vroeg met 
de	rijrichting	mee	worden	vastgemaakt	en	
zij	die	enkel	worden	vastgemaakt	met	de	
veiligheidsgordel, hoewel ze nog op een 
verhogingskussen zouden moeten zitten.

Voorbeelden van verkeerd gebruik die werden waargenomen tijdens de gedragsmeting veiligheid van 
kinderen 2011

52% 24% 9% 5% 10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Aanbeveling: zodra een kind kan worden 
geïnstalleerd in systemen die toebehoren 
aan twee verschillende homologatiegroe-
pen, het kind in de laagste groep te laten 
zolang	 zijn	 morfologie	 dit	 toelaat.	 Aarzel	
niet over te gaan naar een hogere catego-
rie	als	zijn	hoofd	boven	het	zitje	uitsteekt.

Het beveiligingsniveau is het laagst voor 
kinderen tussen 3 en 7 jaar.

Aanbeveling: leg uw kind uit waarom het 
zich moet vastmaken. Niet uit schrik voor 
de	politieman	maar	voor	zijn	veiligheid.	Als	
hij	geresponsabiliseerd	is	zal	het	kind	zich-
zelf correct vastmaken.

• Het ISOFIX-systeem verkleint de 
kans op verkeerd gebruik

Bij	 de	 ISOFIX-systemen	 wordt	 geen	 ge-
bruik gemaakt van de veiligheidsgordel 
voor de bevestiging van het kinderzitje (be-
halve	 bij	 het	 verhogingskussen	met	 ISO-
FIX).	Ze	zorgen	voor	een	duidelijke	daling	
van het percentage slecht vastgemaakte 
kinderen, 6% tegenover 34% voor de 
klassieke systemen. Deze tendens wordt 
bevestigd voor alle types kinderzitjes. 

• De bestuurder heeft een voorbeeld-
functie

Het percentage juist vastgemaakte kinde-
ren	 ligt	 duidelijk	 lager	 bij	 bestuurders	 die	
geen	gordel	dragen	 (32%)	dan	bij	chauf-
feurs die hem wel dragen (54%).

Aanbeveling: geef zelf het goede voor-
beeld! Zelf de gordel dragen is het eerste 
wat moet gebeuren om je kind ervan te 
overtuigen zich vast te maken. 

• Gebruiksadvies bij de aankoop ver-
kleint de kans op verkeerd gebruik

Het	krijgen	van	advies	bij	de	aankoop	van	
een kinderzitje is essentieel om de kans 
op	verkeerd	gebruik	te	verkleinen.	9	op	10	
kinderzitjes uit de enquête werden aange-
kocht in een speciaalzaak (60%) of in een 
grootwarenhuis (27%). Het verschil tussen 
deze twee verkooppunten steunt voorna-
melijk	op	het	aanbod	en	de	mogelijkheid	
op advies. Voor de zitjes die werden aan-
gekocht in een speciaalzaak waren 2 kin-
deren op 3 goed vastgemaakt, tegen 1 op 
2	bij	zitjes	die	in	een	grootwarenhuis	wer-
den aangekocht.

Daarenboven	 zijn	 4	 kinderen	 op	 5	 goed	
vastgemaakt in geval van een kinderzitje 

dat aangekocht werd via familie of vrien-
den.	Dit	mooie	resultaat	wordt	waarschijn-
lijk	verklaard	door	het	advies	en	de	tips	die	
de vorige eigenaar heeft gegeven.

• Problemen verbonden aan frequen-
te en korte verplaatsingen

De frequentie en de afstand van de ver-
plaatsing hebben zowel een invloed op de 
perceptie van het gevaar in het verkeer als 
op de aandacht van de ouders voor het 
gebruik van de kinderzitjes. Het is vooral 
bij	frequente	verplaatsingen	over	een	korte	
afstand dat het schoentje knelt: “we gaan 
niet ver, er is geen gevaar!”. Daarentegen 
gaat	men	aandachtiger	zijn	bij	langere	en	
minder frequente verplaatsingen. Zo be-
draagt het percentage niet-vastgemaakte 
kinderen	 bij	 verplaatsingen	 naar	 school	
13%	tegenover	3%	in	geval	van	vrijetijds-
verplaatsingen.

• De bestuurders minimaliseren het 
gevaar verbonden aan een verkeerd 
gebruik

9	 bestuurders	 op	 10	 waren	 ervan	 over-
tuigd dat het kind goed geïnstalleerd was 

maar	in	werkelijkheid	waren	slechts	2	op	3	
kinderen	goed	bevestigd.	Bijna	1	bestuur-
der op 2 vond dat het vastgestelde ver-
keerd gebruik geen of weinig invloed had. 
Ook is een groot gedeelte van de bestuur-
ders die kinderen vervoerden zich niet of 
weinig bewust van hun fouten en van het 
gevaar voor deze laatsten. 

Kinderen tussen 3 en 7 jaar het minst goed vastgeklikt
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Slechts 4% van de bestuurders heeft ver-
klaard een probleem te hebben ondervon-
den om hun kinderen te bevestigen waar-
onder:	 moeilijkheden	 bij	 het	 aanbrengen	
van de gordel, een slechte compabiliteit 
tussen het voertuig en het kinderzitje, een 
ingewikkelde	installatie	en	een	onduidelijke	
gebruiksaanwijzing.	

De vier voornaamste redenen die de be-
stuurders hebben aangehaald om het 
vastgestelde verkeerd gebruik te verklaren 
zijn:	 het	 gebrek	 aan	 aandacht	 (gehaaste	
bestuurder, korte afstand, …), het kind 
verzet zich, het kind maakt zichzelf vast en 
een probleem met het zitje. 

Als we alle types kinderzitjes samen be-
schouwen is het meest vastgestelde ver-
keerd gebruik: speling ter hoogte van het 
harnas of de riem, de verkeerde bevesti-
ging van het zitje en het verkeerd aanbren-
gen van de riem (onder de arm, in de rug, 
boven de armsteunen van het verhogings-
kussen, …).

De veiligheid van de kinderen in de wagen 
hangt af van het feit dat de kinderen en 
de ouders zich bewust zijn van het belang 
correct te zijn bevestigd. De controle van 
de installatie van de kinderen voor de ver-
plaatsing is essentieel. Als belangrijkste 
cijfers onthouden we dat: 

Verschillende factoren hebben een invloed 
op de gebruikskwaliteit van de beveili-
gingssystemen waaronder:
 y  het dragen van de gordel door de be-

stuurder;
 y  de sensibilisering van de bestuurders 

voor de gevaren op de weg;
 y  het krijgen van advies bij de aankoop;
 y  de lengte en frequentie van de verplaat-

sing;
 y  de aandacht van de ouders voor de 

goede bevestiging van de kinderen en 
de kinderzitjes.

Deze resultaten zijn een essentieel hulp-
middel om de sensibilisering voor de vei-
ligheid van kinderen in de auto te verbete-
ren en de gevallen van een slecht gebruik 
van het kinderbeveiligingssysteem te ver-

kleinen. Het regelmatig herhalen van dit 
soort onderzoek zal toelaten de evolutie 
van het gedrag ten opzichte van de BS en 
van hun werkelijk gebruik te evalueren. 

4 gouden regels om er voor te zorgen 
dat uw kind goed bevestigd is:
 y  het beveiligingssysteem moet gehomo-

logeerd zijn en in overeenstemming zijn 
met gewicht en grootte van het kind;

 y  het beveiligingssysteem moet correct 
en in de juiste richting bevestigd zijn;

 y  de airbag vooraan moet imperatief uit-
geschakeld worden in geval van een 
zitje tegen de rijrichting op de voorzetel;

 y  het harnas of de riem moet correct 
worden aangebracht op het lichaam 
van het kind (over de schouders en 
ter hoogte van het middel), moet goed 
aansluiten (maximum 1 cm speling), 
mag niet gedraaid zijn en niet worden 
aangebracht in de rug of onder de arm. 

Checklist voor elk vertrek
 y  Installatie van het zitje volgens de ge-

bruiksaanwijzing.
 y  Het zitje mag zo weinig mogelijk bewe-

gen als men er aan trekt. 
 y  De riempjes moet aangespannen met 

een speling van maximum 1 cm en mag 
niet gedraaid zijn.

 y  Bij zitje met rijrichting mee mag de air-
bag van de passagierszetel vooraan 
wel ingeschakeld zijn, en we raden aan 
om de zetel naar achter te schuiven, 
maar dit is niet wettelijk verplicht.

 y  Nakijken of het kind goed is geïnstalleerd 
en of de riemjes goed werd aangebracht.

Aanbevelingen bij de aankoop
 y  Koop het zitje in een speciaalzaak waar 

men advies kan verstrekken.
 y  Vermijd gecombineerde zitjes die ge-

schikt zijn voor verschillende gewichts-
categorieën. 

 y  Probeer het zitje te plaatsen in uw wa-
gen alvorens over te gaan tot de aan-
koop. Zo merkt u meteen of het zitje 
gemakkelijk te installeren is en of uw 
gordels lang genoeg zijn om het te kun-
nen bevestigen.

 y  Neem het kind mee bij de aankoop en 
laat het het zitje uitproberen.

Mathieu Roynard  
(in samenwerking met Bénédicte Vereecke)

De publicatie is beschikbaar op de inter-
netsite:
http://bivv.be/frontend/files/userfiles/files/
nationale-gedragmeting-kinderbeveili-
gingssystemen-2011.pdf 

Besluit

Minstens 1 op 2 kinderen niet goed is be-
vestigd.
1 op 10 kinderen helemaal niet is bevestigd.
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Het BIVV heeft een nieuwe 
website
In 2011 werd het startschot ge-
geven voor een doorgedreven 
optimalisatie van de digitale com-
municatie. Drie websites werden 
onderworpen aan een vernieuwde 
look and feel met de focus op een 
duidelijke structuur. 

De gevolgen van deze beslissing werden 
gestaag zichtbaar voor het grote publiek:

 y  Eind november 2011: de nieuwe cam-
pagnesite (www.gofozero.be) werd ge-
lanceerd. Deze site omhelst alle sensi-
biliseringscampagnes van het BIVV;

 y  Begin april 2012: de vernieuwde web-
shop werd voorgesteld (http://webshop.
bivv.be). Op deze site kan men online 
bestellingen plaatsen voor de aankoop 
van educatief/informatief materiaal en 
publicaties. Daarnaast is het voor ieder-
een	mogelijk	om	een	grote	selectie	pu-
blicaties gratis te downloaden.

 y  Midden juli 2012: de vernieuwde cor-
porate site (www.bivv.be) ziet het le-
venslicht	op	het	wereldwijde	web.	Hier-
na	volgt	een	extra	woordje	uitleg	over	
onze missie.

Nieuwe website
De doelstelling van de vernieuwde corpo-
rate	 site	 is	 veelzijdig.	 Er	 is	 voortaan	 een	
geoptimaliseerd informatie-aanbod voor 
de verschillende soorten doelgroepen van 
het	BIVV	(particulieren,	professionelen,	ex-
perts,	vrijwilligers,	pers,…).	De	vernieuwde	
corporate site beschikt over een consis-
tente	stijl	en	structuur	waarbij	voortdurend	

twitter.com/sofie_vandamme

twitter.com/BenoitGodart

twitter.com/bivv_ibsr 

twitter.com/goforzero 

flickr.com/photos/goforzero

facebook.com/goforzero

wordt gestreefd naar gebruiksgemak zo-
dat	bijvoorbeeld	opzoekingswerk	naar	do-
cumentatie wordt verlicht. We beschou-
wen het als een absolute noodzaak om 
onze corporate site voor iedereen toegan-
kelijk	te	maken	waarbij	transparantie	hoog	
in het vaandel wordt gedragen.

Daarnaast	 ging	 er	 een	 belangrijke	 aan-
dacht naar de online conversatie. Het 
BIVV is immers een “Conversation Com-
pany” in hart en nieren. Facebook, Twit-
ter, LinkedIn…wat startte als een hype, 
groeide uit tot een vaste waarde in onze 
organisatie. Op deze manier streven we 
naar een 360°-aanpak in onze communi-
catie. Persberichten, interessante weetjes, 
nieuwe publicaties,…kortom: alles wat 
leeft binnen het BIVV, wordt sinds het na-
jaar van 2011 “gedeeld” via onze sociale 
mediakanalen.	 Het	 creëert	 daarenboven	
een	voedingsbodem	voor	nieuwe	ideeën,	
visies en inspiratie.

Join the conversation!
• bivv.be

• gofozero.be

Sofie VAN DAMME 
Tom DEDECKER
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Ondanks belangrijke inspanningen 
blijft de snelheid van de meeste au-
tomobilisten hoger dan de wette-
lijke maximumsnelheid zoals blijkt 
uit de laatste meting van het BIVV. 
Omwille van deze vaststelling, lan-
ceerde het BIVV een nieuwe cam-
pagne.

De laatste meting1 toont aan dat er nog 
veel werk aan de winkel is om de bestuur-
ders	 trager	 te	 laten	 rijden.	 En	 nochtans	
loont het de moeite: een daling van 5 km/u 
op	het	volledig	wegennet	laat	toe	jaarlijks	
meer dan 220 levens te redden. 

Er wordt overal te 
snel gereden 
De meest doeltreffende indicator om de 
snelheid te meten op het wegennet is de 
V85, d.w.z. de snelheid die wordt nage-
leefd door 85% van de bestuurders of, met 
andere woorden, waarboven 15% van de 

bestuurders zich bevinden. Dit weerspie-
gelt dus een snelheid die door een grote 
meerderheid van de bestuurders wordt 
aangevoeld	als	 redelijk	en	veilig	 (wat	niet	
wil	zeggen	dat	dit	altijd	het	geval	is).

De	 V85	 is	 veel	 hoger	 dan	 de	 wettelijke	
snelheid op alle soorten wegen: 56 km/u 
in de niet ingerichte zones 30 (wat dus wil 
zeggen dat 15% van de bestuurders er 
harder	rijden	dan	56	km/u),	63	km/u	bin-
nen de bebouwde kom, 82 km/u op de 
wegen	beperkt	tot	70	km/u	en	97	km/u	op	
de	90	km/u	wegen.	Anders	gezegd,	een	
grote meerderheid van de bestuurders 
rijdt	 regelmatig	 harder	 dan	 de	 wettelijk	
toegelaten	snelheid.	Als	we	dit	vergelijken	
met	de	V85	van	de	voorbije	 jaren,	stellen	
we maar een beperkte, en zelf zo goed als 
onbestaande vooruitgang vast.

Percentage bestuur-
ders in overtreding
Wat ook het type weg is, het percentage 

van	de	bestuurders	in	overtreding	blijft	van	
jaar tot jaar heel hoog. Het is het hoogst 
binnen de bebouwde kom en in de niet in-
gerichte	zones	30.	In	deze	laatste,	zijn	93%	
van de bestuurders in overtreding, waarvan 
7	op	10	harder	 rijden	dan	40	km/u.	Deze	
cijfers	 tonen	 aan	 dat	 infrastructurele	 in-
richtingen in de meeste gevallen absoluut 
noodzakelijk	blijven.	Binnen	de	bebouwde	
kom	rijdt	61%	van	de	bestuurders	harder	
dan	de	wettelijk	toegelaten	snelheid,	waar-
van 22% met meer dan 10 km/u. De situ-
atie is iets positiever op de 70 km/u wegen. 
Op	één	jaar	tijd	daalde	het	aantal	bestuur-
ders in overtreding er van 61 naar 50%. Op 
de	90	km/u	wegen,	bedraagt	de	gemiddel-
de	snelheid	weliswaar	83	km/u,	maar	29%	
van	de	automobilisten	rijden	harder	dan	de	
wettelijk	toegelaten	snelheid	en	15%	meer	
dan	97	km/u.	

Nieuwe campagne
• Doelgroep: jonge mannen

Daar waar alcohol en drugs achter het 
stuur quasi door iedereen worden afge-
keurd, heeft snelheid nog al te vaak een 
positief	 imago	en	dat	vooral	bij	de	relatief	
jonge	mannelijke	bestuurders.	De	enquê-
tes van het BIVV tonen inderdaad aan dat 
mannen	minder	overtuigd	zijn	dan	vrouwen	
van de risico’s verbonden aan snelheid, en 
alle	vertrouwen	hebben	in	hun	rijcapacitei-
ten	 waardoor	 ze	 dus	 vaker	 harder	 rijden	
dan	 wettelijk	 toegelaten.	 Een	 groot	 aan-
tal	onder	hen,	en	in	het	bijzonder	de	18	–	 
29	jarigen,	beschouwt	overdreven	snelheid	
als een banale overtreding die hen niet in 
gevaar	 brengt,	 terwijl	 snelheid	 een	 door-
slaggevende rol speelt in ongeveer 30% 
van	de	dodelijke	ongevallen.	De	doelstel-

Jasmina, 23 jaar: “Hardrijders  zijn volwassen kleuters”
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1		Riguelle,	F.	(2012).	Nationale	gedragsmeting	snelheid	-	2010	Brussel,	België:	Belgisch	Instituut	voor	de	Verkeersveiligheid	-	Kenniscentrum	Verkeersveiligheid.
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Jasmina, 23 jaar: “Hardrijders  zijn volwassen kleuters”

ling van deze nieuwe campagne, die van 
30/7 tot 26/8 wordt georganiseerd, is dus 
het veel te positieve beeld van snelheid te 
doorbreken. 

• Speeddating

Hiervoor heeft het BIVV eerst, in samen-
werking met het magazine Flair, een 
“speed date” georganiseerd. De dames 
die zich hiervoor hadden opgegeven, wa-
ren	passagier	tijdens	een	ritje	met	de	man	
die ze eerder hadden gekozen en die in 
werkelijkheid	een	acteur	was.	De	bedoe-
ling	was	hun	reacties	te	observeren	terwijl	
deze (berekende) risico’s aan het stuur 
nam2. Heel wat van de dames hebben het 
niet	 nagelaten	 het	 rijgedrag	 van	 hun	 be-
stuurder krachtdadig af te keuren.

• Affiches

De citaten die we terugvinden op de af-
fiches	zijn	reacties	van	de	kandidates	naar	
aanleiding	van	deze	speed	date	:	“Hardrij-
ders	 zijn	 volwassen	kleuters”,	 “Door	 snel	
te	rijden	bewijs	je	niets”	en	“Te	snel	rijden	
is een afknapper”. Sommige mannen den-
ken	inderdaad	dat	snel	rijden	hun	aantrek-
kelijker	 maakt,	 maar	 de	 meeste	 van	 de	
kandidates	hebben	duidelijk	een	tegenge-
stelde mening. 

• Video

Tijdens	 de	 speeddating,	 werd	 een	 klei-
ne video-opname gemaakt, die een idee 
geeft van de reacties van de kandidates 
toen ze merkten dat hun potentieel vriend-

je	van	snelheid	hield.	Dit	filmpje	zal	op	de	
site www.goforzero.be	 te	 bekijken	 zijn,	
evenals op de sociale media-kanalen. 

Besluit
Heel wat autobestuurders beschouwen 
nog	steeds	dat	snel	rijden	“normaal”	is	en	
weinig gevaar inhoudt. In tegenstelling tot 
alcohol achter het stuur hebben ze een 
positief en zelfs statusverhogend beeld 
van	 snelheid.	 Vaak	 zijn	 de	 redenen	 die	
deze bestuurders ertoe aanzetten snel te 
rijden	niet	van	rationele	maar	wel	van	emo-
tionele	aard:	snel	rijden	wordt	beschouwd	
als	sportief	rijden,	men	heeft	de	indruk	tijd	
te winnen. Het doel van deze campagne is 
net om de negatieve impact van overdre-
ven snelheid in het verkeer aan te tonen. 

Als we de doelstelling willen halen die door 
de Europese Commissie werd vooropge-
steld,	namelijk	een	vermindering	met	50%	
van	het	aantal	dodelijke	verkeersslachtof-
fers tegen 2020, is het absoluut noodza-
kelijk	de	gemiddelde	snelheid	op	de	we-
gen te doen dalen. Een vermindering met 
1% van deze gemiddelde snelheid leidt tot 
een daling met 2% van het aantal letselon-
gevallen, met 3% van het aantal ernstige 
ongevallen en met 4% van het aantal do-
delijke	verkeersongevallen.	

Benoit GODART

14 14 17
23

32 31 30 29
39 40 36 39

30 31 30 31 31 30 32 29 26 22 22
16 21 19 21 16

82 82 75
70

27
19 17 20

26 30
24 22 38 39

29
35

28 29 29
21 30

18 20
13

18
15

19
13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20
07

20
08

20
09

20
10

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

Pe
rc

en
ta

ge
 v

an
 o

ve
rt

re
de

rs

B
ro

n:
 B

IV
V

Overtredingen van meer dan 10 km/u

Overtredingen van 1 tot 10 km/u

Zones 30 in
schoolomgevingen

zonder
wegvoorzieningen

50 km/u wegen 70 km/u wegen 90 km/u wegen

Percentage overtredingen van 2003 tot 2010

2	Het	experiment	vond	plaats	op	een	gesloten	circuit	en	onder	toezicht	van	een	rijinstructeur.
3 Aarts, L. & van Schagen, I. (2006). Driving speed and the risk of road crashes: a review. Accident Analysis and Prevention, 38, 215-224.
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In het buitenland bestaan ze al 
een tijdje, maar in België werd 
de eerste spitsstrook in gebruik 
genomen op 28 september 2011. 
Hierbij een aantal toelichtingen 
over dit systeem voor een betere 
doorstroming van het verkeer.

De spitsstrook strekt zich uit over een af-
stand	van	iets	meer	dan	9	kilometer	op	de	
E313 tussen de ring rond Antwerpen en 
Ranst	in	de	rijrichting	van	Hasselt.

De E313 tussen de ring en Ranst telt drie 
rijstroken	en	een	pechstrook	die	tijdens	de	
avondspits voortaan de functionaliteit van 
een	spitsstrook	krijgt,	een	vierde	rijstrook	
dus.	 Deze	 extra	 rijstrook	 genereert	 extra	
capaciteit en zorgt voor een betere door-
stroming van het verkeer op de E313, op 
de	aansluitende	autosnelwegen	E19,	A12,	
E17 en op de Ring van Antwerpen. 

Dynamische verkeersborden informeren 
de weggebruiker of de spitsstrook al dan 
niet is opengesteld. 

Werking
Vaste	en	mobiele	portieken	met	rijstrook-
signalisatie	en	bijkomende	camera’s	wor-
den gebruikt om de spitsstrook volledig te 
openen of te sluiten en het verkeer dyna-
misch te sturen. De spitsstrook is in prin-
cipe elke werkdag opengesteld van 15u 
tot 20u omdat de verkeersvraag op de 
E313	richting	Hasselt	het	grootst	is	tijdens	
de avondspits. Na een evaluatie van het 
Vlaams	 Verkeerscentrum	 werd	 het	 tijds-
venster uitgebreid zodat de spitsstrook al 
kan openen vanaf 14u.

Om organisatorische, technische of vei-
ligheidsredenen kan worden besloten om 
de spitsstrook op bepaalde dagen niet te 
openen. 

De	 spitsstrook	 kan	 in	 uitzonderlijke	 om-
standigheden	 buiten	 deze	 tijdsvensters	
opengesteld	worden,	zoals	bij	ongevallen.	

De evaluatie van het Vlaams Verkeerscen-
trum toonde aan dat de geschatte voer-
tuigverliesuren op de Antwerpse buiten-
ring naar de E313 effectief met 25% kon 
worden teruggedrongen. De spitsstrook 
kan echter niet automatisch worden ver-
algemeend	om	alle	fileproblemen	op	auto-
snelwegen op te lossen. 

Effecten en voor-en nadelen van de maat-
regel	zijn	afhankelijk	van	de	plaatselijke	si-
tuatie, en verdient individueel onderzoek. 

Na grondig onderzoek werden twee pri-
oritaire	 locaties	gekozen	voor	extra	spits-
stroken:

 y 	E19	Antwerpen-Noord	 –	St.-Job-in-‘t-
Goor (+/- 10 km). De openstelling van 
de spitsstrook kan in 2014 plaatsvin-
den. 

 y  E40-E314 Sterrebeek – Heverlee–Hols-
beek (+/- 20 km)

Uit de evaluatie van het Vlaams Verkeers-
centrum	op	de	E313	blijkt	dat	er	geen	toe-
name of afname is van het aantal onge-
vallen. 

Hieruit kunnen we dus besluiten dat de 
spitsstrook geen invloed heeft op de ver-
keersveiligheid.

Veiligheidsmaatregelen
• Pechhavens

Bij	 pech	 kunnen	 de	 weggebruikers	 op	
pechhavens terecht. Een pechhaven is 
een	extra	strook	asfalt	langs	de	spitsstrook	
rechts van de weg. Op het traject van de 
spitsstrook	op	de	E313	zijn	2	pechhavens	
voorzien. In de toekomst worden richt-
lijnen	 uitgewerkt	 voor	 de	 lengte	 van	 een	
pechhaven en de afstand tussen pech-
havens.

• Maximumsnelheid

Variabele	 rijstrooksignalisatieborden	 kun-
nen ingezet worden om snelheidsregimes 
aan te sturen in functie van de verkeers-
intensiteit.

• Hulpdiensten

Wanneer de spitsstrook wordt openge-
steld, is er geen pechstrook meer voor 
hulpdiensten om snel locaties waar inci-
denten hebben plaatsgevonden te be-
reiken. De hulpdiensten, het Vlaams Ver-
keerscentrum en het Agentschap Wegen 
en Verkeer hebben dit probleem in over-
leg	besproken.	Hierbij	werden	praktische	
afspraken gemaakt over het gebruik van 
de spitsstrook/pechstrook door hulpdien-
sten. Uit de eerste evaluatie van de spits-
strook op de E313 (richting Hasselt) bleek 
dat het openstellen van de spitsstrook 
geen effect heeft op de afhandelingsduur 
van de ongevallen.

Volgens de Antwerpse wegpolitie is er een 
minimaal misbruik van de niet-opengestel-
de spitsstrook. Het Agentschap Wegen 
en Verkeer en het Vlaams Verkeerscen-

Eerste spitsstrook in België
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trum stellen vast dat de niet-geopende 
pechstrook	 bij	 file	 wordt	 gebruikt	 om	 de	
volgende afrit te bereiken. 

Bijzonder overrijdbare 
bedding (BOB)
De spitsstrook op de E313 bevindt zich in 
de richting van Hasselt. In de richting van 
Antwerpen werd er nog voor de installatie 
van de spitsstrook op de E313 een “bus-
strook”,	 officieel	 “Bijzonder	 overrijdbare	
bedding” (BOB) aangelegd tussen Ranst 
en	de	Ring	van	Antwerpen.	Bij	filevorming	

wordt het verkeer op de “pechstrook” toe-
gelaten	 voor	 bepaalde	 categorieën	 van	
voertuigen	zoals	bussen	en	taxi’s.

Omdat de pechstrook in de verschillende 
rijrichtingen	een	andere	bestemming	heeft,	
kan	dit	tot	verwarring	leiden	bij	de	wegge-
bruikers en vooral wanneer de BOB wordt 
opengesteld	 en	 een	 maximale	 snelheid	
verschijnt	op	het	dynamisch	bord	C43	bo-
ven	deze	BOB.	Hierdoor	rijden	veel	voer-
tuigen onreglementair over dit weggedeel-
te	met	gevaarlijke	verkeerssituaties	aan	de	
afrit tot gevolg. In onderling overleg tussen 
de Antwerpse Wegpolitie, het Vlaams Ver-
keerscentrum, het Agentschap Wegen en 

Verkeer	 en	De	 Lijn	werd	 besloten	 dat	 er	
een	extra	signalisatie	geplaatst	zal	worden	
om	weggebruikers	zeer	duidelijk	te	maken	
dat deze strook enkel gebruikt mag wor-
den	door	bepaalde	categorieën	van	voer-
tuigen. Hierdoor kan de huidige verwarring 
worden vermeden.

Buitenland
Onze buurlanden hebben spitsstroken – 
of	zijn	zelf	volop	bezig	met	proefprojecten.	
Nederland heeft intussen 16 snelwegen 
uitgerust met spitsstroken die samen goed 
zijn	voor	112	kilometer	extra	capaciteit.	Er	
wordt echter een variante gebruikt, waar-
bij	de	extra	 rijstrook	zich	 langs	de	 linker-
kant bevindt en de pechstrook ongemoeid 
wordt gelaten. Deze variant wordt ook wel 
plusstrook	genoemd.	In	Duitsland	zijn	210	
kilometer snelweg voorzien van een spits-
strook.	In	Frankrijk	loopt	een	proefproject	
op	de	drukke	A4.	In	Groot-Brittannië,	ten	
slotte, lopen twee proefprojecten: één op 
de M42 en één op de M6. Zowel Duits-
land	als	Groot-Brittannië	voorzien	een	uit-
breiding van het aantal spitsstroken tegen 
2015. 

Sofie VAN DAMME

Op sommige plaatsen is het, wegens een rustig verkeer, niet noodzakelijk om een spitsstrook aan te 
duiden. 
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Op 30 juni laatstleden, trad een 
bilateraal akkoord tussen Frank-
rijk en België in werking dat toe-
laat de Franse onderdanen die in 
België een overtreding hebben 
begaan systematisch te vervolgen 
en vice versa. De overtreders zul-
len voortaan niet langer door de 
mazen van het net kunnen glip-
pen …

Belgen	en	Fransmannen	steken	jaarlijks	in	
grote getale de grens over en tot voor kort 
was	het	niet	altijd	eenvoudig	om	de	boe-
tes te innen die werden opgelegd aan de 
bestuurders die een overtreding begingen 
in	het	buitenland.	Op	30	juni,	is	dit	eindelijk	
veranderd door het in werking treden van 
een akkoord tussen de Franse en Belgi-
sche autoriteiten, dat de politiediensten de 
mogelijkheid	geeft	gemakkelijker	 toegang	
te hebben tot de gegevens van de num-
merplaathouders. 

Verbeteren van de 
verkeersveiligheid
Dit	akkoord	zal	ongetwijfeld	bijdragen	 tot	
een veiliger verkeer op de wegen. Elk jaar 
worden er inderdaad meer dan 250.000 
pv’s voor snelheidsovertredingen en 5.500 
pv’s voor alcoholmisbruik uitgeschreven 
aan buitenlandse bestuurders waaron-
der heel wat met de Franse nationaliteit. 
Dit akkoord zal een einde stellen aan het 
gevoel van straffeloosheid dat nog teveel 
leeft	bij	deze	bestuurders	en	aan	het	on-
rechtvaardigheidsgevoel	 dat	 leeft	 bij	 een	
aantal	van	onze	burgers.	Idem	in	Frankrijk	

waar	 jaarlijks	 25%	 van	 de	 overtredingen	
worden begaan door buitenlandse be-
stuurders	 terwijl	die	die	nochtans	slechts	
5 à 10% van het verkeer vertegenwoor-
digen. 

In november 2013, gaan we naar een nog 
hogere versnelling: een Europese richt-
lijn	zal	alle	lidstaten	verplichten	de	namen	
van hun onderdanen bekend te maken op 
verzoek van het land waar de overtreding 
werd vastgesteld. 

Vraag en antwoord: 
gevolgen van het ak-
koord, voor de Bel-
gen. 
• Welke zijn de overtredingen waar-

voor de Franse politie van mij de be-
taling van een boete kan eisen?

Alle overtredingen van de verkeersregels. 
Het	gaat	om	alle	praktijken	die	inbreuk	ple-
gen op de verkeersregels en waarvoor een 
sanctie is bepaald.

•  Wanneer de boete betalen?

Het proces-verbaal (avis de contraven-
tion)	 specificeert	 de	 termijn	 waarbinnen	
de	 boete	 moet	 zijn	 betaald.	 Het	 bedrag	
van de boete is minder hoog als u binnen 
de 45 dagen volgend op de verzendda-
tum van het proces-verbaal (de datum bo-
venaan rechts op het document) betaalt. 
Deze	termijn	wordt	op	60	dagen	gebracht	
in geval van betaling met bankkaart. 

• Hoe de boete betalen?

Het proces-verbaal meldt 4 betalingsmo-
daliteiten.	Vanuit	België	 is	de	betaling	via	
internet de meest geschikte. Surf naar 
www.amendes.gouv.fr en volg de gede-
tailleerde	aanwijzingen,	beschikbaar	in	het	
Frans, Nederlands of Duits. U kan ook be-
talen met een boetezegel of met gemateri-
aliseerde zegel als u de gelegenheid heeft 
zich	naar	Frankrijk	te	verplaatsen.	

De	 betaling	 met	 cheque	 is	 ook	 mogelijk	
maar de kosten van de aanmaak van de 
cheque door uw bank zullen te uwer las-
te	zijn.	Momenteel	 is	het	niet	mogelijk	via	
overschrijving	te	betalen.	

• Wat gebeurt er als ik de boete te 
laat of niet betaal?

Als u niet binnen de 75 dagen volgend 
op de verzendingsdatum van het proces-
verbaal (de bovenaan rechts op het docu-
ment vermelde datum) betaalt, dan kan u 
door de bevoegde rechtbank in vervolging 
worden	 gesteld.	 Deze	 termijn	 wordt	 op	 
90	dagen	gebracht	 in	 geval	 van	betaling	
met de kaart via het internet. 

• Ik wens een of meerdere bijkomen-
de inlichting(en) te verkrijgen 

Voor	 elke	 bijkomende	 inlichting	 kan	 u	
per telefoon terecht op het nummer 
0033/1.77.68.66.11 of u kan de website 
raadplegen www.securiteroutiere.gouv.fr

De	inlichtingen	zijn	enkel	 in	het	Frans	be-
schikbaar. 

Verkeersveiligheid heeft geen  grenzen
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Verkeersveiligheid heeft geen  grenzen

• Kan ik een vertaling in het Neder-
lands of in het Duits van het proces-
verbaal krijgen?

Momenteel	zijn	de	door	Frankrijk	verstuur-
de processen-verbaal enkel in het Frans 
opgesteld.	In	de	nabije	toekomst	zullen	ze	
ook in het Nederlands en het Duits worden 
verstuurd.

De taal die in aanmerking zal worden ge-
nomen	 zal	 deze	 zijn	 waarin	 het	 inschrij-
vingsbewijs	van	het	voertuig	werd	afgele-
verd

• Hoe de vastgestelde overtreding 
aanvechten?

Als u een overtreding wenst te betwisten, 
moet	u	een	ontheffingsaanvraag	indienen	
binnen de 75 dagen volgend op de ver-
zendingsdatum van het proces-verbaal 
met	 het	 ontheffingsaanvraagformulier	 dat	
bij	het	proces-verbaal	is	gevoegd.	

Benoit GODART

Op 1 juni telde Frankrijk 2190 onbemande 
camera’s, 1209 preventieve (of pedago-
gische) radars, 933 mobiele radars, 659 
roodlichtcamera’s en 8 radars aan spoor-
wegovergangen. Tegen het einde van het 
jaar zullen een 40 tal weggedeelten ver-
spreid over het land worden voorzien van 
een systeem van trajectcontrole. De eer-
ste radars werden geplaatst in 2002 en op 
bijna 10 jaar tijd werden 11.000 levens ge-
spaard op het Franse grondgebied dankzij 
een gedragswijziging bij de bestuurders, 
de gemiddelde snelheid daalde sterk op 
het volledig wegennet (zie artikel over de 
gedragsmeting snelheid van het BIVV).

Steeds meer radars en 
camera’s in Frankrijk

Uw vakantieherinneringen 
kunnen u veel kosten!
Vanaf 30/06: systematische vervolging van 
overtredingen in Frankrijk / België

U vindt bijkomende informatie en antwoor-
den op de meest gestelde vragen op:

http://www.mobilit.fgov.be/nl/indexRe-
framed.htm?newURL=%2Fnl%2Fweg%2
Fsecur04n.htm
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Elke week stellen heel wat gebrui-
kers hun vragen aan het BIVV over 
de wegcode, de sensibiliserings-
campagne, het technische regle-
ment, enz. In Via Secura publice-
ren we voortaan de interessantste 
vragen en het antwoord erop.

Is er een verschil tussen een geparkeerd 
en een stilstaand voertuig?

Ja. De wegcode zegt dat een stilstaand 
voertuig stilstaat zo lang als nodig is voor 
het in- of uitstappen van personen of het 
laden en lossen van goederen. Dat heeft 
dus niets te maken met een “stilstand” 
die	 noodzakelijk	wordt	 gemaakt	 door	 de	
omstandigheden in het verkeer, zoals een 
voertuig dat stil staat voor een rood licht 
of	in	de	file.	De	duur	van	de	immobilisatie	
heeft geen belang zodra het gaat om de 
effectieve	tijd	die	noodzakelijk	 is	voor	het	
in- of uitstappen. Een verhuiswagen die 
gedurende enkele uren stilstaat om meu-
belen uit een woning op te laden of ze aan 
een woning te lossen, staat volgens de 
wegcode dus stil.

Een geparkeerd voertuig is dan weer een 
voertuig dat langer stilstaat dan noodzake-
lijk	is	voor	het	in-	of	uitstappen	van	perso-
nen of het laden en lossen van goederen. 
Of de bestuurder nu wel of niet aan het 
stuur	 zit	 (terwijl	 zijn	passagier	 een	bood-
schap	doet,	bijvoorbeeld)	speelt	geen	rol.	
Het Hof van Cassatie zegt dat wanneer 
een voertuig stilstaat om een andere re-
den dan het in- of uitstappen van perso-
nen of het laden en lossen van goederen, 
het gaat om een geparkeerd voertuig. De 
bestuurder	die	zijn	voertuig	stilzet	om	een	

kaart	te	raadplegen	of	zijn	GPS	in	te	stel-
len, wordt dus als een geparkeerd voertuig 
beschouwd.

Onlangs werd ik geraakt door een auto 
die van rechts kwam. Deze wagen kwam 
van een grote parkeerplaats en de bes-
tuurder beweert dat hij voorrang van 
rechts had. Hoe zit dat?

Behalve als de toegang bewaakt of afge-
sloten is, wordt een parking meestal be-
schouwd als een deel van de openbare 
weg. De voorrang van rechts moet dan 
ook toegepast worden op het kruispunt 
met de openbare weg. Dat kan vanzelf-
sprekend	de	weggebruikers	op	de	rijweg	
die zich niet aan deze voorrang van rechts 
verwachten sterk verrassen! In het ideale 
geval	 wordt	 een	 bijzondere	 signalisatie	
aangebracht die herinnert aan het feit dat 
de voorrangsregels gelden.

Ik zou willen weten of een caravan gedu-
rende meerdere opeenvolgende dagen 
stil mag staan (geparkeerd) op een 
parkeerplaats op de openbare weg. Bes-
taat daar een reglement over?

Het antwoord is nee. Art. 27.5 van de 
wegcode verbiedt het parkeren gedu-
rende meer dan 24 opeenvolgende uren 
op de openbare weg van gemotoriseerde 
voertuigen	die	niet	rijklaar	zijn	en	van	aan-
hangwagens. Een caravan is een kam-
peer-aanhangwagen volgens het tech-
nisch reglement op voertuigen.

Hoe moet ik het interpreteren als een 
andere bestuurder met zijn licht knip-
pert: “Je mag door” of “Pas op, ik kom 
erdoor”?

De wegcode staat het kort en afwisselend 
gebruik van de kop- en dimlichten toe, al-
leen ‘s avonds (in de plaats van een ge-
luidssignaal) in twee gevallen:

Het BIVV beantwoordt uw vragen
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1. om	een	ongeval	te	vermijden;
2.  buiten de agglomeraties om een be-

stuurder te waarschuwen dat men wil 
voorbijrijden.	

In andere situaties is het niet toegestaan. 
Het knipperen met de lichten naar gebrui-
kers die vanuit de andere richting komen 
om hen op de hoogte te brengen van een 
politiecontrole is strafbaar. Het betreft een 
inbreuk van de 2de graad die strafbaar is 

met een boete van € 100. Art. 30 van de 
wegcode verplicht om het groot licht te 
doven wanneer er een weggebruiker uit 
de tegenovergestelde richting komt om 
deze niet te verblinden.

Ik ga elke dag met de fiets naar mijn werk 
in Brussel. Maar er zijn zelden fietspaden 
voorhanden of er staan auto’s op ge-
parkeerd. Ik zou graag weten of ik lang-
zaam op de voetpaden mag rijden als ik 
de voetgangers goed in het oog houd.

Nee,	 alleen	 kinderen	 jonger	 dan	 9	 jaar	
mogen	 op	 voetpaden	 en	 bermen	 rijden,	
overal en in alle omstandigheden, op voor-
waarde dat ze de andere weggebruikers 
niet in gevaar brengen. U mag de voet-
paden en verhoogde bermen buiten de 
agglomeratie benutten wanneer er geen 

bruikbaar	fietspad	is,	op	voorwaarde	dat	u	
rechts	rijdt	in	de	richting	waar	u	uit	moet	en	
voorrang geeft aan de gebruikers die deze 
delen van de openbare weg volgen. Als u 
in de agglomeratie niet over een bruikbaar 
fietspad	beschikt	(naast	de	rijweg),	mag	u	
alleen de bermen en de parkeerzones be-
nutten op voorwaarde dat u rechts aan-
houdt	in	uw	rijrichting	en	de	voorrang	geeft	
aan de gebruikers op deze delen van de 
openbare weg. 

Vanaf welke leeftijd mag men met een 
elektrische step op de openbare weg? 
Hangt dat af van het vermogen?

Ja, het vermogen van de elektrische step 
is bepalend. Wanneer de elektrische step 
door de constructie en het vermogen van 
de motor op een horizontale weg niet snel-
ler kan dan 18 km/u gaat het om een voort-
bewegingstoestel volgens de bepaling 
van de wegcode (art. 2.15.2). In dat geval 
hoeft	men	geen	 leeftijdslimiet	na	 te	 leven	
en de gebruiker moet de regels voor voet-
gangers	naleven	indien	hij	niet	sneller	gaat	
dan	stapvoets.	Als	hij	wel	sneller	dan	stap-
voets	rijdt,	moet	hij	de	regels	voor	fietsers	
volgen. Daar het gaat om een motorvoer-
tuig zoals omschreven in de wet van 21 
november	 1989	 betreffende	 de	 verplich-
te	 aansprakelijkheidsverzekering	 inzake 
motorrijtuigen	 moet	 zijn	 burgerlijke	 aan-
sprakelijkheid	 gedekt	 zijn	 door	 een	 BA-
verzekering om op de openbare weg te 
mogen	 rijden.	 Indien	 de	 elektrische	 step	
sneller gaat dan 18 km/u behoort deze tot 
de	categorie	van	de	bromfietsen	(het	moet	
geen	gehomologeerde	bromfiets	zijn).	De	
minimumleeftijd	is	dan	16	jaar.

Ik woon en ik huur een garage in een 
straat die voetgangersgebied is gewor-
den. De huurders van de garage hebben 
de toelating hier te rijden en kunnen de 
automatische wegversperring openen 
met hun GSM. Ze hebben een lijst met 
plichten en verantwoordelijkheden on-
tvangen die ze moeten naleven. Maar 
wat zijn hun rechten? Wie is aansprake-
lijk bij een ongeval?

Wij	 veronderstellen	 dus	 dat	 het	 gaat	 om	
een voetgangerszone en dat de volgende 
signalen werden aangebracht:

Conform art. 22 van de wegcode hebt u 
toegang tot deze zones omdat u er een ga-
rage	hebt,	wat	perfect	wettelijk	is.	U	moet	
er	echter	stapvoets	rijden,	u	moet	ook	de	
voorrang geven aan voetgangers en in-
dien nodig stoppen. Bovendien mag u de 
voetgangers niet in gevaar brengen noch 
hinderen.	Bij	een	ongeval	met	een	zwakke	
weggebruiker	kan	u	aansprakelijk	worden	
gesteld als u voetgangers op eender welke 
manier hebt gehinderd of in gevaar hebt 
gebracht. 

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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Op 26 april jongstleden organi-
seerde het BIVV, met de actieve 
medewerking van de leden van 
de federale Werkgroep “Onge-
vallenstatistieken”, een studie-
dag omtrent de kwaliteit van de 
verkeersongevallenstatistieken. 
Deze studiedag vormde voor de 
werkgroep de ideale gelegenheid 
om haar tienjarig bestaan onder 
de aandacht te brengen en haar 
werkzaamheden voor te stellen. 
Een verslag…

De studiedag had een dubbele doelstel-
ling:	 enerzijds,	 een	 toelichting	 van	 de	
zwakke	 punten	 van	 de	 officiële	 ongeval-
lendatabase,	 anderzijds,	 een	 voorstelling	
van	mogelijke	 oplossingen	 aangaande	 in	
het	bijzonder	de	lokalisering	van	ongeval-
len, de vaststelling van ongevallenfacto-
ren, de codering van de gegevens en het 
verzamelen van informatie over de slacht-
offers.

Obstakels voor de 
kwaliteit van de ge-
gevens
Allereerst	 hebben	 de	 experts	 de	 ontwik-
kelingsfases	en	disfuncties	van	de	officiële	
ongevallendatabase geanalyseerd. 

De gegevens die door de politie verzameld 
worden aan de hand van de verkeerson-
gevallenformulieren (VOF) vormen de ba-
sis van deze database. Drie actoren tre-
den achtereenvolgens op om de kwaliteit 
ervan te verbeteren. De Federale Politie zal 

allereerst de formulieren centraliseren en 
kwaliteitscontroles uitvoeren. Vervolgens 
draagt ze de database over aan de Alge-
mene Directie Statistiek en Economische 
Informatie (ADSEI) van de FOD Economie, 
die enkele correcties en rechtzettingen zal 
uitvoeren (sommige van de personen die 
geregistreerd werden als licht- of zwaarge-
wonden, sterven binnen de 30 dagen na 
het	ongeval).	Deze	stap	is	mogelijk	dankzij	
de medewerking van de parketten die aan 
de ADSEI de gegevens doorgeven over 
de	 dodelijk	 gewonde	 personen,	 d.w.z.	
de personen die thuis of in het ziekenhuis 
overleden	zijn	binnen	de	30	dagen	na	het	
ongeval.

Het	BIVV,	dat	dagelijks	gebruik	maakt	van	
de database, stelde een overzicht op van 
de sterke en zwakke punten van de be-
schikbare statistieken.

Eén van de troeven van de database is ui-
teraard	 haar	 omvang:	 jaarlijks	worden	 er	

meer dan 40 000 ongevallen geregistreerd 
en een honderdtal variabelen verzameld. 
De hoeveelheid informatie is dus enorm 
en het potentieel aantal analyses en com-
binaties	van	variabelen	bijna	oneindig.	Va-
riabelen	 zoals	 de	 leeftijd,	 het	 geslacht	 of	
het voertuigtype van de betrokkenen of 
nog	het	tijdstip	van	het	ongeval	(uur,	dag,	
maand)	zijn	betrouwbaar	en	zeer	 instruc-
tief.	Dergelijke	variabelen	maken	gerichte	
campagnes, sensibilisering en handhaving 
mogelijk.

De ongevallendatabase vertoont ook en-
kele lacunes, waarvan de onderregistratie 
de voornaamste is. Dit probleem is hoofd-
zakelijk	 te	 wijten	 aan	 het	 feit	 dat	 de	 bij	
een ongeval betrokken personen, het on-
geval	niet	steeds	bij	de	politie	aangeven.	
Het aantal verkeersslachtoffers wordt dus 
onderschat, en daardoor ook de omvang 
van	 de	 maatschappelijke	 kosten	 van	 de	
verkeersonveiligheid. 

Twijfel over de kwaliteit van de  ongevallenstatistieken 
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Twijfel over de kwaliteit van de  ongevallenstatistieken 

Ook de lokalisering van de ongevallen 
vormt een probleem. De analyse is gemak-
kelijk	 te	 realiseren	 tot	op	gemeentelijk	ni-
veau, maar vereist op “benedengemeente-
lijk”	niveau	heel	wat	eentonig	werk	dat	o.	a.	
door het Vlaams en het Waals Gewest uit-
gevoerd wordt. Bovendien bereiken deze 
gegevens het federale niveau niet, ze ko-
men	bijgevolg	niet	ten	goede	aan	alle	ge-
bruikers.

De database geeft geen of weinig informa-
tie	over	de	factoren	die	een	rol	spelen	bij	
het ontstaan van een ongeval. Van de drie 
hoofdoorzaken van verkeersmortaliteit, 
namelijk	een	overdreven	of	onaangepaste	
snelheid, het niet-dragen van de gordel en 
het	 rijden	onder	 invloed	van	alcohol,	 kan	
enkel de laatste factor onderzocht worden 
aan de hand van de ongevallendatabase.

Het vierde probleem in verband met de 
database betreft de kwaliteit van de ge-
codeerde gegevens. Deze kwaliteit houdt 
rechtstreeks verband met de kwaliteit van 
het gebruikte formulier. Welnu, dit formu-
lier is reeds 20 jaar oud. Sommige varia-
belen zouden geactualiseerd moeten wor-
den	(een	quad,	een	elektrische	fiets	of	een	

brommobiel	kunnen	bijvoorbeeld	niet	ge-
codeerd worden) en andere zouden dan 
weer omgezet moeten worden om de co-
dering	 te	 vergemakkelijken	 (de	 codering	
van de manoeuvres van de bestuurders 
bij	een	ongeval	op	een	rotonde	 is	onmo-
gelijk).

Welke oplossingen 
naar de toekomst 
toe?
• De nauwkeurige lokalisatie van de 

ongevallen

Het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en 
de Federale Politie hebben uitleg gegeven 
over de manier waarop ze de ongevallen 
lokaliseren	 en	 deze	 geografische	 gege-
vens gebruiken. Het Vlaams Gewest slaagt 
erin	om	bijna	95%	van	de	ongevallen	te	lo-
kaliseren. Het Waals Gewest kan op au-
tosnelwegen	en	gewestwegen	bijna	90%	
van de ongevallen lokaliseren, maar op 
gemeentelijke	wegen	daarentegen	slechts	
62%.	De	voornaamste	obstakels	zijn:	on-
volledige coderingen (codering zonder ki-
lometerpaal of huisnummer) of onvolledige 
geografische	databases	(onbekende	weg).	
Een deel van de geolokalisatie kan auto-
matisch gebeuren maar ongeveer 50% 
van	de	ongevallen	vereist	een	aanzienlijke	
hoeveelheid semi-manuele arbeid. Alle be-
trokken	partijen	zijn	op	zoek	naar	nieuwe	
oplossingen om de werklast te verminde-
ren en de kwaliteit van de lokalisering van 
de ongevallen te verbeteren. Daarom heeft 
de werkgroep “ongevallenstatistieken” be-
sloten om een subwerkgroep “lokalisering 
van ongevallen” op te richten.

• Ongevallenfactoren

Alle	 verkeersveiligheidsactoren	 zijn	 uiter-
aard	vragende	partij	om	meer	gegevens	te	
krijgen	over	de	factoren	die	een	rol	spelen	
bij	 verkeersongevallen.	 Helaas	 biedt	 het	
statistisch formulier weinig of geen ant-
woorden aan wat betreft dit thema. Voor 
de politieambtenaar, die pas enkele mi-
nuten na het ongeval ter plaatse is, is het 
logischerwijze	moeilijk	 om	 de	 factoren	 te	
bepalen die een rol kunnen gespeeld heb-
ben. Het BIVV bestudeert reeds sinds een 
aantal jaren deze problematiek, o.a. via 
verschillende projecten, zoals het BART1-, 
MOTAC2- of BLAC3-project waarin de ana-
lyse van de ongevallen-pv’s werd uitge-
voerd. De kwaliteit van deze onderzoeken 
hangt af van de kwaliteit van het bestaande 
onderzoeksmateriaal (pv’s, deskundigen-
verslagen, ongevallenschets, getuigenis-
sen, etc.). De volgende stap bestaat erin 
om een gespecialiseerd team ter plaatse te 
sturen	dat	zo	veel	mogelijk	gegevens	over	
de ongevallen verzamelt, om aldus de on-
gevalsoorzaken te kunnen bepalen. 

• Kwaliteit van de registratie 

Uitgaande van de vaststelling dat de ma-
noeuvres	van	de	bij	een	ongeval	betrokken	
voertuigen	zeer	moeilijk	codeerbaar	zijn	in	
de bestaande formulieren, heeft de werk-
groep “ongevallenstatistieken” een soft-
wareprogramma ontwikkeld dat het voor 
de	politieambtenaren	mogelijk	maakt	 om	
het corresponderende ongevallenschema 
te selecteren. Dit programma, dat zich nog 
in de testfase bevindt, werd live voorge-
steld	 en	 getest	 tijdens	de	 studiedag.	Op	
termijn	zullen	de	vragen	in	de	VOF	over	de	
manoeuvres van de voertuigen, door dit 
programma vervangen worden.

1 BART = Belgian Accident Research Team.
2 MOTAC = MOTorcycle ACcidents.
3 BLAC = Blind spot accident Causation.
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Een studie van het BIVV uit 2008 met be-
trekking	 tot	 dodelijke	 autosnelwegonge-
vallen, toonde grote verschillen aan tussen 
de gecodeerde gegevens in de VOF en de 
pv’s. Fundamentele gegevens zoals het 
aantal	 dodelijke	 ongevallen	 of	 het	 aantal	
overleden personen, kwamen niet met el-
kaar overeen. De studie geeft ook aan dat 
sommige waardevolle gegevens niet in de 
VOF	staan	maar	wel	 in	de	pv’s,	zoals	bij-
voorbeeld het (niet-)dragen van de gordel 
en de resultaten van de bloedafnames.

• De plaats van de slachtoffers in de 
statistieken

Momenteel is de analyse van de slachtof-
fers van verkeersongevallen beperkt tot 
een indeling in lichtgewonden, zwaarge-
wonden en doden 30 dagen. De analyse 
van verkeersslachtoffers moet in de toe-
komst twee grote uitdagingen aanpakken: 
de onderregistratie van de slachtoffers en 
de onderkenning van de heterogeniteit on-
der de verkeersslachtoffers.
Om deze uitdagingen te beantwoor-
den werd er een subwerkgroep “onder-
registratie” opgericht door de leden van 
de werkgroep “ongevallenstatistieken”. 
Deze subwerkgroep heeft een eerste pi-
lootstudie	 uitgevoerd	waarbij	 politie-	met	

ziekenhuisgegevens vergeleken werden. 
Het	blijkt	dat	ook	de	ziekenhuisgegevens	
niet	volledig	zijn.	Maar	desondanks	telt	de	
database van de ziekenhuizen 2,5 keer 
meer zwaargewonden dan de politieda-
tabase. Het registratiepercentage van de 
zwaargewonden	 zou	 in	de	officiële	 data-
base dus minder dan 40% bedragen. En 
dat	van	de	fietsers	zelfs	maar	18%.	Ook	
andere	 categorieën	 zoals	 voetgangers,	
tweewielige motorvoertuigen, kinderen en 
senioren worden ondergeregistreerd.

Conclusie
Deze studiedag, over een technische en 
moeilijke	materie,	heeft	op	de	belangstel-
ling van een groot publiek kunnen reke-
nen. De presentaties waren kwalitatief 
hoogstaand en compromisloos inzake 
de omvang van de uitdagingen die nog 
moeten overwonnen worden om in Bel-
gië	 over	 een	 statistische	ongevallendata-
base te kunnen beschikken die volledig 
(alle ongevallen bevattende), betrouwbaar 
(met gegevensmateriaal van goede kwali-
teit),	 gericht	 (snel	 toegankelijk)	 en	 verrijkt	
is (verbonden met andere databases zoals 
die	van	de	ziekenhuizen,	de	rijbewijzen	of	
de	voertuiginschrijvingen).	Tegenover	deze	

uitdagingen heeft het BIVV, als voorzit-
ter van de Werkgroep “ongevallenstatis-
tieken” en als grootste gebruiker van de 
ongevallenstatistieken,	de	belangrijke	taak	
om	de	betrokken	partijen	rond	de	tafel	te	
krijgen	en	de	inspanningen	te	coördineren.

Yvan CASTEELS
Nathalie FOCANT

De analyses houden geen rekening met 
de psychologische schade van verkeers-
ongevallen. Psychologische schade, of 
deze nu de ongevalsbetrokkenen (betrok-
ken weggebruikers, passagiers, getuigen, 
etc.) dan wel hun naasten (de ouders van 
slachtoffer of dader, de vrienden, etc.) be-
treft, wordt volledig over het hoofd gezien 
als men het heeft over de gevolgen van 
verkeersongevallen. Tijdens de studiedag 
werd aan de hand van concrete voorbeel-
den aangetoond dat verkeersongevallen 
niet enkel fysieke gevolgen hebben maar 
dat ook familiale of sociale banden aange-
tast kunnen worden, dat schoolse en bui-
tenschoolse activiteiten verstoord kunnen 
geraken, etc.

www.rondpunt.be 

En de gevolgen?
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FEESTJE BOUWEN

EN TOCH VEILIG THUIS RAKEN?

MNM ZERO CAR APP: DE CARPOOL - OPLOSSING VOOR FEESTBEESTEN  

Gratis applicatie



Zo ja, surf dan naar BIVV website:
http://www .bivv .be  en vul de online vragenlijst in 
voor 1 oktober 2012 om aan de wedstrijd deel te nemen! 

   Bent u in het bezit van een rijbewijs B?
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NEEM DEEL AAN ONZE ONLINE ENQUÊTE EN SPEEL 

MEE VOOR ÉÉN VAN ONZE PRACHTIGE PRIJZEN!

TE WINNEN

* * *

*

*Niet contractuele foto’s


