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 ✔oorzaken van ongevallen met motorfietsers
 ✔sartre 4-studie: de belangrijkste resultaten
 ✔richtingaanwijzers: vaak weinig gebruikt

Ongevallen op oversteekplaatsen 
voor voetgangers
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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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Driver Improvement 
lessen zijn efficiënt
Bij	 verkeersovertreders	 die	 een	 verkeers-
veiligheidscursus	bij	het	BIVV	volgden,	lag	
het	 recidivepercentage	 gemiddeld	 45%,	
lager	dan	bij	diegenen	die	een	traditionele	
straf	kregen.	

De	gerechtelijke	instanties	kunnen	plegers	
van	 zware	 verkeersinbreuken	momenteel	
een	 sensibiliseringscursus	 voorstellen	 in	
verschillende	fasen	van	de	strafprocedure.	
Deze	gratis	cursussen,	worden	onder	de	
noemer	 “Driver	 Improvement”,	 door	 het	
Belgisch	 Instituut	 voor	 de	 Verkeersveilig-
heid	 (BIVV)	georganiseerd	en	sinds	1995	
door	de	Federale	Overheidsdienst	justitie	
gesubsidieerd.	 De	 opleiding	 van	 20	 uur	
wil	aanzetten	tot	verantwoord	rijgedrag	en	
bewustwording	 van	 de	 risico’s.	 naarge-
lang het geval kan de opleiding opgelegd 
worden ter vervanging van verdere vervol-
ging	of	bestraffing,	of	als	voorwaarde	voor	
een	 invrijheidsstelling.	 momenteel	 is	 het	
echter	niet	mogelijk	om	een	cursus	op	te	
leggen	als	autonome	straf	of	als	bijkomen-
de	straf	naast	de	geldboete,	het	verval	van	
het	recht	tot	sturen	of	de	gevangenisstraf.	

Een fluohesje voor de 
voetgangers in Polen?
In	polen	wordt	er	een	wetsontwerp	voor-
bereid	 dat	 voetgangers	 verplicht	 om	 een	
fluohesje	 te	 dragen	 als	 ze	 zich	 ‘s	 nachts	
buiten	de	bebouwde	kom	verplaatsen.	Als	
het	wetsontwerp	goedgekeurd	wordt,	kan	
de	nieuwe	regel	eind	van	het	 jaar	 in	wer-
king	treden.	De	poolse	wegen	behoren	tot	
de	gevaarlijkste	van	Europa	en	de	meeste	
verkeersdoden	die	er	vallen	zijn	voetgan-
gers	of	fietsers.	’s	winters	wordt	het	in	po-
len	om	15u	reeds	donker	en	de	bevolking	
verplaatst	zich	vaak	te	voet	.	Sommige	po-
len	zijn	erg	gekant	tegen	deze	maatregel.	
Zij	zijn	van	mening	dat	maatregelen	zoals	
radarcontroles,	verkeersdrempels	of	de	in-
voering van een technische controle een 
gunstiger	 effect	 zouden	 hebben	 dan	 het	
afwentelen	 van	 de	 verantwoordelijkheid	
op	de	voetgangers.	Ze	vrezen	immers	dat	
wegpiraten	niet	meer	verantwoordelijk	ge-
steld	zullen	worden	voor	het	aanrijden	van	
voetgangers	 indien	 deze	 geen	 fluohesje	
dragen.	Sinds	zijn	toetreding	tot	de	Euro-
pese	unie	ontving	polen	subsidies	om	zijn	
wegennet	 te	herstellen.	En	de	automobi-
listen	hebben	de	gewoonte	aangenomen	
om	snel	 te	 rijden	op	deze	 in	goede	staat	
verkerende wegen. 

Een nieuw logo voor 
mindervaliden
moeten	we	het	pictogram	veranderen	dat	
in	 de	 bewegwijzering	 dient	 om	 parkeer-
plaatsen	 voorbehouden	 voor	 mindervali-
den aan te duiden? tegenwoordig wordt 
een	plaats	voor	mindervaliden	aangeduid	
door	middel	 van	 een	 afbeelding	 van	 een	
statisch	 persoon	 in	 een	 rolstoel.	 In	 new	
York	zou	hier	wel	eens	verandering	in	kun-
nen	komen.	Een	groep	activisten	van	het	
gordon	 college	 in	 massachusetts	 heeft	
immers	 een	 nieuw	 en	dynamischer	 sym-
bool	ontworpen	van	een	mindervalide	die	
voorovergebogen	 zijn	 rolstoel	 voortduwt.	
Een	 gelijkaardig	 pictogram	 zou	weldra	 in	
de	straten	van	new	York	moeten	opduiken	
aangezien	de	stad	onlangs	akkoord	ging	
om	 het	 bestaande	 pictogram	 te	 vervan-
gen.	De	militanten	van	het	gordon	college	
hopen	dat	het	 initiatief	van	new-York	an-
dere	steden	ertoe	zal	aanzetten	om	mee	
op de kar te springen.

nieuwoud

Verjaardag van de 
veiligheidsgordel in 
Frankrijk
In	Frankrijk	werd	het	dragen	van	de	veilig-
heidsgordel	voorin	verplicht	gesteld	op	1	juli	
1973,	maar	wel	enkel	buiten	de	bebouwde	
kom.	Zonder	gordel	kan	een	botsing	noch-
tans	 al	 vanaf	 20	 km/u	 dodelijk	 zijn.	 naar	
aanleiding	 van	 deze	 verplichting	 ontstond	
de	eerste	Franse	educatieve	 spot	die	be-
doeld	 was	 om	 de	 automobilisten	 tot	 het	
gewenste	(gordel)gedrag	aan	te	zetten.	De	
slogan	van	deze	spot	 luidde	ongeveer	als	
volgt:	“voor	je	eigen	veiligheid	draag	je	best	
steeds	je	autogordel	en	zorg	je	ervoor	dat	hij	
strak	aangespannen	en	niet	gedraaid	zit“.	2	
jaar	nadien	werd	de	gordeldracht	verplicht	
in	de	stad	…	maar	enkel	‘s	nachts!	In	België	
is	het	nog	2	jaar	wachten	op	de	40ste	ver-
jaardag	van	de	autogordel,	aangezien	deze	
hier	pas	op	1	juni	1975	verplicht	werd.

Parkings vernieuwd in 
Wallonië 
Eind	juni	werd	de	eerste	beveiligde	parking	
ingehuldigd	in	wallonië.	Deze	nieuwe,	vol-
ledig	afgesloten	en	uitsluitend	voor	vracht-
wagens	 voorbehouden	 parking,	 bevindt	
zich	 naast	 het	 tankstation	 van	wanlin	 op	
de	 autosnelweg	 E411.	 De	 parking	 vol-
doet	 aan	 veiligheidsniveau	 3	 (omheining,	
camera’s,	 permanente	 aanwezigheid	 van	
veiligheidspersoneel)	 en	 is	 de	 eerste	Bel-
gische	 parking	 die	 het	 Europese	 label	
voor	 beveiligde	 parkings	 ontvangt.	 Dit	
label	 wordt	 uitgegeven	 door	 ESpORg	 
(European	Secure	parking	Organisation).	In	
2012	werden	er	in	wallonië	184	diefstallen	
gepleegd op autosnelwegparkings. Naast 
meer	veiligheid	werd	er	voor	professionele	
bestuurders	 ook	 meer	 plaats	 gecreëerd.	
Tegen	 het	 einde	 van	 het	 jaar	 komen	 er	
bijvoorbeeld	 525	 nieuwe	 parkeerplaatsen	
voor	vrachtwagenchauffeurs	bij.

Verkeer neemt nog toe
De	 FOD	 mobiliteit	 en	 Vervoer	 heeft	 zijn	
studie	 over	 het	 aantal	 voertuigkilometers	
afgelegd	 door	 Belgische	 personenwa-
gens	 in	 2011	 afgerond.	 Drie	 belangrijke	
conclusie	kunnen	uit	dit	onderzoek	afge-
leid worden. een eerste conclusie is dat 
het wegverkeer van personenwagens in 
België	blijft	groeien	 in	2011,	met	een	stij-
ging	van	1,4%	 ten	opzichte	van	2010	 (in	
2010	bedroeg	deze	toename	slechts	0,2%	
tegenover	2009).	Ten	tweede	zien	we	dat	
de	 verdieseling	 van	 het	 wagenpark	 zich	
blijft	verderzetten.	In	2011	werd	meer	dan	
78,2%	van	de	voertuigkilometers	afgelegd	
door dieselwagens. dit is een continue 
stijging	 van	 dit	 cijfer	 sinds	 het	 begin	 van	
deze	 onderzoeken	 in	 België	 in	 1985.	 En	
last	but	not	 least,	de	Belg	 rijdt	meer	dan	
zijn	 buren.	 De	 Belgische	 bestuurder	 legt	
per	 jaar	 gemiddeld	 17%	meer	 kilometers	
af	 dan	 het	 Europese	 gemiddelde	 en	 tot	
18%	meer	dan	de	Fransen	(en	zelfs	24%	
meer	 dan	 de	 nederlanders).	 In	 absolute	
cijfers	 geeft	 dat	 de	 volgende	 resultaten:	
België,	 7.646	km/jaar;	 Europa,	 6.622	km/
jaar,	Frankrijk:	6.474	km/jaar	en	nederland,	
6.153	km/jaar.

De	studie	 is	beschikbaar	op	www.mobilit.
belgium.be/nl/binaries/PB02n_tcm466-
213398.pdf

Inschrijvingsbewijzen: 
nieuwe maatregel
Bij	het	recente	begrotingsakkoord	heeft	de	
regering	een	nieuwe	maatregel	aangeno-
men	met	betrekking	 tot	het	 inschrijvings-
bewijs.	 Voortaan	 zal	 het	 inschrijvingsbe-
wijs	uit	twee	delen	bestaan.	Een	deel	moet	
in de auto liggen en het andere deel dient 
op	 een	 veilige	 plaats	 buiten	 het	 voertuig	
bewaard	 te	 worden.	 Het	 voertuig	 zal	 in	
de	toekomst	enkel	verkocht	kunnen	wor-
den	 op	 vertoon	 van	 beide	 delen	 van	 het	
inschrijvingsbewijs.	Het	tweeledig	inschrij-
vingsbewijs	 is	 ook	 extra	 beveiligd	 (bevei-
ligd	papier	en	watermerk)	wat	de	namaak	
nog	 bemoeilijkt.	 Deze	 nieuwe	 maatregel	
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zal	 een	grotere	 veiligheid	bieden	 en	gaat	
de	strijd	aan	tegen	namaak	en	diefstal	van	
inschrijvingsbewijzen	 uit	 voertuigen.	 De	
maatregel	 treedt	 in	werking	 vanaf	1	 sep-
tember	2013.	

Inschrijving voor  
tractors 
Voortaan	 hebben	 land-	 en	 bosbouwtrek-
kers een eigen categorie van kentekenpla-
ten.	Een	specifieke	vrijstelling	van	accijnzen	
is	op	deze	voertuigen	van	toepassing.	Het	
technisch	 reglement	 op	 de	 motorvoertui-
gen	 verstaat	 onder	 land	 of	 bosbouwtrek-
kers	“elk	motorvoertuig	op	wielen	of	rups-
banden	met	ten	minste	twee	assen	en	een	
door	 de	 constructie	 bepaalde	 maximum-
snelheid	van	niet	minder	dan	6	km/uur:
 y 	dat	voornamelijk	voor	tractiedoeleinden	
is	bestemd;

 y 	en	 in	 het	 bijzonder	 is	 ontworpen	 voor	
het	 trekken,	 duwen,	 dragen	 of	 in	 be-
weging	brengen	van	bepaalde	 verwis-
selbare	 uitrustingsstukken	 die	 voor	
gebruik	 in	 de	 land-	 of	 bosbouw	 zijn	
bestemd;

 y 	of	 voor	 het	 trekken	 van	 aanhangwa-
gens	voor	de	land-	of	bosbouw.

De	 kentekenplaten	 hebben	 voortaan	 een	
rode	achtergrond.	Opschrift	 en	boord	 zijn	
wit.	 De	 besluiten	 zijn	 in	werking	 getreden	
op	1	juni	2013,	maar	er	is	een	overgangs-
regeling. 

www.wegcode.be

BIVV-Jaarverslag 2012 
Het	 jaarverslag	 2012	 van	 het	 BIVV	 kan	
sinds	 eind	 juni	 geraadpleegd	 worden	 op	
de	website	van	het	BIVV.	Het	was	een	druk	
jaar	voor	het	BIVV,	waarin	alle	krachten	wer-
den	gebundeld	voor	de	professionalisering	
van	de	diensten	en	de	verbetering	van	de	
kennis,	de	kwaliteit	en	de	efficiëntie.

Enkele	voorbeelden:	de	studie	 inzake	het	
gebruik	 van	 kinderbeveiligingssystemen,	
de lancering van de verkeersoNveilig-
heidsenquête,	 de	 voorbereiding	 van	 de	
certificering	 voor	 diverse	 activiteiten,	 de	
erkenning	 als	 omkaderingsinstelling	 voor	
het	alcoholslot,	het	opstarten	van	structu-
rele	 overlegmomenten	 met	 de	 gewesten	
en	de	partners,	de	invoering	van	een	HR-
cyclus,	de	reorganisatie	van	verschillende	
diensten	 …	 Het	 complete	 overzicht	 van	
de	diverse	realisaties	van	het	BIVV	in	2012	
ontdekt	u	in	het	jaarverslag	op	http://jaar-
verslag.bivv.be/.	wij	wensen	u	alvast	 veel	
leesplezier	!

Verkeersborden 
waarmee men minder 
rekening houdt
De	 borden	 die	 de	 maximaal	 toegelaten	
massa	 aangeven	 worden	 meer	 en	 meer	
genegeerd.	 Tussen	 2008	 en	 2011	 is	 het	
aantal	 vastgestelde	 inbreuken	 meer	 dan	
verdubbeld.	 In	 concreto	 werd	 er	 in	 die	
periode	een	stijging	vastgesteld	van	2.773	
naar	6.038	inbreuken.	

Nieuw statuut voor 
oldtimers
De	Staatssecretaris	voor	mobiliteit	melchi-
or	wathelet	heeft	in	samenwerking	met	de	
Belgische	Federatie	voor	Oude	Voertuigen	
een	nieuw	oldtimerstatuut	 ingevoerd.	Het	
koninklijk	besluit	trad	op	1	juli	2013	in	wer-
king	 en	 biedt	 de	 verzamelaars	 van	 oude	
voertuigen	 meer	 vrijheid	 om	 te	 genieten	
van	hun	oldtimer.	Dit	oldtimerstatuut	geldt	
voor voertuigen die staan ingeschreven 
met	een	O-plaat,	niet	voor	klassieke	voer-
tuigen	van	25	 jaar	en	ouder	met	een	ge-
woon	kenteken.	Voor	hen	blijft	alles	uiter-
aard	bij	het	oude.	

Twee	 zaken	 zijn	 veranderd.	 Vroeger	 wer-
den	 auto’s,	 auto’s	 voor	 dubbel	 gebruik	
en	minibussen	na	25	 jaar	als	oldtimer	be-
schouwd,	 terwijl	 militaire-	 en	 bedrijfsvoer-
tuigen	minimaal	30	 jaar	oud	moesten	zijn.	
Dat	 onderscheid	 valt	 weg.	 In	 het	 nieuwe	
oldtimerstatuut	is	de	minimum	leeftijd	voor	
alle	categorieën	van	voertuigen	vastgelegd	
op	 25	 jaar.	 Vroeger	 bleef	 het	 gebruik	 van	
een	oldtimer	met	O-platen	verplicht	beperkt	
tot	proefritten	binnen	een	straal	van	25	kilo-
meter,	tussen	zonsopgang	en	–ondergang,	
in	het	kader	van	een	behoorlijk	toegelaten	
manifestatie,	of	om	zich	naar	een	behoorlijk	
toegelaten	manifestatie	te	begeven.	Onder	
het	nieuwe	statuut	mogen	oldtimers	dag	en	
nacht	rijden.	Dit	dient	niet	langer	binnen	de	
context	van	een	behoorlijk	toegelaten	ma-
nifestatie	te	zijn.

Toch	zijn	er	beperkingen.	Zo	mogen	oldti-
mers	nog	steeds	niet	gebruikt	worden	voor	
commerciële	 en	 professionele	 doeleinden	
en	 mag	 er	 geen	 woon-werkverkeer	 en	
woon-schoolverkeer	mee	worden	verricht.

Nationale primeur: 
test met gedeeld ver-
keerslicht voor voet-
gangers en fietsers
Sinds	enige	tijd	wordt	het	Brussels	Hoofd-
stedelijk	 gewest	 geconfronteerd	 met	
problemen	 rond	 de	 leesbaarheid	 en	 de	
interpretatie van naast elkaar liggende 
oversteekvoorzieningen	 voor	 voetgangers	
en	 fietsers,	waar	 bijzonder	 veel	 ongevallen	
gebeuren,	bij	het	oversteken	van	 tramspo-
ren	en	het	oversteken	 in	2	 fasen.	Verschil-
lende	zware	ongevallen	met	voetgangers	of	
fietsers	 die	 de	 voorbije	 jaren	 plaatsvonden	
zouden	 te	wijten	kunnen	zijn	aan	dit	 soort	
verwarring.	Brussel	mobiliteit	 ontvangt	 ook	
steeds	 meer	 klachten	 van	 weggebruikers	
die	wijzen	op	het	gevaar	van	dit	oversteek-
type	of	een	foutieve	signalisatie	aanklagen…	
terwijl	dit	niet	zo	is.	Daarom	kreeg	het	BIVV	
van	het	Brussels	Hoofdstedelijk	gewest	de	
opdracht	 om	het	probleem	 te	objectiveren	
door	de	dubbele	lens	met	voetgangers-	en	
fietssymbool	 te	 evalueren	door	middel	 van	
een	voor-	en	na-onderzoek.	Andere	landen	
zoals	nederland,	Oostenrijk,	Zwitserland	en	
Duitsland	 beschikken	 al	 over	 gelijkaardige	
verkeerslichten	maar	 het	 is	 de	 eerste	 keer	
dat	deze	maatregel	in	België	wordt	uitgetest.	

Het	BIVV	zal	volgende	vragen	trachten	te	
beantwoorden:	wordt	de	maatregel	begre-
pen	en	heeft	de	maatregel	een	positieve/
negatieve invloed op de verkeersveiligheid 
en	het	comfort	van	de	weggebruikers?	Dit	
zal	gebeuren	door	een	vergelijking	van	de	
twee	situaties	via	waarnemingen	ter	plaat-
se	 en	 het	 afnemen	 van	 enquêtes	 bij	 de	
weggebruikers.	 Twee	 oversteekplaatsen	
worden	getest	en	geëvalueerd.	Tijdens	de	
maand	mei	heeft	het	BIVV	de	bestaande	
klassieke	 situatie	 geanalyseerd.	 In	 totaal	
vonden	 er	 ongeveer	 900	 waarnemingen	
plaats	(80%	voetgangers	en	20%	fietsers)	
en	 werden	 er	 135	 enquêtes	 (in	 evenre-
dige	 mate)	 afgenomen.	 De	 belangrijkste	
conclusies	 zijn	 dat	 heel	 wat	 weggebrui-
kers	 tijdens	 het	 oversteken	 naar	 de	 ver-
keerde	lens	kijken,	wat	hun	veiligheid	dus	

in	het	gedrang	brengt.	De	voetganger	en/
of	fietser	zijn	immers	geneigd	naar	de	fiet-
serslens	te	kijken	vooraleer	de	tweede	rij-
baan	over	te	steken	omdat	deze	lens	zich	
in	hun	vizierlijn	bevindt	terwijl	de	tussen	de	
twee	 rijbanen	 gelegen	 trambedding	 niet	
door	verkeerslichten	beschermd	wordt.

De	 nieuwe	 lenzen	 werden	 op	 maandag	 
15	 juli	 2013	 geplaatst.	 Het	 BIVV	 wacht	
eind	september-begin	oktober	af	om	nieu-
we	 enquêtes	 af	 te	 nemen	bij	 de	wegge-
bruikers.	Het	respecteren	van	deze	dead-
line	is	nodig	om	de	weggebruikers	te	laten	
wennen	aan	de	nieuwe	signalisatie.	Dit	zal	
objectieve	vergelijkingen	mogelijk	maken.	

na	afloop	van	de	studie	die	eind	2013	 is	
voorzien	 zal	 een	 uitgebreid	 rapport	 wor-
den opgesteld waarin de resultaten van de 
waarnemingen	 en	 van	 de	 aanbevelingen	
naar	voor	zullen	worden	gebracht.	 In	ge-
val	van	positieve	evaluatie,	dat	wil	zeggen	
bij	een	verbetering	van	de	leesbaarheid	en	
dus	 van	 de	 verkeersveiligheid	 dankzij	 de	
nieuwe	 lenzen	 zal	 het	 BIVV	 een	 aanpas-
sing	van	de	wettekst	met	betrekking	tot	de	
wegcode voorstellen. 

Wereldwijd is elke 
vijfde verkeersdode 
een voetganger
In	2012	zijn	wereldwijd	meer	dan	270.000	
voetgangers	 omgekomen	 in	 het	 verkeer,	
zo	 blijkt	 uit	 een	 donderdag	 gepubliceerd	
rapport	van	de	wereldgezondheidsorgani-
satie	(wHO).	Daarmee	is	elke	vijfde	van	de	
1,24	miljoen	verkeersdoden	iemand	die	te	

voet	 onderweg	was.	 Verkeersdoden	ma-
ken	 overigens	 de	 achtste	 doodsoorzaak	
uit,	wat	bij	mensen	 tussen	15	en	29	 jaar	
zelfs	de	belangrijkste	is.

met	gemiddeld	38	procent	overleden	ver-
houdingsgewijs	 de	 meeste	 voetgangers	
op	Afrikaanse	wegen.	In	sommige	landen	
zoals	liberia	en	het	latijns-Amerikaanse	El	
Salvador was tegen twee derde van alle 
verkeersdoden	iemand	met	de	benenwa-
gen.	met	 12	 procent	 heeft	 zuidoost-Azië	
de	laagste	waarde.In	de	geïndustrialiseer-
de	 landen	 lopen	 eerder	 oudere	 mensen	
het	risico	op	een	verkeersongeval.	 In	 lan-
den	met	een	een	laag	of	een	middelmatig	
inkomen	vormen	kinderen	en	jongeren	de	
grootste risicogroep. 

De	wHO	riep	regeringen	op,	de	veiligheid	
van voetgangers in hun land op te voeren. 
niet	alleen	door	snelheidsbeperkingen	en	
verbod	op	alcohol	of	gsm	achter	het	stuur,	
maar	 ook	 door	 een	 keurige	 afbakening	
tussen de straat en het voetpad. 

Op	de	Europese	Dag	voor	Verkeersveilig-
heid	 (6	 mei	 2013)	 hebben	 mobiliteitsor-
ganisaties	 en	 andere	 belanghebbenden	
maandag	aandacht	gevraagd	voor	de	vei-
ligheid van voetgangers. Ze doen dat in 
Brussel	 met	 een	 “long	 Short	 walk”	 van	
het	 Schumanplein	 naar	 het	 jubelpark.	
Behalve	 Touring,	 Europees	 commissaris	
voor	 Transport	 Siim	Kallas	 en	 een	 aantal	
Europese	 parlementsleden	 neemt	 ook	
de	gedelegeerd	bestuurder	 van	het	BIVV	
deel.	Tijdens	de	long	Short	walk,	die	past	
binnen	 een	mondiale	 verkeersveiligheids-
campagne,	zullen	de	deelnemers	met	fly-
ers	aan	de	weggebruikers	vragen	om	aan-
dacht	te	hebben	voor	de	voetgangers.	



8 9

via secura nr. 88via secura nr. 88

gedraggedrag

De richtingaanwijzers vormen voor 
gemotoriseerde weggebruikers het 
enige middel om met elkaar te com-
municeren. Men krijgt nochtans de 
indruk dat ze niet vaak gebruikt 
worden, een euvel dat vaak leidt tot 
irritatie en (verkeers)onveiligheid.

Richtingaanwijzers	 zijn	 voor	 bestuurders	
het	enige	middel	om	met	elkaar	 te	com-
municeren	en	aan	te	kondigen	wat	ze	van	
plan	zijn.	maar	je	hoeft	helemaal	niet	ver	te	
rijden	om	vast	 te	stellen	dat	automobilis-
ten	het	soms	niet	zo	nauw	nemen	met	het	
gebruik	ervan.

En je richtingsaanwij-
zers?
uit	 een	onderzoek	dat	 in	 2011	 in	 Frank-

rijk	gerealiseerd	werd	door	de	“prévention	
routière”,	 blijkt	 dat	 44%	 van	 de	 bestuur-
ders	hun	richtingaanwijzers	niet	gebruiken	
als	 ze	 van	 richting	 veranderen.	 En	 zowel	
automobilisten	 als	 motorrijders	 of	 be-
stuurders	 van	 bedrijfsvoertuigen	 maken	
zich	schuldig	aan	deze	“nalatigheid”.	Het	
niet-gebruiken	 van	 de	 richtingaanwijzers	
komt	 vaker	 voor	 tijdens	 manoeuvres	 op	
een	 rotonde	 of	 bij	 een	 splitsing	 na	 een	
stop	(45%	laat	na	de	richtingaanwijzers	te	
gebruiken).	maar	meer	 dan	 30%	 van	 de	
bestuurders	gebruiken	ze	ook	niet	om	aan	
te	geven	dat	ze	afslaan	op	een	kruispunt	
met	stoplichten	of	op	een	kruispunt	waar	
de voorrang van rechts geldt. een recenter 
onderzoek	van	Touring	uit	2013	heeft	deze	
cijfers	bevestigd:	gemiddeld	40%	van	de	
automobilisten	 gebruikt	 zijn	 richtingaan-
wijzers	niet.	En	op	autosnelwegen	 ligt	dit	
percentage nog hoger.

Wat zegt de wet?
Art.	 13	 van	 de	 wegcode	 stelt:	 “Alvorens	
een	manoeuvre	of	een	beweging	uit	te	voe-
ren	die	een	zijdelingse	verplaatsing	vereist	
of	 een	 wijziging	 van	 richting	 veroorzaakt,	
moet	 de	 bestuurder	 zijn	 voornemen	 tijdig	
genoeg	kenbaar	maken	met	de	 richtings-
aanwijzers.	Deze	aanduiding	moet	ophou-
den	zodra	de	zijdelingse	verplaatsing	of	de	
wijziging	van	richting	uitgevoerd	is“.

Het	 gebruik	 van	 de	 richtingaanwijzers	 is	
dus	verplicht	bij	elke	zijdelingse	verplaat-
sing,	 zelfs	 wanneer	 geen	 enkele	 andere	
weggebruiker	 in	 de	 buurt	 is	 en	 het	 ma-
noeuvre	dus	niemand	kan	hinderen.

Niet te vroeg maar 
ook niet te laat
je	moet	 vroeg	 genoeg	 je	 richtingaanwij-
zers	 gebruiken	 om	 andere	 bestuurders	
tijdig	 te	waarschuwen	voor	de	vertraging	
die	vaak	optreedt	vóór	een	manoeuvre	of	
een	richtingverandering.	De	wegcode	zegt	
verder	 niets	 over	 de	 afstand	 vanaf	 waar	
de	bestuurder	zijn	richtingaanwijzers	moet	
beginnen	te	gebruiken.	Alles	hangt	af	van	
de	omstandigheden,	meer	bepaald	van	de	
plaatsgesteldheid en de snelheid van de 
voertuigen.

De	waarschuwing	moet	duidelijk	en	doel-
treffend	gebeuren,	dus	ook	niet	te	vroeg.	
Zo	mag	 je	als	 je	aan	een	kruispunt	komt	
je	 richtingaanwijzers	 nog	 niet	 gebruiken	
als	 je	 pas	 op	 het	 volgende	 kruispunt	wil	
afslaan:	 andere	 weggebruikers	 kunnen	
hierdoor	misleid	worden.	 De	 richtingaan-
wijzers	dienen	uitgezet	te	worden	van	zo-
dra de richtingverandering uitgevoerd is. 

Je richtingaanwijzers gebruiken,  dat is communiceren 

Richtingaanwijzers ≠ 
voorrang
Heel	wat	bestuurders	denken	ten	onrechte	
dat	ze	door	hun	richtingaanwijzers	te	ge-
bruiken,	voorrang	hebben	en	bijvoorbeeld	
mogen	invoegen	op	de	eerste	rijstrook	van	
de	autosnelweg	door	zich	een	weg	te	ba-
nen tussen de andere voertuigen. dit is ui-
teraard	niet	zo!	Overeenkomstig	art.	12.4	
van	de	wegcode,	moet	de	bestuurder	die	
een	 manoeuvre	 wil	 uitvoeren,	 voorrang	
verlenen	aan	de	andere	weggebruikers.

Voorbeelden	van	gevallen	waarin	men	zijn	
richtingaanwijzers	dient	te	gebruiken:
 y 	In	geval	men	van	rijstrook	verandert,	bij-
voorbeeld	om	een	stilstaand	of	gepar-
keerd	voertuig	voorbij	te	rijden.

 y 	In	geval	men	van	 rij	 verandert.	Echter,	
de	 bestuurder	 die	 de	 rechterrand	 van	
de	weg	volgt	en	zich	naar	links	begeeft	
wegens	een	wegversmalling,	verandert	
niet	 van	 rijstrook,	 en	 voert	 dus	 geen	
manoeuvre	 uit.	 Integendeel,	 hij	 heeft	
voorrang	 van	 rechts	 ten	 opzichte	 van	
diegene	die	zich	links	van	hem	bevindt	.	

 y 	Om	een	parkeerplaats	te	verlaten	of	op	
te	rijden.

 y 	Om	een	privé-eigendom	of	een	garage	
te verlaten.

 y 	Om	te	keren	of	achteruit	te	rijden.
 y 	Voor	 elke	 inhaalbeweging,	 ook	 bij	 het	

inhalen van een tweewieler. op het 
einde	van	de	 inhaalbeweging	moet	de	
bestuurder,	 na	 gebruik	 van	de	 rechter	
richtingaanwijzer	 zo	 snel	 mogelijk	 zijn	
plaats	opnieuw	rechts	innemen.

 y 	Bij	het	veranderen	van	richting:	de	be-
stuurder	die	 rechts	of	 links	wil	 afslaan	
om	 de	 rijbaan	 te	 verlaten	 of	 die	 zijn	
voertuig langs de linkerkant van een 
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rijbaan	 met	 éénrichtingsverkeer	 wil	
opstellen	moet	op	 tijd	zijn	 richtingaan-
wijzers	 inschakelen,	die	gedurende	de	
ganse	 beweging	 in	 werking	 moeten	
blijven.	

De rotonde, een bij-
zonder geval
Art.	 19	 van	 de	wegcode	met	 betrekking	
tot de verandering van richting preciseert: 
“Het	oprijden	van	een	 rotonde	wordt	be-
schouwd als een richtingsverandering 
waarbij	de	richtingaanwijzers	niet	moeten	
gebruikt	worden.	Het	verlaten	van	een	ro-
tonde	 is	een	 richtingsverandering	waarbij	
de	richtingaanwijzers	wel	gebruikt	moeten	
worden.“	

Het	gebruik	van	de	 richtingsaanwijzers	 is	
dus	enkel	verplicht	wanneer	men	een	ro-
tonde verlaat. 

De	 “postal”	 zegt	 hierover:	 “het	 is	 onont-
beerlijk	dat	de	bestuurder	die	de	rotonde	
verlaat	 tijdig	 zijn	 voornemen	 te	 kennen	
geeft	door	middel	van	de	rechter	knipper-
lichten: hoewel eenieder door de plaats-
gesteldheid	 zelve	 verwittigd	 is	 van	 het	
feit	 dat	 een	 bestuurder	 de	 rotonde	 gaat	
oprijden,	 is	 het	 niet	 even	 evident	 te	 we-
ten	wanneer	hij	de	rotonde	gaat	verlaten;	
deze	aanduiding	moet	tijdig	gegeven	wor-
den,	d.i.	noch	te	vroeg	(in	ieder	geval	niet	
vóór	 de	 voorgaande	 uitrit),	 noch	 te	 laat,	
teneinde	de	andere	weggebruikers	niet	te	
misleiden.”	

Benoit GODART

1	uittreksel	uit	“De	postal.	praktisch-	Snel-	gecommentarieerd”,	Deel	I	A,	commentaar	op	art.13,	blz.	16.

Voorbeeld van een Franse campagne
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Jaarlijks worden er meer dan 200 
voetgangers gedood of zwaar 
verwond terwijl ze een zebrapad 
oversteken. Een herhaling van de 
voornaamste aanbevelingen kan 
bijgevolg nuttig zijn, zowel voor 
voetgangers als voor automobilis-
ten…

oversteekplaatsen voor voetgangers 
moeten	 er	 in	 principe	 voor	 zorgen	 dat	
voetgangers	veilig	de	rijbaan	kunnen	over-
steken.	In	de	praktijk	registreren	we	echter	
jaarlijks	 enkele	 tientallen	 ongevallen,	 wat	
erop	wijst	dat	de	elementaire	 veiligheids-
regels	niet	altijd	nageleefd	worden,	zowel	
aan	de	kant	van	de	automobilisten	als	van	
de voetgangers. 

Ongevallencijfers
In	2011	werden	 in	ons	 land	4848	voetgan-
gers	het	slachtoffer	van	een	verkeersongeval;	
111	van	hen	werden	gedood	en	687	geraak-
ten	 zwaargewond.	 Ongeveer	 16%	 van	 de	
verongelukte	 voetgangers	 werd	 dus	 zwaar	
getroffen.	Voetgangers	zijn	dus	een	bijzonder	
kwetsbare	categorie	van	weggebruikers.	

Oversteekplaatsen voor voetga  ngers: voorrang ≠ veiligheid

Een	 voetganger	 heeft	 geen	beschermend	
koetswerk,	neemt	minder	plaats	in,	is	min-
der	goed	zichtbaar,	en	gaat	 trager	vooruit	
dan	het	omringende	verkeer.	Al	deze	facto-
ren	spelen	natuurlijk	in	zijn	nadeel,	zodat	de	
voetganger	bij	een	ongeval	met	een	andere	
weggebruiker	steevast	het	gelag	betaalt.

Bij	 voetgangers	 onderscheiden	 we	 twee	
risicogroepen:	 enerzijds	 kinderen	 en	 jon-
geren	tot	19	jaar	(25%	van	alle	gedode	of	
zwaargewonde	 voetgangers),	 anderzijds	
senioren	boven	de	60	jaar	(deze	vertegen-
woordigen	35%	van	alle	gedode	en	zwaar-
gewonde	voetgangers,	maar	vormen	bijna	
de	helft	van	de	gedode	voetgangers,	en	zijn	
dus	bijzonder	kwetsbaar).	

Oversteekplaats ≠ 
absolute voorrang
een andere onrustwekkende vaststelling 
is	 dat	 nagenoeg	 1	 op	 de	 3	 ongevallen	
met	 voetgangers	 zich	 voordoet	 op	 een	
(al	dan	niet	beschermde)	oversteekplaats,	
terwijl	deze	weginrichting	 juist	bedoeld	 is	
om	voetgangers	te	beschermen!	De	tabel	
hierna toont aan dat het aantal gedode 

of	 zwaargewonde	 voetgangers	 op	 over-
steekplaatsen	 de	 jongste	 jaren	 niet	 noe-
menswaardig	is	geëvolueerd.
Deze	 ongevallen	worden	 vaak	 veroorzaakt	
door	 onvoorzichtigheid	 van	 beide	 kan-
ten.	Enerzijds	 lopen	sommige	voetgangers	
doodleuk	de	oversteekplaats	op	zonder	oog	
te	hebben	voor	naderende	weggebruikers,	
anderzijds	“vergeten”	sommige	automobilis-
ten	te	vertragen	als	ze	een	oversteekplaats	
naderen,	en	vertikken	zij	het	om	voorrang	te	
geven	aan	voetgangers	die	oversteken	of	op	
het	punt	staan	om	dat	te	doen.	

uit	onderzoek	van	het	BIVV	blijkt	dat	voet-
gangers	zich	veruit	het	meest	storen	aan	
bestuurders	die	geen	voorrang	geven	aan	
voetgangers	die	van	plan	zijn	om	het	ze-
brapad	over	te	steken.	Voor	meer	dan	de	
helft	 van	 de	 ondervraagde	 voetgangers	
was	dit	 de	 voornaamste	bron	 van	erger-
nis.	navraag	bij	automobilisten	leerde	ons	
dat	meer	dan	een	derde	van	hen	een	hekel	
heeft	 aan	 voetgangers	 die	 plots	 overste-
ken	zonder	oog	te	hebben	voor	naderen-
de voertuigen.

Het	kan	dus	zeker	geen	kwaad	om	enkele	
regels	en	tips	op	te	frissen	waar	iedereen	
baat	bij	heeft…	…

Voetganger steekt 
over op een over-
steekplaats met 
verkeerslichten 

Voetganger steekt 
over op een over-
steekplaats met 

politieagent

Voetganger steekt 
over op een 

onbeschermde 
oversteekplaats 

Totaal

2005 44 5 175 224

2006 45 2 175 223

2007 58 2 162 222

2008 52 4 173 228

2009 51 2 156 209

2010 45 2 155 203

2011 68 1 156 225

Regels en tips voor bestuurders
Het verkeersreglement is overduidelijk: “op plaatsen waar het 
verkeer niet geregeld wordt door een bevoegd persoon of door 
verkeerslichten, mag de bestuurder een oversteekplaats voor-
voetgangers slechts met matige snelheid naderen. Hij moet 
voorrang verlenen aan de voetgangers die er zich op bevinden 
of op het punt staan zich erop te begeven”. 

1) Geef voorrang aan voetgangers
Beeld je in dat er zich omgekeerde driehoeken (haaientanden) 
op het wegdek bevinden, vóór de witte strepen van de over-
steekplaats. Voetgangers die op die plaats oversteken of op het 
punt staan om dit te doen, hebben voorrang.
2) Vertraag!
Het verkeersreglement zegt dat je een zebrapad slechts met 
matige snelheid mag naderen. Je kunt maar beter voorzichtig 
zijn en anticiperen op gevaar door te vertragen. Je moet kunnen 
stoppen vóór de oversteekplaats, want voetgangers durven wel 
eens over te steken zonder te kijken. 
3) Haal niet in bij het naderen van een oversteekplaats 

voor voetgangers, dit is verboden
Het is verboden om een bestuurder1 links in te halen als deze 
een onbeschermde oversteekplaats voor voetgangers nadert of 
ervoor stopt.
4) Sla je af ? Wees dan dubbel voorzichtig!
Bij het afslaan in straten met een oversteekplaats voor voetgan-
gers is dubbele voorzichtigheid geboden. Je moet de voetgan-
gers uiteraard voorrang geven 
5) Zoek oogcontact!
Probeer oogcontact te maken met de voetganger om zo elk 
risico op een ongeval uit de weg te gaan. Als je oogcontact 
hebt, weet de voetganger dat je hem gezien hebt en weet je dat 
hij wil oversteken.
6) Stop niet op een oversteekplaats voor voetgangers: dit 

is gevaarlijk
Je mag geen oversteekplaats oprijden als er zich al zoveel ver-
keer op bevindt dat je waarschijnlijk zult moeten stoppen op de 
oversteekplaats. Stilstaan op een oversteekplaats verplicht de 
voetgangers om tussen de auto’s te slalommen, wat niet alleen 
storend, maar ook gevaarlijk is. 

Regels en tips voor voetgangers
Ook hier is het verkeersreglement overduidelijk: “op plaatsen 
waar het verkeer niet geregeld wordt door een bevoegd per-
soon of door verkeerslichten, moeten voetgangers extra voor-
zichtig zijn en rekening houden met de naderende voertuigen”. 

1) De oversteekplaats voor voetgangers = de beste op-
lossing

Hoewel er zich soms ongevallen voordoen, blijft het zebrapad 
voor voetgangers de veiligste plaats om over te steken. Als er 
zich op minder dan 30 meter een zebrapad bevindt, ben je ver-
plicht om het te gebruiken. Zo niet moet je volgens het ver-
keersreglement loodrecht de rijbaan oversteken zonder onno-
dig te vertragen of stil te staan. 
2) Steek niet blindelings over
Voorrang hebben betekent niet dat je blindelings mag overste-
ken. Heeft de bestuurder me gezien? Steek niet over als het 
naderende voertuig hierdoor bruusk moet remmen.
3) Zoek oogcontact !
Als je oogcontact hebt met de bestuurder, weet hij dat je hem 
gezien hebt en weet je dat je veilig kunt oversteken. Om hem te 
bedanken kan je je hand opsteken.
4) Blijf steeds goed uitkijken !
Blijf tijdens het oversteken naar links EN naar rechts kijken. Het 
is immers mogelijk dat voertuigen uit één richting stoppen, maar 
dat de voertuigen uit de andere richting gewoon doorrijden. Ver-
geet niet dat fietsers en bromfietsers in sommige eenrichtings-
straten van beide kanten kunnen komen.
5) Trams hebben voorrang
Als er een tram aankomt, mag je het zebrapad dat over de 
tramrails of over een eigen trambedding loopt niet betreden, 
behalve als dit toegestaan is door verkeerslichten. Iedere weg-
gebruiker moet immers voorrang verlenen aan spoorvoertuigen 
en zich daartoe zo snel mogelijk van de sporen verwijderen.
6) Zorg dat je goed zichtbaar bent !
Voor je veiligheid is het belangrijk om zoveel mogelijk op te 
vallen! Bij slecht weer of in het duister is een donker geklede 
voetganger zelfs voor een oplettende automobilist zo goed als 
onzichtbaar. Heldere kleuren of kledij met reflecterende stroken 
kunnen wonderen verrichten! 

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

Aantal voetgangers dat slachtoffer werd van een 
ongeval (gewogen cijfers)
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2005 3935 729 108 4771

2006 3805 706 125 4636

2007 3947 717 104 4768

2008 3858 702 99 4658

2009 3997 636 105 4738

2010 3736 613 106 4455

2011 4050 687 111 4848

Aantal gedode of zwaargewonde voetgangers op oversteekplaatsen (gewogen cijfers)
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Europese vergelijking van de  verkeersrisico’s 

Social Attitudes to Road Traffic 
Risk in Europe (SARTRE) is een 
Europees onderzoek, voor het 
eerst uitgevoerd in 1991 en ver-
volgens herhaald in 1996, 2002 
en 2010, dat informatie verzamelt 
over mobiliteit, risicoperceptie, at-
titudes, gedrag en ervaringen op 
onze wegen. Het BIVV vertegen-
woordigde België in dit project … 

Een grootschalig on-
derzoek
Voor	elke	editie	werd	simultaan	in	verschil-
lende europese landen een represen-
tatieve	 steekproef	 van	 autobestuurders	
ondervraagd	over	hun	opinies,	gedrag	en	
attitudes	 ten	 aanzien	 van	 verschillende	
verkeersveiligheidsthema’s.	 In	 het	 ka-
der	 van	 de	 recentste	 editie,	 (SARTRE	 4)	
werd voor de eerste keer ook in alle deel-
nemende	 landen	 een	 representatief	 staal	
van	motorrijders	en	van	weggebruikers	die	
zich	 voornamelijk	 via	 andere	 vervoerswij-
zen	verplaatsen	(fiets,	openbaar	vervoer	of	
te	voet)	ondervraagd.	In	totaal	werden	21	
280	mensen	in	19	landen	geïnterviewd	via	
face-to-face-enquêtes.	 In	 België	 werden	
600	autobestuurders,	200	motorrijders	en	
200	 andere	weggebruikers	 ondervraagd.	
De	 resultaten	 bieden	 een	 waardevol	 in-
zicht	in	de	publieke	perceptie	omtrent	ver-
keersveiligheid	en	maken	het	mogelijk	om	
het gedrag en de ervaringen in de verschil-
lende	landen	te	vergelijken.	

Rijden onder invloed 
van alcohol
wat	 rijden	onder	 invloed	 van	alcohol	be-
treft,	 geven	 de	 Belgische	 bestuurders	 -	
met	26%	-	na	cyprus	(35%)	en	Italië	(32%)	
het	 vaakst	 aan	 in	 de	 loop	 van	 de	 afge-
lopen	 maand	 wel	 eens	 auto	 gereden	 te	
hebben	met	een	bloedalcoholconcentratie	
boven	de	wettelijke	limiet.	België	doet	het	
daarmee	 significant	 slechter	 dan	 het	 Eu-
ropese	gemiddelde	van	15%.	België	blijkt	
ook het land waar het grootste percen-
tage	bestuurders	denkt	dat	men	wel	on-
der	 invloed	kan	 rijden,	als	men	dat	maar	
voorzichtig	 doet	 (17.5%	 akkoord	 in	 Bel-
gië,	 t.o.v.	gemiddeld	slechts	8%	akkoord	
in	alle	 landen	samen).	Belgische	bestuur-

Subjectieve en ob-
jectieve onveiligheid
In	2010	kwamen	in	de	Europese	unie	30	
926	mensen	om	in	het	verkeer	–	een	da-
ling	van	43	%	tegenover	2000,	maar	niet	
genoeg	om	de	doelstelling	van	de	Europe-
se	commissie	te	halen,	namelijk	een	hal-
vering	 van	 het	 aantal	 dodelijke	 verkeers-
slachtoffers.	840	van	de	verkeersdoden	in	
2010	 kwamen	 om	 op	 Belgische	 wegen.	
per	miljoen	 inwoners	 situeert	 België	 zich	
daarmee	 in	 vergelijking	 met	 de	 andere	
deelnemende	 landen	 in	 het	 midden	 van	
het peloton. een eerste vaststelling van 
het	 Sartre-project	 is	 dat	 het	 subjectieve	
gevoel	 van	 (on)veiligheid	 in	 alle	 deelne-
mende	 landen	 sterk	 correspondeert	 met	
de	objectieve	verkeersonveiligheid.	

Dit	 blijkt	 goed	 uit	 onderstaande	 figuur,	
waarin het percentage respondenten 
weergegeven wordt dat vindt dat de we-
gen	 in	hun	 land	redelijk	veilig	of	zeer	vei-
lig	zijn.	In	België	bleek	55	procent	van	de	
respondenten	onze	wegen	veilig	te	vinden.	
België	situeert	zich	daarmee	op	het	niveau	
van	het	Europese	gemiddelde	wat	het	on-
veiligheidsgevoel	betreft,	maar	ver	achter	
de	 buurlanden	 nederland	 en	 Duitsland,	

waar	meer	dan	90	procent	van	de	bevol-
king de wegen veilig vindt.

een interessante vaststelling is dat het on-
veiligheidsgevoel	systematisch	blijkt	samen	
te	hangen	met	het	objectief	niveau	van	on-
veiligheid.	 Zo	 blijkt	 het	 hoge	 percentage	
respondenten dat de wegen veilig vindt in 
landen	 als	 nederland,	 Duitsland,	 Finland	
en	Zweden,	samen	te	hangen	met	het	feit	
dat	in	die	landen	per	miljoen	inwoners	ook	
zeer	 weinig	 doden	 vallen	 (minder	 dan	 50	
per	miljoen	inwoners).	Omgekeerd	blijkt	dat	
in	 landen	 als	griekenland	 en	polen,	waar	
meer	dan	120	 verkeersdoden	per	miljoen	
inwoners	vielen,	minder	dan	25	procent	de	
wegen	veilig	vindt.	België	situeert	zich	voor	
deze	 2	 variabelen	 rond	 het	 gemiddelde,	
wat	aantoont	dat	er	nog	een	grote	marge	
voor	verbetering	op	beide	vlakken	is.

Snelheid
wat	snelheid	betreft	werd	vastgesteld	dat	
de	Europese	autobestuurders	nog	steeds	
een	 te	 positieve	 attitude	 hebben	 ten	 op-
zichte	van	te	snel	rijden.	Zo	vindt	38%	van	
alle	bestuurders	het	oké	dat	de	meeste	van	
hun	vrienden	de	snelheidslimiet	met	meer	
dan	20	km/u	overschrijden	in	de	bebouwde	
kom.	 Belgische	 autobestuurders	 situeren	
zich	met	51%	bij	de	landen	met	de	slecht-
ste	attitudes.	 In	vergelijking	met	de	vorige	
editie	van	het	onderzoek	(uit	2002)	bleken	
in	België	ook	significant	meer	bestuurders	
een	boete	voor	overdreven	snelheid	opge-
lopen	te	hebben	 (35%	werd	beboet	 in	de	
afgelopen	3	jaar,	daar	waar	dit	percentage	
in	 2002	 nog	 op	 ongeveer	 15%	 lag).	 Dit	
resultaat	 reflecteert	 ongetwijfeld	de	 sterke	
toename	van	het	aantal	snelheidscontroles	
in	het	laatste	decennium.	
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ders	 werden	 in	 de	 afgelopen	 3	 jaar	 ook	
iets	minder	vaak	gecontroleerd	op	alcohol	
dan	het	Europese	gemiddelde:	32%	werd	
één	of	meerdere	malen	 getest,	 terwijl	 dit	
gemiddeld	42%	is.	

Een	diepgaandere	analyse	van	de	interna-
tionale	verschillen	inzake	de	frequentie	van	
rijden	onder	invloed	enerzijds,	en	de	kans	
om	door	de	politie	gecontroleerd	 te	wor-
den	 op	 rijden	 onder	 invloed	 van	 alcohol	
anderzijds,	toont	aan	dat	-	hoewel	de	pak-
kans	duidelijk	samenhangt	met	het	voor-
komen	 van	 rijden	 onder	 invloed	 -	 naast	
deze	pakkans	talloze	andere	factoren	een	
bepalende	 rol	 spelen.	 Zo	 bestaat	 er	 een	
negatief	 verband	 tussen	 het	 aantal	 alco-
holcontroles	 en	 het	 aantal	 dronken	 be-
stuurders.	met	andere	woorden:	hoe	ho-

ger	de	pakkans,	hoe	lager	het	percentage	
dronken	bestuurders.		

Tegelijkertijd	is	de	pakkans	allerminst	alles-
bepalend.	Zo	blijkt	de	pakkans	in	België	op	
ongeveer	hetzelfde	niveau	te	liggen	als	in	
Frankrijk,	Slovenië,	Ierland	en	Hongarije.	In	
al	deze	 landen	werd	ongeveer	een	derde	
van	 de	 bestuurders	 in	 de	 afgelopen	 drie	
jaar	 gecontroleerd.	 En	 toch	 blijken	 in	 de	
voornoemde	 landen	 grote	 verschillen	 op	
te	 treden	 in	 het	 percentage	 bestuurders	
dat	 toegeeft	 in	 de	 afgelopen	maand	 on-
der	 invloed	gereden	te	hebben:	van	26%	
in	België	en	19%	 in	Frankrijk,	 tot	 slechts	
9%	in	Ierland	en	zelfs	maar	6%	in	Honga-
rije.	Ook	een	directe	vergelijking	van	België	
met	 buurland	Duitsland	 toont	 opvallende	
verschillen aan: hoewel in duitsland dui-
delijk	minder	 gecontroleerd	wordt,	 is	 het	
percentage	bestuurders	 onder	 invloed	 er	
drie	maal	kleiner	dan	in	België.	Deze	inter-
nationale	 verschillen	 maken	 duidelijk	 dat	
naast	 de	 pakkans	 -	 die	 vanzelfsprekend	
van	 essentieel	 belang	 is	 -	 andere	 facto-
ren	bepalend	zijn	voor	het	gedrag	van	de	
bestuurders.	met	name	internationale	ver-
schillen	in	sociale	normen	en	tradities,	de	
gerechtelijke	 en/of	 administratieve	 opvol-
ging	 van	 overtredingen,	 de	 wettelijk	 toe-
gelaten alcoholconcentratie en de socio-
demografische	 en	 geografische	 factoren	
kunnen	 daarbij	 een	 rol	 spelen.	 Het	 BIVV	
doet	 momenteel	 verder	 onderzoek	 naar	
met	 name	het	 belang	 van	 sociale	 afkeu-
ring	van	rijden	onder	invloed.

Motorrijders
Het	zelfgerapporteerde	gedrag	door	Belgi-
sche	motorfietsers	over	rijden	onder	invloed	

Percentage bestuurders dat de laatste 3 jaar NIET beboet werd voor te snel rijden. Vergelijking van 
gegevens uit 2002 en 2010.

Subjectief gevoel van onveiligheid in functie van het 
aantal verkeersdoden per miljoen inwoners. 
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van	alcohol	wijkt	niet	 erg	af	 van	het	Euro-
pese	gemiddelde.	maar	wanneer	gevraagd	
wordt	hoe	vaak	rijden	onder	invloed	de	oor-
zaak	is	van	motorfietsongevallen,	blijkt	even-
wel	75%	van	de	Belgische	motorfietsers	te	
vinden	dat	dit	 vaak	of	 zeer	vaak	het	geval	
is,	wat	het	hoogste	percentage	is	dat	in	alle	
deelnemende	 landen	werd	 vastgesteld,	 en	
significant	hoger	dan	het	gemiddelde	(onge-
veer	 40%	 “vaak”-antwoorden).	 wat	 ander	
risicogedrag	 (zoals	 onvoldoende	 afstand	
houden	en	gevaarlijk	inhalen)	van	Belgische	
motorrijders	 betreft,	 blijkt	 België	 dan	 weer	
tot	de	eerder	veilige	landen	te	behoren.	

Andere  
weggebruikers
Zoals	 verwacht	 bevestigden	 de	 Sartre-

resultaten	 het	 bestaan	 van	 grote	 inter-
nationale verschillen in het aandeel van 
verplaatsingen	 als	 voetganger,	 fietser	 of	
gebruiker	 van	 het	 openbaar	 vervoer.	 Bij	
de	andere	weggebruikers	blijken	de	Belgi-
sche	voetgangers	zich	even	veilig	te	voe-
len	 als	 het	 Europese	 gemiddelde.	 Zowel	
in	België	als	gemiddeld	 in	heel	Europa	 is	
60%	(zeer)	tevreden	over	zijn	veiligheid	als	
voetganger.

Te	voet	gaan	wordt	door	alle	weggebrui-
kers	 in	heel	Europe	trouwens	veiliger	be-
vonden	 dan	 fietsen	 of	 autorijden,	 ver-
plaatsingswijzen	die	op	hun	beurt	beiden	
als	 veiliger	 dan	 motorrijden	 beschouwd	
worden.	België	blijkt	een	gemiddeld	aan-
deel	fietsverplaatsingen	te	hebben.	De	te-
vredenheid	van	de	Belgische	fietsers	over	
hun	veiligheid	als	fietser	en	hun	evaluatie	
van	de	risico’s	van	fietsen	wijkt	niet	af	van	

het	Europese	gemiddelde.	Het	aantal	Bel-
gische	fietsers	dat	vaak	of	zeer	vaak	een	
fietshelm	draagt,	blijkt	wel	 lager	 te	 liggen	
dan	 het	 Europees	 gemiddelde	 (12%	 te-
genover	 een	 Europees	 gemiddelde	 van	
21%).	

Peter SILVERANS

Een leerrijk bezoek aan 
Nederland
Begin dit jaar heeft het Kennis-
centrum van het BIVV een bezoek 
gebracht aan de “Onderzoeksraad 
voor Veiligheid” in Den Haag. Het 
doel van dit bezoek was de uitwis-
seling van ideeën en ervaringen 
inzake de diepteanalyse van on-
gevallen. 

In	het	buitenland	worden	verkeersongeval-
len	steeds	vaker	ter	plaatse	geanalyseerd,	
onmiddellijk	na	de	feiten.	De	betrokkenen	
worden	door	onafhankelijke	onderzoekers	
ondervraagd	 over	 de	 omstandigheden	
van	het	ongeval.	En	ook	de	infrastructuur	
en de voertuigen worden grondig onder-
zocht.	Dit	grondig	onderzoek	beoogt	om	
de	oorzaken	te	bepalen	die	aan	de	basis	
van	 het	 ongeval	 liggen.	 Voorlopig	 wordt	
dit	 soort	 onderzoek	 nog	 niet	 uitgevoerd	
in	België.	Het	BIVV	is	echter	van	plan	om	
zeer	binnenkort	een	team	op	te	richten	dat	
belast	 zal	 worden	 met	 de	 diepteanalyse	
van ongevallen. 

Oprichting in 2005
Vroeger	werden	rampen	in	nederland	ge-
analyseerd	 door	 onderzoekscommissies.	
Deze	 commissies	 hadden	 echter	 geen	
specifieke	 bevoegdheden.	 Ze	 werden	
ontbonden	 na	 het	 onderzoek	 en	 de	 ver-
worven	 ervaring	 ging	 dus	 verloren.	 Deze	
vaststelling,	 samen	met	 het	 plaatsvinden	
van	 2	 grote	 catastrofes,	 waaronder	 de	
vuurwerkramp	 in	 Enschede,	 bevestigden	
de	 noodzaak	 van	 de	 oprichting	 van	 één	
enkele	 onafhankelijke	 onderzoekscom-
missie.	Dientengevolge	kwam	in	2005	de	
“Onderzoeksraad”	tot	stand.

catastrofes	 en	 rampen	 op	 verschillende	
terreinen	 worden	 op	 een	 onafhankelijke	
wijze	geanalyseerd	om	de	rechtstreekse	en	
onderliggende	 oorzaken	 ervan	 te	 kunnen	
bepalen,	 evenals	 het	 risico	 op	 ongevallen	
van	hetzelfde	type.	De	raad	is	gemachtigd	
om	onderzoeken	uit	 te	voeren	 in	verschil-
lende	domeinen:	bouw	en	dienstverlening,	
spoorwegverkeer,	 wegverkeer,	 scheep-
vaart,	etc.	De	“Onderzoeksraad”	stelt	on-
geveer	70	personen	te	werk,	waarvan	2/3	
onderzoekers	zijn.	In	geval	de	vereiste	ex-
pertise	 intern	 niet	 voor	 handen	 is,	 wordt	
er	beroep	gedaan	op	externe	specialisten.	

Bevoegdheden
De	 bevoegdheden	 van	 de	 onderzoekers	
worden	bij	wet	geregeld.	men	is	verplicht	
om	alle	medewerking	 te	verlenen	aan	de	
onderzoekers.	 De	 onderzoekers	 hebben	
toegang	 tot	 gebouwen	 om	 informatie	 te	
verzamelen,	om	akoestisch/visueel	mate-
riaal,	 toestellen	 of	 brokstukken	 in	 beslag	
te	nemen	etc.	Ze	mogen	ook	om	informa-
tie	 vragen	en	hebben	het	 recht	om	deze	
informatie	 te	 kopiëren.	 getuigen	 en	 be-
trokkenen	 in	 verkeersongevallen	 mogen	
ongehinderd	een	verklaring	afleggen.	Hun	
verklaringen	 worden	 niet	 openbaar	 ge-
maakt	of	aan	derden	meegedeeld.	De	wet	
bepaalt	 trouwens	 dat	 deze	 verklaringen	
niet	gebruikt	mogen	worden	 in	het	kader	
van	strafrechtelijke,	disciplinaire	of	burger-
lijke	procedures.

Ruim 60 onderzoeken
Sinds	 zijn	 oprichting	 in	 2005	 heeft	 de	
Onderzoeksraad	 reeds	meer	 dan	60	on-
derzoeken	gedaan.	Onlangs	werd	er	een	

onderzoek	 over	 vrachtwagenongeval-
len	 op	 autosnelwegen	 gerealiseerd.	 Bij	
deze	 gelegenheid	 werd	 er	 een	 gedetail-
leerde	 analyse	 gemaakt	 van	11	ongeval-
len.	De	ongevalsplaats	werd	onderzocht,	
de	 bestuurders	 werden	 ondervraagd	 en	
de	 voertuigen	werden	 geïnspecteerd.	Dit	
onderzoek	werd	aangevuld	met	informatie	
van	 de	 politiediensten	 en	 van	 “Rijkswa-
terstaat”.	 Bovendien	 werd	 er	 een	 ana-
lyse	 van	 het	 systeem	 gemaakt	 om	 vast	
te	 stellen	 welke	 partijen	 verantwoordelijk	
zijn	voor	of	betrokken	zijn	bij	de	veiligheid	
van	 vrachtwagens	op	de	openbare	weg.	
De	 transportbedrijven,	 lastgevers,	 vak-
bonden,	 beroepsorganisaties	 en	 overhe-
den werden ondervraagd. tot slot werden 
ook	 nog	 aanbevelingen	 gedaan	 aan	 alle	
betrokken	partijen.	nadat	 alle	partijen	de	
tijd	gekregen	hadden	om	het	verslag	in	te	
zien,	werd	er	een	overleg	georganiseerd.	
Daar	 kregen	de	partijen	de	kans	om	zelf	
een	concrete	invulling	aan	de	aanbevelin-
gen	te	geven.	Zij	zijn	dus	verantwoordelijk	
voor de veiligheid van de vrachtwagens in 
het verkeer. 

Freya SLOOTMANS
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Conclusie
Naast een analyse van de internationale 
verschillen in attitudes tussen verschillende 
types weggebruikers maakte Sartre4 tal-
loze gedetailleerde analyses van de karak-
teristieken van weggebruikers (geslacht, 
leeftijd, verplaatsingsgewoonten… ) die 
samenhangen met bepaalde risicogedra-
gingen en attitudes waarop verschillende 
verkeersveiligheidsmaatregelen en sensibi-
liseringscampagnes gebaseerd zijn. Deze 
resultaten vormen dan ook een onmisbare 
bron van informatie voor het analyseren 
van het verkeersgedrag van verschillende 
doelgroepen en voor het bepalen van de 
gepaste verkeersveiligheidsmaatregelen.  

Er wordt een gedetailleerde analyse van alle 
nationale resultaten en uitdagingen aange-
boden in het volledige SARTRE 4-rapport, 
dat te vinden is op www.attitudes-road-
safety.eu. Het BIVV werkt momenteel aan 
een rapport dat alle Belgische resultaten 
van het project systematisch rapporteert 
en vergelijkt met de Europese gemiddel-
den. Dit moet toelaten om systematisch de 
sterke en zwakke punten van ons land te 
identificeren en prioritaire maatregelen te 
suggereren. 

Source: Onderzoeksraad voor Veiligheid

Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid
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Het BIVV voerde een diepteonder-
zoek uit op basis van de gerech-
telijke dossiers van 200 zware of 
dodelijke motorfietsongevallen. De 
studie “MOTAC” (MOTorcycle Ac-
cident Causation) werd mede gefi-
nancierd door de FOD Mobiliteit en 
Vervoer. Het is de eerste keer dat 
er zo’n studie over motorfietson-
gevallen in België werd uitgevoerd. 
Het doel was om de oorzakelijke 
en verzwarende factoren van zwa-
re motorfietsongevallen in België 
vast te stellen en de typische on-
gevalssituaties te identificeren. 

motorrijders	vormen	immers	een	kwetsba-
re	groep	binnen	het	verkeer.	wie	een	motor	
bestuurt,	maakt	twaalf	keer	meer	kans	op	
een	dodelijk	verkeersongeval	dan	een	ge-
middelde	gebruiker	van	een	motorvoertuig.

Ongevalstypes en 
-oorzaken

Van	de	200	onderzochte	zware	of	dode-
lijke	ongevallen	speelden	zich	84	%	af	 in	
2010	en	de	overige	16%	 in	2009.	Bij	de	
helft	 van	de	ongevallen	waren	er	dodelij-
ke	slachtoffers,	bij	de	andere	helft	waren	
er	 slachtoffers	met	 zware	 verwondingen.	
56%	 van	de	 ongevallen	werden	door	 de	
motorfietser	geïnitieerd	en	41%	door	een	
andere	weggebruiker.	 Daarbij	 is	 de	 “initi-
ator”	niet	noodzakelijk	de	(enige)	schuldige	
(in	juridische	zin)	voor	het	veroorzaken	van	
het	ongeval,	maar	wel	de	persoon	die	de	
verkeerssituatie	 zo	 heeft	 doen	 keren	 dat	

Ongevallen met motorfietsen  onder de loep

een	ongeval	ontstond.	In	3%	werd	het	on-
geval	 door	 een	 extern	 probleem	 veroor-
zaakt	(bv.	een	wegdekprobleem).	

35%	 van	 de	 motorongevallen	 was	 een	
eenzijdig	ongeval,	dat	wil	zeggen	een	on-
geval	 waarbij	 geen	 andere	 weggebruiker	
betrokken	was.	Deze	eenzijdige	ongeval-
len	werden	 in	90%	van	de	gevallen	door	
de	motorrijder	zelf	geïnitieerd.	

Bij	 deze	 eenzijdige	 ongevallen	 was	 er	
meestal	 een	 uitvoeringsprobleem	 ge-
moeid,	zoals	controleverlies	over	het	stuur	
of	slippen	bij	het	remmen	(80%).	meer	dan	
de	helft	(58%)	van	de	eenzijdige	ongeval-
len	gebeurde	in	een	bocht.

 

In	65%	van	de	ongevallen	botste	de	mo-
torrijder	 met	 een	 andere	 weggebruiker.	
42%	 van	 deze	 tweezijdige	 ongevallen	
vond	plaats	 op	 kruispunten	 en	 17%	aan	
de	uitrit	van	een	privé-eigendom.	 In	54%	
van	 de	 tweezijdige	 ongevallen	 zagen	 de	
andere	betrokken	weggebruikers	de	mo-
torrijder	niet	of	te	laat.	In	10%	van	de	ge-
vallen	hadden	ze	onderschat	hoe	snel	de	
motorrijder	eraan	kwam.	Bijna	de	helft	van	
de	motorrijders	in	een	aanrijding	met	een	
ander voertuig hadden dan weer niet vol-
doende geanticipeerd op een onverwacht 
manoeuvre	 van	 de	 tegenpartij.	 15%	 had	
een	verkeerde	beslissing	genomen	 (inha-
len	waar	het	niet	mag,	een	bocht	 te	snel	
nemen)	 en	 11%	 had	 de	 andere	 wegge-
bruiker	niet	gezien.	

Ongevalssituaties
Er	 werden	 vijf	 terugkerende	 ongevallenpa-
tronen	 geïdentificeerd,	waarin	 86%	 van	 de	
ongevallen gecategoriseerd konden worden.
De	meest	voorkomende	ongevalssituaties	
zijn	“motorfietser	verliest	controle”	en	“an-
dere	 weggebruiker	 ziet	 motorfietser	 over	
het	hoofd”.

Plaats en tijd
Gewest
Behalve	 in	 Brussel	 vond	 de	 overgrote	
meerderheid	 van	 de	 ongevallen	 plaats	 in	
de	eigen	regio	van	de	motorrijder.

Plaats
Het	 grootste	 deel	 van	 de	 ongevallen	 vond	

plaats	buiten	de	bebouwde	kom	(65%)	en	op	
een	weggedeelte	zonder	kruispunt	(70%).	

Tijdstip
ongeveer twee derde van de ongeval-
len	 (64%)	 vond	 plaats	 tijdens	 de	 week.	
Drie	vierde	van	de	ongevallen	(78%)	vond	
plaats	bij	daglicht,	de	meeste	hiervan	ge-
beurden	 tussen	 14	 en	 19	 uur	 (44%).	De	
eenzijdige	ongevallen	 –	 en	met	 name	de	
dodelijke	ongevallen	–	vertonen	een	afwij-
kend	patroon,	want	63%	van	deze	onge-
vallen	vindt	plaats	tussen	19	uur	’s	avonds	
en	6	uur	’s	morgens.

Seizoen
De	maanden	 april	 tot	 en	met	 juli	 zijn	 de	
maanden	met	de	meeste	ongevallen	voor	
motorrijders.	 Twee	 derden	 van	 de	 on-
gevallen	 (62%)	 vond	 plaats	 in	 deze	 vier	
maanden.

Profiel
Bijna	 alle	 motorrijders	 in	 de	 bestudeerde	
ongevallen	waren	mannen	 (98%).	De	ge-
middelde	 leeftijd	 van	 de	motorrijders	 be-
trokken	in	de	bestudeerde	zware	ongeval-
len	was	40	jaar.	jonge	motorfietsers,	vooral	
in	de	leeftijdscategorie	25-34,	hebben	een	
verhoogd	risico	op	zware	en	dodelijke	on-
gevallen.	Ze	vormen	echter	niet	de	meer-
derheid	van	de	motorrijders	in	de	ongeval-
len.	Drie	 leeftijdsgroepen	–	25-34,	35-44,	
45-54	–	vormen	namelijk	samen	drie	vierde	
van	 de	motorrijders	 in	 de	 ongevallen,	 en	
elke	leeftijdsgroep	is	ongeveer	even	groot.	
Dit	grotere	risico	voor	jonge	motorfietsbe-
stuurders	is	een	fenomeen	dat	we	vaak	te-
rugzien	bij	andere	weggebruikers,	hoewel	
de	 piek	 zich	 bij	 autobestuurders	 op	 een	
nog	 jongere	 leeftijd	situeert	 (18-24	 jaar	 in	
plaats	van	25-34	jaar).	 In	tegenstelling	tot	

32%

Profiel 1 – De motorrijder verliest de controle. Dit 
zijn ongevallen die door de motorrijder werden 
geïnitieerd. Dit soort ongevallen doet zich vaak 
voor op een moeilijk traject, veelal omwille van 
een scherpe bocht. Naast het traject waren 
overdreven snelheid, rijden onder invloed van 
alcohol of een gebrek aan ervaring een belang-
rijke oorzaak.

30%

Profil 2 – De andere weggebruiker ziet motorrijder 
over het hoofd bij het afslaan naar links of bij het 
invoegen in een verkeersstroom. De initiator 
was de andere weggebruiker; de aandacht van de 
andere weggebruiker is de belangrijkste oorzake-
lijke factor, waarbij de snelheid van de naderende 
motorrijder een verzwarende factor vormt.

13%

Profil 3 – De motorrijder is onvoldoende zichtbaar 
tijdens het inhalen van een andere weggebruiker 
of een file. Een andere weggebruiker verwacht 
de motorrijder niet aan zijn linkerkant en snijdt 
hem de weg af omdat hij wil afslaan of zelf 
inhalen. De verantwoordelijkheid voor dit soort 
ongevallen is vaak gedeeld tussen de motorrijder 
en de andere weggebruiker.

6%

Profil 4 – De motorrijder haalt in op de verkeerde 
wijze. Terwijl het vorige profiel inhaalmanoeuvres 
omvatte die correct werden uitgevoerd, vinden 
we in dit profiel ongevallen die werden veroor-
zaakt door een inhaalmanoeuvre dat op het 
verkeerde tijdstip, op de verkeerde plaats of op 
de verkeerde wijze werd uitgevoerd.

7%

Profil 5 – De andere weggebruiker komt op het rij-
vak van de motorrijder. Om diverse redenen rijdt 
de andere weggebruiker plots op het rijvak van 
de motorrijder – omdat hij de controle verloor, 
door onoplettendheid of omdat hij iemand wou 
inhalen en de motorrijder niet zag.
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rijden	in	het	reële	verkeer.	Dit	moet	de	be-
ginnende	bestuurder	voorbereiden	op	zijn	
deelname	aan	het	verkeer.	Voor	een	deel	
kan gevarenperceptie en anticipatie van 
gevaarlijke	 situaties	 op	 basis	 van	 beeld-
materiaal	of	computeranimaties	geoefend	
en	ook	geëxamineerd	worden.	Toch	moe-
ten	de	leerlingen	tijdens	de	rijlessen	samen	
met	een	instructeur	in	het	echte	verkeer	rij-
den	om	feedback	te	krijgen	over	hun	om-
gang	met	kritieke	situaties.	

Voortgezette opleiding
Bestuurders	 van	 middelbare	 leeftijd	 (35-
54	 jaar)	vormen	de	helft	van	de	ongeval-
lengroep.	 meer	 dan	 de	 helft	 van	 deze	
motorrijders	 hebben	 een	B-rijbewijs	 voor	
1989	behaald	en	hadden	daardoor	auto-
matisch	het	recht	verworven	om	met	een	
motorfiets	te	rijden	zonder	dat	ze	hiervoor	
specifieke	 examens	 hadden	 moeten	 af-
leggen.	Het	lijkt	ons	zinvol	om	deze	groep	
te	screenen	om	na	te	gaan	of	ze	over	de	
vaardigheden	beschikken	om	met	de	mo-
tor	 te	 rijden.	Het	 is	wenselijk	 hen	 aan	 te	
zetten	om,	zo	nodig,	cursussen	te	volgen.	

Campagnes
campagnes	 moeten	 de	 klemtoon	 leg-
gen	 op	 de	 risico’s	 verbonden	 aan	 hoge	
en	overdreven	snelheid	 (niet	goed	gezien	
worden,	niet	kunnen	afremmen	in	kritieke	
situaties,	controle	verliezen,	meer	kans	op	
dodelijke	verwondingen)	en	moeten	reke-
ning	houden	met	de	verscheidenheid	aan	
profielen	 onder	 de	 motorrijders	 (leeftijd,	
sociale	achtergrond,	type	motorfiets).	

Bewustmaking van andere weggebrui-
kers
Omdat	bijna	de	helft	van	de	zware	onge-
vallen	met	motorrijders	wordt	veroorzaakt	
door	 andere	 weggebruikers	 –	 meestal	

bestuurders	 die	 een	motorrijder	 over	 het	
hoofd	 zien	 tijdens	 het	 afslaan	 –	 blijft	 de	
bewustmaking	bij	 niet-motorrijders	 in	 het	
verkeer	een	belangrijk	aandachtspunt.

• Handhaving

Overdreven snelheid
Het	 is	daarom	essentieel	dat	politiecontro-
les	ook	gericht	 zijn	op	motorrijders	en	dat	
activiteiten	die	de	doeltreffendheid	van	poli-
tiecontroles	ondermijnen	(bv.	plooien	van	de	
nummerplaat),	gerechtelijk	worden	vervolgd.	

Alcohol
Hoewel	het	aandeel	van	positief	bevonden	
motorrijders	in	zware	ongevallen	kleiner	is	
dan	 bij	 andere	weggebruikers,	 was	min-
stens	een	vijfde	onder	de	 invloed	van	al-
cohol.	Het	 is	daarom	belangrijk	om	in	de	
lente	 en	 de	 zomer	 ook	 overdag	 alcohol-
controles	te	voorzien,	omdat	motorrijders	
vooral	dan	op	de	weg	zijn.

Documenten
Onder	de	motorrijders	betrokken	bij	zware	
ongevallen	 is	 er	 een	 relatief	 groot	 aantal	
zonder	geldig	rijbewijs,	zonder	voertuigre-
gistratie	 en/of	 zonder	 verzekering.	Het	 is	
daarom	 belangrijk	 dat	 deze	 documenten	
gecontroleerd worden naar aanleiding van 
politiecontroles	op	motorrijders.	

• Weg- en voertuigdesign 

Wegen
Hoewel	de	slechte	staat	van	de	weg	zel-
den	 de	 hoofdoorzaak	 is	 van	 een	 zwaar	
ongeval,	 speelt	 het	wegdek	 toch	 een	 rol	
in	7%	van	de	ongevallen.	In	nog	eens	10%	
van de ongevallen speelden andere pro-
blemen	met	de	infrastructuur	een	rol	(lich-
ten,	 borden,	 zichtbaarheid,	 aanduiding	

van	 de	 gepaste	 snelheid).	 De	 veiligheid	
van	 motorrijders	 kan	 bijgevolg	 worden	
verhoogd	 door	 de	 bestaande	 richtlijnen	
inzake	infrastructuur	op	te	volgen.

Hindernissen en vangrails 
uit	 de	 resultaten	 blijkt	 dat	 wanneer	 mo-
torrijders	in	contact	komen	met	vaste	ob-
jecten	 zoals	 palen,	 bomen	 of	 muren,	 dit	
meestal	dodelijk	 is.	Voor	hun	veiligheid	 is	
het	daarom	wenselijk	dat,	waar	mogelijk,	
dergelijke	 hindernissen	 uit	 de	 buurt	 van	
de	weg	worden	verwijderd	–	of	waar	dat	
niet	mogelijk	is,	worden	afgeschermd	met	
vangrails.	 De	 hindernissen	 moeten	 ook	
altijd	 goed	 zichtbaar	 zijn.	 Vangrails	moe-
ten	 voorzien	 zijn	 van	 een	 vangplank	 om	
te	voorkomen	dat	het	ongeval	nog	ergere	
implicaties	zou	hebben	als	de	motorrijder	
onder	 een	 vangrail	 schuift	 en	 tegen	 een	
van	de	steunpalen	terechtkomt.

Uitrusting
Bij	 een	derde	 van	 de	 hier	 geanalyseerde	
ongevallen	 werd	 de	 motorrijder	 niet	 op-
gemerkt	door	de	tegenpartij.	Alles	wat	de	
zichtbaarheid	 van	 motorrijders	 verbetert	
zal	dus	ook	hun	veiligheid	verhogen	–	ook	
al	 blijven	andere	 factoren	een	 rol	 spelen,	
zoals	de	snelheid	van	de	motorrijder	en	de	
verwachtingen	van	de	andere	weggebrui-
kers.	Door	kledij	-	en	een	helm-	te	dragen	
in	kleuren	die	contrasteren	met	de	omge-
ving,	vallen	motorrijders	beter	op.	

Heike MARTENSEN
Mathieu ROYNARD

bij	 de	 autobestuurders	 zijn	 de	 verschillen	
tussen	de	leeftijdsgroepen	bij	motorrijders	
echter	relatief	klein	en	we	zien	geen	sterke	
daling	na	de	leeftijd	van	35	jaar.	

44%	van	de	motorrijders	had	het	rijbewijs	
B	vóór	1989	behaald	en	had	daarom	geen	
specifiek	 examen	 moeten	 afleggen	 om	
een	 motorfiets	 te	 besturen.	 Het	 aandeel	
van	deze	groep	(die	40	jaar	of	ouder	was	in	
2010)	in	de	ongevallen	is	niet	groter	maar	
ook	niet	kleiner	dan	in	de	rijdende	popula-
tie.	De	beginnende	motorrijders	 (met	een	
rijbewijs	van	maximaal	één	 jaar	oud)	vor-
men	een	relatief	kleine	groep	(8%),	maar	in	
vergelijking	met	de	rijdende	populatie	zijn	
ze	in	de	zware,	en	met	name	de	dodelijke	
ongevallen sterk oververtegenwoordigd.

Motorfietstype
Éen	op	3	motorrijders	in	de	zware	ongeval-
len	 reed	met	een	sportieve	motorfiets.	De	
sportieve	motorfietsen	 komen	 in	 alle	 leef-
tijdsgroepen	voor,	maar	terwijl	bij	de	jonge	
bestuurders	3	op	5	met	een	sportieve	mo-
torfiets	 rijdt,	 is	dat	bij	de	45-plussers	nog	
slechts	 1	 op	 5.	 Bestuurders	 van	 dit	 type	
hebben	een	sterk	 verhoogd	 risico	op	do-
delijke	ongevallen.	De	ongevallen	met	een	
sportieve	motorfiets	waren	vaker	eenzijdige	
ongevallen	dan	bij	de	meeste	andere	types.	
Bestuurders	 van	 sportieve	 motorfietsen	
begingen	ook	vaker	 inbreuken	zoals	over-
dreven	snel	rijden,	rijden	onder	invloed	van	
alcohol	of	met	een	ongeldig	rijbewijs.	

Inbreuken
Snelheid
Bij	36%	van	de	motorrijders	kon	worden	

vastgesteld	 dat	 ze	met	 overdreven	 snel-
heid	 gereden	 hadden.	 gezien	 het	 grote	
aantal	bestudeerde	ongevallen	waarbij	de	
snelheid	van	de	motorrijder	onbekend	was	
(44%)	en	de	bevindingen	in	andere	landen,	
is	echter	te	vermoeden	dat	eerder	1	op	de	
2	dan	1	op	de	3	motorrijders	in	zware	on-
gevallen	te	snel	reed.	we	mogen	er	in	elk	
geval	van	uitgaan	dat	snelheid	bij	ongeval-
len	met	motorfietsers	een	nog	grotere	rol	
speelt	 dan	bij	 ongevallen	met	 louter	 per-
sonenwagens.	Het	 risico	 van	 overdreven	
snelheid	komt	tot	uiting	in	het	verschil	tus-
sen	dodelijke	en	zware	ongevallen.	Bij	de	
motorrijders	 in	zware	ongevallen	werd	bij	
21%	een	te	hoge	snelheid	vastgesteld,	bij	
de	dodelijk	verongelukte	motorrijders	was	
dit	50%.	

overdreven snelheid houdt een drievoudig 
risico	in:	(1)	controle	verliezen	over	de	mo-
tor;	(2)	niet	meer	tijdig	kunnen	remmen	in	
een	noodsituatie;	en	 (3)	minder	zichtbaar	
zijn	voor	andere	weggebruikers.	

Alcohol
Rijden	onder	invloed	is	levensgevaarlijk	bij	
het	besturen	van	een	motorfiets.	Hoewel	
uit	onderzoek	blijkt	dat	motorfietsers	min-
der	dan	autobestuurders	geneigd	zijn	om	
te	drinken	als	ze	rijden,	bleek	uit	de	ana-
lyse	 van	 de	 onderzochte	 ongevallen	 dat	
zeker	 20%	 van	 de	 geteste	 motorrijders	
positief	 was.	 Deze	 verhouding	 is	 lager	
dan	 bij	 autobestuurders.	motorrijders	 die	
onder	invloed	van	alcohol	waren,	verloren	
vaker	de	controle	over	hun	motorfiets	dan	
andere	motorrijders.

Ontbreken van rijbewijs of andere do-
cumenten
Bij	20%	van	de	motorrijders	waarvoor	er	
informatie	 was	 over	 het	 rijbewijs,	 de	 in-

schrijving	en	de	verzekering	van	het	voer-
tuig,	was	tenminste	één	van	deze	aspec-
ten	niet	in	orde.	17%	van	de	bestuurders	
had	geen	geldig	rijbewijs.

motorrijders	die	niet	 in	orde	zijn	met	hun	
documenten	waren	 relatief	 vaker	 betrok-
ken	 bij	 dodelijke	 ongevallen	 dan	 bij	 niet-
dodelijke	 zware	 ongevallen	 (27%	 versus	
13%).	Het	 is	 plausibel	 dat	wanneer	men	
niet	 in	 orde	 is	met	 zijn	 documenten	 ook	
vaker	andere	regels	niet	zal	respecteren.	

Infrastructuur
problemen	met	het	wegdek	hadden	in	min-
der	dan	1	op	de	10	ongevallen	een	bijdrage	
aan het ontstaan van het ongeval en waren 
dan	 meestal	 een	 bijkomstige	 oorzaak.	 In	
nog	eens	10%	van	de	ongevallen	werden	
andere	 infrastructurele	 problemen	 gerap-
porteerd	zoals	slechte	signalisatie,	slechte	
verlichting	of	een	inadequate	weginrichting.	

Een	derde	van	de	motorrijders	in	dodelijke	
ongevallen	botste	tegen	een	boom,	paal	of	
muur.	Slechts	in	3	van	deze	gevallen	was	
de	hindernis	beveiligd	door	een	vangrail	.	

Aanbevelingen
Op	basis	van	de	bevindingen	werden	een	
aantal	aanbevelingen	geformuleerd.

• Opleiding 

Rijopleiding
De	 rijlessen	 leggen	momenteel	 de	 klem-
toon	 op	 de	 controle	 over	 het	 voertuig,	
maar	 er	 zouden	 ook	 lessen	 moeten	 ko-
men	over	 risicoperceptie	 en	 anticiperend	

Het integraal rapport en de samenvatting 
van de studie ‘MOTAC’ kan geraadpleegd 
en gedownload worden op onze site via: 
http://bivv.be/nl/pers/onderzoek-en-statis-
tieken/weggebruikertypes/motorrijders
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Verbetering voor de 
motorrijders
de sterkste dalingen van het aantal onge-
vallen	 vinden	we	 bij	 de	motorrijders.	Het	
aantal	 letselongevallen	 met	 motorrijders	
daalde	 in	2012	met	16,5%	en	het	aantal	
doden	ter	plaatse	zelfs	met	26,3%	in	ver-
gelijking	met	2011.	Deze	afnames	worden	
het	 hele	 jaar	 2012	 waargenomen,	 maar	
de	maand	april	 -	met	bijzonder	druilerige	
weersomstandigheden	-	droeg	het	sterkst	
tot	deze	evolutie	bij:	236	ongevallen	en	6	
overlijdens	werden	waargenomen	in	2012,	
minder	dan	de	helft	dus	van	de	523	on-
gevallen	en	15	overlijdens	die	we	in	2011	
registreerden. 

Fietsers in Vlaanderen
In	Vlaanderen	volgt	het	aantal	 fietsdoden	
de	 algemeen	 dalende	 trend	 van	 2012	

niet.	Er	vielen	8	fietsdoden	meer	 in	2012	
ten	opzichte	van	2011.	In	vergelijking	met	
2004	 blijft	 de	 trend	 evenwel	 dalend.	Het	
aantal	gewonde	fietsers	daalde	dan	weer	
met	7,3%.

Minder doden tijdens 
de weekendnachten
Hoewel	het	aantal	ongevallen	ongeveer	in	
dezelfde	mate	afneemt	 tijdens	de	4	peri-
odes van de week4,	 noteren	we	 een	 bij-
zonder	forse	daling	van	het	aantal	doden	
tijdens	weekendnachten	 (-29,2%	ten	op-
zichte	van	2011),	en	dit	 in	heel	het	 land.	
De	 talrijke	 controles	 en	 sensibiliserings-

campagnes	 die	 specifiek	 tijdens	 deze	
periode	 georganiseerd	 werden,	 bieden	
mogelijk	 een	 verklaring	 voor	 deze	mooie	
afname	van	het	aantal	doden.	

Benoit GODART

4		weekdag,	weeknacht,	weekenddag,	weekendnacht.

De cijfers van de meest recente 
verkeersveiligheidsbarometer van 
het BIVV voor het jaar 2012 ver-
tonen een sterke afname van 
het aantal doden ter plaatse met 
13,3% in vergelijking met het 
jaar 2011. Nooit eerder werd zo’n 
grote afname verwezenlijkt, maar 
toch is er geen reden tot euforie. 
Er zijn immers nog belangrijke in-
spanningen nodig om de doelstel-
ling, namelijk een reductie van het 
aantal verkeersdoden met 50 % 
tegen 2020 ten opzichte van het 
aantal verkeersdoden in 2010, te 
verwezenlijken. 

Goede resultaten 
voor 2012
Het	 aantal	 doden	 ter	 plaatse1 daalde van 
775	 in	 2011	naar	 672	 in	 2012,	dit	 is	 een	
afname	met	13,3%.	Het	betreft	één	van	de	
grootste	afnames	van	de	laatste	jaren.	we	
noteerden	ook	afnames	van	8,5%	van	het	
aantal	gewonden	en	van	7,8%	van	het	aan-
tal	letselongevallen	in	2012.	Het	aantal	ge-
registreerde	doden	ter	plaatse	in	België	kent	
een	 algemene	 dalende	 trend	 sinds	 2004.	
Deze	 trend	 is	 echter	 niet	 constant	 want	
sinds	2005	is	er	een	opeenvolging	van	“ja-
ren	van	vooruitgang”	en	“jaren	van	stabilise-
ring”.	Het	jaar	2012	vormt	hierop	trouwens	
geen	uitzondering,	aangezien	het	volgde	op	
het	bijzonder	matige	jaar	2011.	België	sluit	
hiermee	perfect	aan	bij	de	Europese	trend	
van	een	sterke	afname	van	het	aantal	do-
den	 ter	plaatse	 in	2012	 (met	9%),	na	een	
erg	matig	jaar	2011	(afname	met	2%).

De	laatste	jaren	is	er	dus	duidelijk	sprake	
van een onderliggende dalende trend die 
waarschijnlijk	te	danken	is	aan	een	combi-
natie	van	factoren:
 y aanpassing	van	de	infrastructuur;
 y 	een	geleidelijke	gedragsverandering	bij	
de	 weggebruikers	 (de	 gedragsmetin-
gen	van	het	BIVV	laten	een	geleidelijke	
toename	zien	van	het	gordeldrachtper-
centage2	en	een	 lichte	afname	van	de	
gereden snelheden3)

 y 	verbeteringen	aan	de	veiligheid	van	de	
voertuigen. 

Deze	 onderliggende	 dalende	 trend	 kan	
echter	in	een	bepaald	jaar	versterkt	of	af-
gezwakt	 worden	 door	 verschillende	 ex-
terne	parameters	zoals	de	objectieve	pak-
kans,	de	economische	situatie,	bepaalde	
beleidsmaatregelen	 of	 weersomstandig-
heden. 

Het	 officiële	 aantal	 doden	 30	 dagen	 (het	
totaal	 aantal	 personen	 dat	 omkwam	 op	
de	 plaats	 van	 het	 ongeval	 of	 binnen	 de	
30	 dagen	 volgend	 op	 het	 ongeval)	 voor	
2012	wordt	door	het	BIVV	geschat	op	750	
voor	 heel	 België.	 De	 doelstelling	 van	 het	
jaar	2010	(750	verkeersdoden)	is	dus	met	
twee	 jaar	 vertraging	 uiteindelijk	 toch	 be-
reikt.	Voor	het	 jaar	2011	bedroeg	het	of-
ficiële	aantal	verkeersdoden	858.

De	 goede	 cijfers	 voor	 2012	 mogen	 ons	
niet	uit	het	oog	doen	verliezen	dat	België	
één	van	de	slechtste	leerlingen	van	Europa	
blijft	voor	wat	betreft	het	aantal	doden	 in	
het	verkeer	per	miljoen	inwoners.	Er	moe-
ten dus nog veel inspanningen geleverd 
worden	 om	 het	 Europees	 gemiddelde	
te	halen	en	aansluiting	 te	vinden	bij	onze	
rechtstreekse	buurlanden.	

Daling aantal verkeersdoden voor  2012

1		Definitie	“doden	ter	plaatse”:	de	personen	die	betrokken	raken	in	een	verkeersongeval	en	die	ter	plaatse	of	voor	de	ziekenhuisopname	overlijden.	Dit	is	niet	het	definitieve	aantal	verkeersdoden,	
want	in	dat	aantal	zijn	ook	alle	verkeersdoden	die	binnen	de	dertig	dagen	aan	hun	letsels	overlijden		inbegrepen.

2		Riguelle,	F.	(2013).	nationale	gedragsmeting	gordeldracht	–	2012.	Brussel,	België:	Belgisch	Instituut	voor	de	Verkeersveiligheid	-	Kenniscentrum	Verkeersveiligheid..	
3		Riguelle,	F.	(moet	nog	verschijnen).	nationale	gedragsmeting	snelheid	-	2012.	Brussel,	België	:	Belgisch	Instituut	voor	de	Verkeersveiligheid	-	Kenniscentrum	Verkeersveiligheid.
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Doden 30 dagen
Doden ter plaatse
Doelstellingen Staten Generaal van Verkeersveiligheid van 2011

Evolutie op lange termijn (2004-2012) van het aantal doden ter plaatse en  van het aantal doden 30 
dagen in België

Het aantal doden 30 dagen (rode curve) omvat zowel de personen die overleden zijn op de plaats van 
het ongeval (oranje curve) als de personen die overleden zijn in de ziekenwagen, in het ziekenhuis of 
thuis ten gevolge van een ongeval en dit binnen 30 dagen na het ongeval. 
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Evolutie op lange termijn (2004-2012) van het aantal doden ter plaatse onder motorrijders en van het 
aantal letselongevallen met motorrijders
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aantal doden ter plaatse per 24u volgens de 
periode van de week 

Conclusie
De  spectaculaire afname van het aantal 
doden ter plaatse in 2012 (- 13,3% ten 
opzichte van het jaar 2011), is zeer goed 
nieuws.  De gunstige cijfers voor 2012 mo-
gen ons echter  niet uit het oog doen verlie-
zen dat België één van de  slechtste leerling 
van Europa blijft voor wat betreft het aantal 
doden in het verkeer per miljoen inwoners. 
We moeten ons dus blijven inspannen om 
het Europees gemiddelde te halen en aan-
sluiting te vinden bij onze rechtstreekse 
buurlanden.

De	volledige	barometer	is	beschikbaar	
op	de	website	van	het	BIVV:	
www.bivv.be. 
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Recidivisten
meer	 ingrijpende	 of	 beperkende	 vormen	
van	ISA	zouden	een	oplossing	kunnen	zijn	
voor	 herhaaldelijke	 snelheidsovertreders.	
net	zoals	een	‘alcoholslot’,	zou	men	in	de	
wagen	 van	 deze	 bestuurders	 een	 ‘snel-
heidsslot’	kunnen	 inbouwen.	Dit	kan	een	
volledig	gesloten	systeem	zijn	of	een	half-
open	systeem	gekoppeld	aan	een	zwarte	
doos	die	 registreert	wanneer	de	bestuur-
der	de	geldende	snelheidsbeperking	heeft	
genegeerd.

Hierbij	 is	 het	 belangrijk	 dat	 er	 voldoende	
onderscheid	 wordt	 gemaakt	 tussen	 de	
vrijwillige	systemen	en	de	opgelegde	sys-
temen,	zodat	automobilisten	ISA	niet	gaan	
zien	als	een	straf.

Politiek
De	 laatste	tijd	 is	er	ook	vanuit	de	politiek	
aandacht	voor	het	systeem.	In	de	aanbe-
velingen	 voor	 de	 periode	 2011	 –	 2015,	
raadt	de	Federale	commissie	Verkeersvei-
ligheid	(FcVV)	aan	om	ISA	te	promoten.	

De	FcVV	stelt	onder	andere	voor	om	de	
voordelen	van	het	systeem	aan	te	prijzen	
en	oplossingen	te	zoeken	voor	de	belem-
meringen	bij	de	implementatie.

Het	Vlaams	parlement	heeft	een	resolutie	
‘ter	bevordering	van	intelligente	snelheids-
assistentie’	 aangenomen	 op	 4	 oktober	
2012.	Op	18	april	2013	heeft	de	Kamer	dit	
voorbeeld	gevolgd.

Het	parlement	heeft	nu	6	maanden	de	tijd	
om	 een	 strategie	 uit	 te	 werken	 voor	 de	

promotie	 van	 ISA.	 Eén	 van	 de	 acties	 zal	
erin	 bestaan	 om	 de	 voertuigenvloot	 van	
de	federale	overheid	uit	te	rusten	met	ISA	

De laatste tijd heeft men het vaak 
over Intelligente Snelheidsassis-
tentie ( in het Engels Intelligent 
Speed Assistance of ISA), een ver-
zamelnaam voor systemen die de 
bestuurder helpen bij het naleven 
van de snelheidslimieten. Via Se-
cura maakt een stand van zaken 
op met betrekking tot dit systeem, 
dat bij het grote publiek nog rela-
tief onbekend is.

Snelheid
Snel	rijden	verhoogt	niet	enkel	de	kans	op	
een	 ongeval,	 het	 vergroot	 ook	 de	 ernst	
van	 de	 ongevallen.	 Over	 het	 algemeen	
wordt ervan uitgegaan dat ongeveer een 
derde	van	de	dodelijke	ongevallen	(mede)	
veroorzaakt	 wordt	 door	 overdreven	 of	
onaangepaste	 snelheid	 (OESO/cEmT,	
2006).	 Snelheid	 is	 daarmee	 een	 van	 de	
grootste	“killers”	in	het	verkeer.

met	ISA	kan	het	aantal	gevallen	van	over-
dreven	snelheid	verminderd	worden.	On-
aangepaste snelheid is vooralsnog veel 
moeilijker	aan	te	pakken.

Verschillende syste-
men
ISA-systemen	bestaan	er	 in	verschillende	
vormen.	Sommige	 systemen	 kunnen	 en-
kel	 informatie	 geven	 en	 eventueel	 waar-
schuwen,	andere	maken	het	de	bestuur-
der	moeilijk	of	zelfs	onmogelijk	om	sneller	
te	 rijden	 dan	 toegestaan.	Over	 het	 alge-

meen	onderscheidt	men	3	varianten:

• Informatief of waarschuwend (open)

De	 bestuurder	 wordt	 geïnformeerd	 over	
de	 geldende	 snelheidslimiet.	 Eventueel	
kan	er	een	visuele	of	auditieve	waarschu-
wing	worden	 ingesteld	 bij	 het	 overschrij-
den	van	de	limiet.

• Ondersteunend (halfopen)

De	 bestuurder	 voelt	 tegenwerking	 in	 het	
gaspedaal	wanneer	 hij	de	 snelheidslimiet	
probeert	te	overschrijden.	Als	er	voldoen-
de kracht op het gaspedaal wordt uitge-
oefend,	is	het	mogelijk	sneller	te	rijden	dan	
de	limiet.

• Begrenzend (gesloten)

De	 maximumsnelheid	 van	 het	 voertuig	
wordt	 automatisch	 beperkt	 tot	 de	 ter	
plaatse	 geldende	 snelheidslimiet.	 Het	 is	
dus	niet	mogelijk	om	sneller	te	rijden.		

Techniek 
De	uitdaging	op	dit	moment	 is	 ervoor	 te	
zorgen	 dat	 het	 voertuig	 altijd	 en	 overal	
weet	wat	 de	 geldende	 snelheidslimiet	 is.	
Dit	 is	niet	eenvoudig	want	snelheidslimie-
ten	 kunnen	 afhangen	 van	 het	 moment	
van	de	dag,	wegenwerken,	neerslag,	het	
soort voertuig en eventuele aanhangwa-
gen,	 enz.	 De	 meest	 gebruikte	 techniek	
bestaat	uit	een	navigatiesysteem	met	een	
kaart	waarop	de	snelheidslimieten	aange-
geven	 zijn.	 meestal	 wordt	 dit	 aangevuld	
met	informatie	van	een	camera	die	de	ver-
keersborden	 herkent.	 Zo	 kunnen	 tijdelijk	

geldende	 snelheidslimieten,	 zoals	 bij	we-
genwerken	en	filevorming,	ook	tijdig	wor-
den	gedetecteerd.	De	meest	geavanceer-
de	 systemen	 houden	 zelfs	 rekening	 met	
neerslag	 (a.d.h.v.	de	 regensensor)	en	het	
trekken	 van	 een	 aanhangwagen	 (a.d.h.v.	
de	afneembare	trekhaak).	Sommige	auto-
constructeurs	 gebruiken	 enkel	 verkeers-
bordenherkenning	als	informatiebron.	

Verkrijgbaarheid
Op	dit	moment	zijn	enkel	informatieve	sys-
temen	 verkrijgbaar.	 Een	 eventuele	 waar-
schuwing	 zal	 altijd	 uitschakelbaar	 zijn.	
naarmate	 de	 techniek	 betrouwbaarder	
wordt	 en	 het	 draagvlak	 voor	 ISA	 groeit,	
zullen	 constructeurs	 meer	 ingrijpende	
systemen	aanbieden.	De	optie	is	meestal	
onderdeel	 van	 een	 pack	 dat	 verkrijgbaar	
is	voor	personenwagens	vanaf	het	c-seg-
ment	(compacte	middenklasse).

Draagvlak
Eind	2009	werd	een	grootschalige	survey	
gehouden	 in	 Vlaanderen	 en	 nederland	
waaraan	7528	personen	deelnamen.	Bijna	
95%	van	de	respondenten	is	voorstander	
van	 ISA.	 Hiervan	 wil	 30%	 informatieve,	
38%	 waarschuwende,	 12%	 ondersteu-
nende	 en	 15%	 limiterende	 ISA	 (Vlassen-
root,	De	mol,	&	marchau,	2010).

Veel	 deelnemers	 aan	 proefprojecten	 zijn	
overtuigd	 van	het	 nut	 van	 ISA.	Ze	 vinden	
het	gemakkelijk	dat	hun	auto	hen	wijst	op	
de	snelheidslimieten	en	verklaren	dat	ze	op	
die	manier	meer	aandacht	kunnen	beste-
den	aan	de	overige	aspecten	van	het	rijden.

Intelligente Snelheidsassistentie  (ISA) kent succes

(Belgische	Kamer	van	Volksvertegenwoor-
digers,	2013).

Philip TEMMERMAN 
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“Rijbewijs op School” is een ini-
tiatief van de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde (VSV) dat sinds 
2008 met de steun van de Vlaamse 
overheid wordt aangeboden aan 
alle secundaire scholen in Vlaan-
deren en Brussel. Via Secura vindt 
het interessant om over de taal-
grens te gaan kijken hoe dit pro-
ject er precies uitziet…

Het	project	 richt	 zich	 tot	 leerlingen	 vanaf	
17	jaar,	ongeacht	de	graad	waarin	ze	zit-
ten.	leerlingen	die	deelnemen	krijgen	min-
stens	acht	uur	theorieles	van	een	profes-
sionele	 rijlesgever	 en	 kunnen	 nadien	 het	
theorie-examen	 voor	 het	 rijbewijs	 B	 op	
de	school	afleggen,	en	dit	alles	gratis.	Het	
project	 is	 een	succes	dankzij	een	unieke	
samenwerking	 tussen	 scholen,	 rijscholen	
en	examencentra.

Deze	 aanpak	 biedt	 duidelijke	 voordelen:	
de	 deelnemers	 krijgen	 dezelfde	 professi-
onele	 vorming	 met	 aandacht	 voor	 duur-
zame	mobiliteit	en	verantwoord	rijgedrag,	
de	lesgever	kan	zijn	lessen	aanpassen	aan	
het	studieniveau	van	de	 leerlingen,	en	de	
leerlingen	kunnen	hun	examen	afleggen	in	
een	vertrouwde	omgeving.	

De resultaten

Rijbewijs	op	School	kent	reeds	sinds	zijn	
ontstaan	bijzonder	veel	succes.	Dat	blijkt	
ook uit de recentste evaluatiegegevens: 
in	 het	 schooljaar	 2011-2012	 schreven	
liefst	 798	 scholen	 zich	 in,	 samen	 goed	
voor	 43.152	 leerlingen.	 Het	 schooljaar	

voordien	 ging	 het	 om	789	 ingeschreven	
scholen	en	45.368	leerlingen.	Op	vier	jaar	
tijd	wist	Rijbewijs	op	School	zich	daarmee	
een vaste plaats te veroveren in het on-
derwijslandschap.

De	 meerderheid	 van	 de	 Vlaamse	 ze-
ventienjarigen	 volgt	 nu	 theorielessen	 op	
school,	terwijl	daar	vijf	jaar	geleden	amper	
sprake	 van	was.	 De	meeste	 deelnemers	
behalen	bovendien	goede	resultaten:	na-
genoeg	zes	op	 tien	 (59,6%)	scoren	mini-
mum	41	punten	op	50	en	zijn	dus	geslaagd	
voor	het	theorie-examen.	In	het	schooljaar	
2010-2011	was	het	slaagpercentage	van	
dezelfde	 grootteorde	 (60,3%),	 terwijl	 het	
in	de	jaren	voordien	rond	de	63%	schom-
melde.	De	 lichte	 daling	 in	 de	 slaagcijfers	
is	te	verklaren	door	het	feit	dat	sinds	een	
tweetal	 jaar	ook	 leerlingen	die	niet	 in	het	
laatste	 jaar	 zitten	 maar	 wel	 al	 zeventien	
zijn,	het	examen	kunnen	afleggen.	Ter	ver-
gelijking:	 in	 2006,	 dus	 voor	 de	 start	 van	
Rijbewijs	op	School,	lag	het	slaagpercen-
tage	in	de	examencentra	op	48%.

Tevredenheidsen-
quête

uit	de	evaluatie-enquêtes	bij	scholen	en	
leerlingen	 blijkt	 dat	 beide	 groepen	 bij-
zonder	 tevreden	 zijn	 over	 Rijbewijs	 op	
School:	99%	van	de	scholen	en	94%	van	
de	leerlingen	vindt	het	een	goed	tot	zeer	
goed	 initiatief.	 De	 inhoud	 van	 de	 lessen	
wordt	door	97%	van	de	scholen	en	88%	
van	de	leerlingen	beoordeeld	als	goed	tot	
zeer	goed,	en	89%	van	de	leerlingen	zou	
Rijbewijs	op	School	aanbevelen	aan	an-

deren.	Verder	 valt	op	dat	 zowel	 scholen	
als	 leerlingen	 sterk	 vragende	 partij	 zijn	
voor	 meer	 verkeerseducatie	 op	 school:	
83%	 van	 de	 scholen	 en	 63%	 van	 de	
leerlingen vinden dat secundaire scho-
len	meer	aandacht	moeten	besteden	aan	
verkeer	en	mobiliteit.	

Nieuwe technolo-
gieën

leerlingen	 uit	 het	 secundair	 onderwijs	
die	zich	via	Rijbewijs	op	School	voorbe-
reiden	 op	 het	 theorie-examen	 voor	 het	
rijbewijs	B,	kunnen	dat	sinds	september	
2012	 doen	met	 een	 nieuw	 digitaal	 leer-
platform.	Op	het	platform	kunnen	ze	de	
theorie	 voor	 het	 rijbewijs	 instuderen	 en	
honderden	 oefenvragen	 oplossen.	 Via	
een	smartphone-app	kunnen	ze	zich	bo-
vendien	meten	met	 andere	 jongeren	die	
Rijbewijs	op	School	volgen.

Digitale	 leeromgevingen	 en	 educatieve	
games	 raken	 steeds	 meer	 ingeburgerd	
in	 het	 Vlaamse	 onderwijs.	 Dat	 komt	 de	
kwaliteit van de opleiding ten goede: in 
het	verleden	gaven	rijlesgevers	vaak	aan	
dat	ze	niet	 toekwamen	met	acht,	 tien	of	
twaalf	 lesuren	 om	 alle	 onderwerpen	 te	
behandelen.	Dankzij	het	leerplatform	kan	
de	lesgever	zich	nu	in	de	klas	toespitsen	
op	 de	moeilijkere	 aspecten	 van	 de	 leer-
stof,	en	kunnen	de	leerlingen	de	rest	thuis	
verwerken.	 Op	 die	 manier	 worden	 de	
leerlingen	een	stuk	verantwoordelijk	voor	
hun	 eigen	 leertraject,	 zodat	 ze	 zich	 nog	
meer	betrokken	voelen.

Aandacht voor “Rijbewijs op  School” in Vlaanderen 

Via	 een	 persoonlijke	 account	 hebben	 de	
leerlingen toegang tot lesinhoud per the-
ma,	oefeningen	op	maat	en	proefexamens	
op	het	leerplatform.	Zo	kunnen	ze	zo	vaak	
ze	willen	zelfstandig	oefenen	en	hun	resul-
taten opvolgen. de lesgevers kunnen hun 
lesmateriaal	via	het	platform	online	zetten	
en kunnen er ook terecht voor kant-en-
klare	 presentaties.	 Bovendien	 kunnen	 ze	
hun	 leerlingen	online	taken	geven,	nauw-
gezet	 opvolgen	 welke	 vooruitgang	 elke	
leerling	boekt,	en	hun	leerplan	daarop	af-
stemmen.	Ook	de	projectverantwoordelij-
ke van de school kan op het digitaal leer-
platform	documenten	downloaden	en	de	
resultaten van de leerlingen raadplegen.

uit	 vroegere	 evaluaties	 van	 Rijbewijs	 op	
School	 is	 bovendien	 gebleken	 dat	 leer-
lingen	 thuis	 niet	 vaak	 genoeg	 oefenen	
voor	dit	project.	Een	leerplatform	dat	per-
manent	 online	 beschikbaar	 is,	 verlaagt	
de	werklast	 thuis.	Dankzij	gedetailleerde	
feedback	weten	de	 jongeren	beter	 hoe-
ver	ze	staan	in	het	leerproces.	Daarnaast	
krijgen	ze	een	beter	inzicht	in	verkeersvei-
ligheid	en	duurzame	mobiliteit,	want	ook	
die	aspecten	komen	op	het	 leerplatform	
volop	aan	bod.	

Tussen	 midden	 september	 en	 begin	 de-
cember	2012	waren	er	meer	dan	12.000	
leerlingen	 actief	 op	 het	 digitale	 leerplat-

form.	Samen	losten	ze	meer	dan	1,7	mil-
joen	oefenvragen	op,	wat	neerkomt	op	een	
gemiddelde	van	145	vragen	per	leerling.	

naast	dit	 leerplatform,	is	er	ook	een	app,	
de	 “crashtest”,	 waarmee	 leerlingen	 spe-
lenderwijs	kunnen	oefenen	op	hun	smart-
phone.	Deze	app	biedt	 jongeren	de	kans	
om	zich	te	meten	met	de	meer	dan	40.000	
leerlingen	die	Rijbewijs	op	School	volgen.	
wie	erin	slaagt	om	de	quizvragen	zo	snel	
en	 correct	 mogelijk	 te	 beantwoorden,	
prijkt	bovenaan	de	crashtest-ranking.

Werner De DOBBELEER
Vlaamse Stichting Verkeerskunde

De leerlingen van het Atheneum 
van Namen leggen hun rijbewijs 
af tijdens de lesvrije dagen

Veel scholen zijn op zoek naar  interessan-
te activiteiten voor hun leerlingen tijdens 
de lesvrije dagen. In Namen konden de 
leerlingen van het atheneum gebruik ma-
ken van deze dagen om hun theoretisch 
rijbewijs af te leggen. Deze activiteit was 
een groot succes want van alle activiteiten 
kon zij op de meeste bijval rekenen. Van 
de 27 leerlingen die het examen aflegden, 
slaagden er 20 dankzij een opleiding van 
de RACB. Een goede manier om de les-
vrije dagen op te waarderen …

meer	info	op:	
www.rijbewijsopschool.be.



26 27

via secura nr. 88via secura nr. 88

communicatiecommunicatie

Half juni presenteerde het BIVV de 
nieuwe Bob-campagne in samen-
werking met de Belgische Brou-
wers en Assuralia. Na 17 jaar trou-
we dienst, krijgt Bob een nieuwe 
dimensie: het concept wordt uit-
gebreid naar bobben. 

Bob, boegbeeld van 
tegen rijden onder 
invloed van alcohol 
In	 1995	 werd	 Bob,	 de	 persoon	 die	 niet	
drinkt	als	hij	moet	rijden,	geïntroduceerd	in	
België.	gedurende	meer	dan	17	jaar	heeft	
Bob	ons	een	grote	dienst	bewezen	en	heeft	
hij	ervoor	gezorgd	dat	de	sociale	afkeuring	
ten	opzichte	 van	 rijden	onder	 invloed	 van	
alcohol	aanzienlijk	toegenomen	is.	Dit	con-
cept	werd	ook	geëxporteerd	naar	niet	min-
der	dan	17	andere	landen,	wat	het	univer-
seel	karakter	ervan	bevestigt.	

Het	 BIVV	 houdt	 zich	 bezig	 met	 de	 alge-
mene	 organisatie	 van	 de	 sensibiliserings-
campagne	 en	 de	 com-municatie	 over	 de	
pakkans	 (preventieve	 luik),	 terwijl	 het	 de	
taak	 van	 de	 politie	 is	 om	 het	 aantal	 con-
troles	op	te	voeren	in	de	eindejaarsperiode	
(repressieve	luik).	Hoewel	er	in	de	loop	van	
de	jaren	lichtjes	gesleuteld	werd	aan	de	for-
mule	van	de	Bob-campagnes,	zijn	de	ba-
sisingrediënten	toch	dezelfde	gebleven:	het	
concept	van	de	aangeduide	bestuurder,	het	
feestelement	en	waardering	voor	het	goede	
gedrag.	 Ook	 de	 kernboodschap	 blijft	 on-
veranderd:	je	kan	gerust	plezier	maken,	op	
voorwaarde	dat	de	bestuurder	die	de	an-
deren	naar	huis	brengt	geen	alcohol	drinkt.	

Via	deze	sensibiliseringscampagne	wil	het	
BIVV:	
 y 	mensen	 die	 van	 plan	 zijn	 om	 uit	 te	
gaan,	ertoe	aanzetten	om	een	Bob	 te	
kiezen.	we	constateren	dat	het	aantal	
personen	 dat	 de	 rol	 van	 Bob	 op	 zich	
neemt,	 in	de	 loop	van	de	 jaren	toege-
nomen	is,	wat	de	positieve	impact	van	
de	campagnes	aantoont.

 y 	mensen	 ervan	 overtuigen	 dat	 drinken	
en	rijden	niet	samengaan.

België hinkt achterop
toch kunnen we niet anders dan vaststel-
len	 dat	 het	 percentage	 bestuurders	 dat	
onder	 invloed	van	alcohol	 rijdt,	abnormaal	
hoog	blijft.	Idem	voor	het	percentage	alco-
holgerelateerde ongevallen. ondanks het 
toenemend	aantal	Bob-campagnes	en	po-
litiecontroles,	blijft	deze	killer	in	België	ern-
stiger dan in andere europese landen. als 
we	vergelijken	met	onze	noorderburen,	dan	
zien	we	dat	er	3	keer	minder	bestuurders	
positief	testen	in	nederland	dan	in	België.	

Resultaten van de recentste gedrags-
meting 

Om	de	 twee	 jaar	 voert	 het	 BIVV	 een	 ge-
dragsmeting	alcohol	uit	om	de	omvang	van	
deze	problematiek	in	ons	land	te	bepalen.	
uit	 de	 resultaten	 van	 de	 nieuwste	 studie	
uit	20121	blijkt	dat	er	de	laatste	jaren	geen	
sprake was van een positieve evolutie.

Het	probleem	 is	nog	nijpender	 tijdens	het	
weekend	dan	tijdens	de	rest	van	de	week:	
tijdens	weekendnachten	test	ongeveer	8%	
van	de	gecontroleerde	bestuurders	positief.	
Anders	 gezegd,	 tijdens	 weekendnachten	
wordt	één	auto	op	de	12	bestuurd	door	ie-
mand	die	teveel	gedronken	heeft.

Organiseer je vooraf! Klaar om te  bobben!

Bij	 de	 jongste	 automobilisten	 is	 het	 per-
centage	dat	rijdt	onder	invloed	van	alcohol	
het	laagst.	Bij	de	40-	tot	54-jarigen	wordt	
daarentegen het hoogste percentage po-
sitieve	bestuurders	opgetekend	(3,2	%).

Sociaal draagvlak
Ondanks	 deze	 verontrustende	 cijfers,	
toonde	 de	 nationale	 VerkeersOnveilig-
heidsenquête	van	het	BIVV	eerder	dit	jaar	
al aan dat er een groot sociaal draagvlak 
is	ten	voordele	van	de	maatregelen	tegen	
rijden	onder	invloed	van	alcohol.	Zo	werd	
rijden	onder	 invloed	 van	 alcohol	 door	 de	
respondenten	beschouwd	als	de	gevaar-
lijkste	 gedraging	 in	 het	 verkeer	 (na	 rijden	
onder	invloed	van	drugs).

Het	 verhogen	van	het	aantal	 alcoholcon-
troles	was	trouwens	één	van	de	maatrege-
len	waar	de	Belgen	het	meeste	voorstan-
der	van	waren.	Zelfs	sommige	bestuurders	
die geregeld onder invloed van alcohol 
reden	waren	 toch	 voorstander	 van	meer	

controles,	wat	aantoont	dat	een	deel	van	
de	automobilisten	nood	heeft	aan	externe	
controle	om	zich	aan	de	snelheidslimieten	
te houden.

De campagne
Van Bob naar Bobben 

Om	 de	 impact	 van	 het	 concept	 Bob	 te	
versterken,	 hebben	 we	 ervoor	 gekozen	
om	er	een	nieuwe	dimensie	aan	te	geven.	
Bob	is	de	bestuurder	die	niet	drinkt	wan-
neer	hij	rijdt.	maar	bobben	gaat	veel	verder	
dan	dat.	Bobben	is	dus	niet	alleen	zelf	Bob	
zijn	of	een	Bob	aanduiden,	maar	ook	en	
vooral de terugrit op voorhand organise-
ren	nog	voor	het	feestje	begint.	Zeker	als	
je	 van	plan	bent	 om	een	glaasje	 te	drin-
ken.	Bobben	hoort	bij	de	voorbereidingen	
op	een	avondje	uit.

Wegaffiches 
Affiches	 langs	 de	 (snel)wegen	 zullen	 in	
de	maand	 juni	de	weggebruikers	uitnodi-
gen	om	te	bobben.	Opmerkelijk	is	dat	de	
modellen	op	de	affiches,	de	collega’s	van	
het	team	communicatie	van	het	BIVV	zijn.	
net	 omdat	 bobben	 een	 gemakkelijke	 en	
logische	opdracht	voor	 iedereen	 is,	werd	
niet	voor	professionele	modellen	gekozen,	
maar	voor	“gewone”	mensen,	zoals	u	en	

ik.	De	 personen	 die	 bobben	 zijn	 herken-
baar	aan	hun	gele	kledij.

Radiospots 
In	de	maand	juni	liepen	er	spots	van	30	se-
conden	op	de	radio.	Er	werd	gekozen	voor	
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een	 confronterende	 aanpak.	 Een	 dader	
blikt	 terug	 op	 het	 ongeval	 dat	 hij	 veroor-
zaakte	doordat	hij	zich	niet	had	georgani-
seerd.	De	spijt	komt	te	laat.	Het	kwaad	is	
geschied.	En	al	het	leed	kon	zo	gemakke-
lijk	voorkomen	worden.	Een	tweede	stem	
roept	op	om	te	bobben.	want	zo	moeilijk	
is	dat	toch	niet?	De	radiospot	 is	bedoeld	
om	luisteraars	mee	te	nemen	in	het	gevoel	
van	een	dader,	om	hen	te	laten	inzien	hoe	
snel	het	kan	gebeuren,	met	ieder	van	ons.	
In	de	zomermaanden	worden	er	kortere	en	

iets	 ludiekere	 radiospots	uitgezonden	die	
het	begrip	bobben	meer	bekendheid	wil-
len geven. 

Website en wedstrijd
op de nieuwe site www.ikbob.be vinden 
geïnteresseerden	meer	informatie	over	de	
campagne.	 men	 kan	 er	 cijfer-	 en	 beeld-
materiaal	downloaden	of	er	de	cijfers	over	
rijden	onder	invloed	bekijken.	Op	deze	site	
staan	ook	de	details	van	de	wedstrijd	die	
in	 het	 kader	 van	 deze	 campagne	 in	 sa-

menwerking	met	Assuralia	georganiseerd	
wordt.	Zo	krijgt	de	winnaar	gedurende	één	
jaar	een	Suzuki	Swift	ter	beschikking.

Activatie op het terrein
Deze	zomer	trekken	teams	van	vrijwilligers	
naar	 drukbezette	 plaatsen:	 terrasjes,	 su-
permarkten,	enz.	om	mensen	op	een	 lu-
dieke	en	toch	overtuigende	manier	te	laten	
ontdekken	wat	bobben	betekent.	

Benoit GODART

Een nieuwe risicoperceptie-
test 
Sinds begin maart hebben kandi-
daten die hun theoretisch rijexa-
men afleggen de mogelijkheid om 
vrijblijvend en gratis deel te nemen 
aan een risicoperceptietest die 
ontwikkeld werd door GOCA. Deze 
test vormt echter nog geen onder-
deel van het officiële examen. 

De	 waarneming	 van	 potentiële	 gevaren	
in het verkeer en het correct anticiperen 
hierop spelen een cruciale rol in de ver-
keersveiligheid.	 Deze	 vaardigheden	 laten	
opvallend	 te	wensen	over	bij	 jonge	oner-
varen	bestuurders,	wat	duidelijk	zichtbaar	
is	 in	de	ongevallenstatistieken.	Het	onge-
vallencijfer	daalt	naarmate	de	jonge	oner-
varen	 bestuurder	meer	 ervaring	 verwerft.	
Hoewel	het	vermogen	om	gevaren	waar	te	
nemen	enkel	door	middel	van	(rij)ervaring	
kan	worden	verworven,	kan	het	leerproces	
worden versneld door de kandidaat reeds 
in	een	vroeg	stadium	te	laten	kennismaken	
met	het	belang	van	gevaarwaarneming	in	
het verkeer via de risicoperceptietest. 

Methode 
Voor	 zijn	 risicoperceptietest	 heeft	 gOcA	
simulaties	gerealiseerd	van	reële,	potenti-
eel	gevaarlijke	verkeerssituaties.	De	simu-
laties	werden	gemaakt	vanuit	het	perspec-
tief	van	de	bestuurder	maar	er	wordt	ook	
een	zicht	geboden	op	de	snelheidsmeter,	
de	 richtingaanwijzers,	de	binnen-	en	bui-
tenspiegels.	 Bij	 de	 ontwikkeling	 van	 de	
simulaties	 werd	 gestreefd	 naar	 het	 be-
trekken	 van	 alle	 mogelijke	 verkeersdeel-
nemers	teneinde	een	variatie	in	beeldma-
teriaal	en	mogelijke	gevaren	te	bekomen.	

Door	gebruik	 te	maken	van	achteruitkijk-
spiegels dient de kandidaat overigens niet 
alleen	rekening	te	houden	met	een	moge-
lijk	gevaar	dat	zich	voordoet	recht	voor	het	
voertuig,	maar	ook	met	mogelijke	gevaren	
achter	en	aan	de	zijkant	van	het	voertuig.	
Op	 het	 einde	 van	 de	 simulatie	 dient	 de	
kandidaat aan te geven wat er vervolgens 
zou	kunnen	gebeuren	of	welke	gevaren	hij	
tijdens	de	simulatie	is	tegengekomen.	Op	
deze	 manier	 meet	 gOcA	 het	 vermogen	
van	de	kandidaat	om	“verborgen”	risico’s	
waar	 te	 nemen.	 Hiervoor	 wordt	 gebruik	
gemaakt	van	meerkeuzevragen	waarbij	er	
meerdere	goede	antwoorden	mogelijk	zijn.	
De	klemtoon	 ligt	niet	op	de	 reactietijd	en	
zeker	niet	op	de	wegcode	maar	enkel	op	
de	risico-elementen.	

Een vernieuwende test 
De	gOcA-risicoperceptietest	kan	op	ver-
schillende	 punten	 als	 vernieuwend	 be-
schouwd	 worden.	 Er	 wordt	 gebruik	 ge-
maakt	 van	 bewegende	 beelden,	 gefilmd	
in	 dagdagelijkse	 verkeerssituaties.	 Dit	
geeft	een	 realistisch	beeld	aan	de	kandi-
daat	van	de	deelname	aan	het	verkeer	in	
een	 motorvoertuig.	 Door	 gebruik	 te	 ma-
ken	 van	 het	 bestuurdersperspectief	 en	
de	introductie	van	verschillende	attributen	
(achteruitkijkspiegels,	 tachograaf…)	 in	de	
simulaties,	 wordt	 de	 kandidaat	 genood-
zaakt	om	aandachtig	te	zijn	over	het	hele	
gezichtsveld	en	de	 juiste	kijktechniek	 toe	
te	passen	om	tijdig	potentiële	gevaren	op	
te	merken.	De	 risicoperceptietest	beoogt	
waardevolle	reflexen	uit	de	praktijk	op	een	
efficiënte	manier	te	integreren	in	een	theo-
retisch	examen.

Benoit GODART

Benoit GODART

Minstens 1.000 km 
om te slagen
GOCA organiseert jaarlijks een enquête in 
verschillende examencentra waarbij onge-
veer 1.100 kandidaten bevraagd worden 
die voor de eerste maal hun praktijkexamen 
voor het rijbewijs categorie B afleggen. Uit 
de resultaten van de enquête blijkt dat de 
slaagpercentages voor het praktijkexa-
men stijgen als de kandidaten meer dan 
1.000 km afleggen tijdens hun opleidingspe-
riode. Bij kandidaten die minder dan 500 km 
aflegden, bedraagt het slaagpercentage on-
geveer 56%, terwijl dit percentage stijgt naar 
76% voor diegenen die meer dan 1000 km 
met de wagen reden. Het aantal afgelegde 
kilometers is niet de enige slaagfactor. Men 
moet ook in alle mogelijke rijomstandighe-
den oefenen: in de stad, buiten de stad, ‘s 
avonds, tijdens het weekend, in de week tij-
dens de spitsuren en bij goed of slecht weer. 
Nadat ze slaagden voor hun examen, rijden 
de meeste bestuurders zonder enige vorm 
van begeleiding. Bestuurders die een uitge-
breide rijervaring onder alle omstandigheden 
verworven hebben zullen ook hierop beter 
voorbereid zijn.

de volledige resultaten van de enquête 
zijn	beschikbaar	op:	
www.goca.be/fr/p/Enquetes
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Wallonië

Uitgeverij Politeia, de Vereniging 
van de Vlaamse Steden en Ge-
meenten (VVSG) en de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) publice-
ren “Een nieuwe aanpak voor lan-
delijke wegen. Het functietoeken-
ningsplan”.

Iedere	Vlaamse	gemeente	heeft	landelijke	
wegen,	 die	 alsmaar	 intensiever	 en	 diver-
ser	gebruikt	worden.	Door	de	toename	en	
de	verbreding	van	activiteiten	in	landelijke	
gemeenten,	 zoals	 in	 de	 landbouw-	 en	
toerismesector,	krijgen	ze	meer	en	ander	
verkeer	te	verwerken.	Bovendien	zijn	lan-
delijke	 wegen	 aantrekkelijke	 routes	 voor	
woon-werkverkeer,	 voor	 schoolgaande	
jeugd	en	worden	ze	steeds	vaker	gebruikt	
als	 sluipweg.	 meer	 dan	 vroeger	 komen	
weggebruikers	 met	 elkaar	 in	 conflict,	
waardoor de verkeersonveiligheid toe-
neemt.	 Voor	 gemeenten	 is	 het	 dan	 ook	
een	grote	opdracht	om	goed	uitgebouw-
de	en	veilige	landelijke	wegen	te	voorzien.	

Duurzame aanleg van lande-
lijke wegen

Voor	een	duurzaam	beheer	van	het	lande-
lijke	wegennet	moeten	er	doordachte	keu-
zes	gemaakt	worden	en	is	een	planmatige	
aanpak	 noodzakelijk.	Om	elke	 gemeente	
in	de	toekomst	in	staat	te	stellen	het	hoofd	
te	bieden	aan	de	veranderde	verkeerssitu-
atie,	heeft	de	Vlaamse	landmaatschappij	
met	 steun	 van	het	Europees	Fonds	 voor	
Regionale	Ontwikkeling	 (EFRO)	een	nieu-
we	methodiek	ontwikkeld:	het	functietoe-
kenningsplan. 

Deze	nieuwe	methode	voorziet	in	een	ge-
biedsdekkende	visie	met	betrekking	tot	de	
functionaliteit	 van	het	 landelijk	wegennet,	
met	aandacht	voor	een	aangepaste	inrich-
ting.	Een	gemeente	kan	zo,	na	een	inven-
tarisatie	van	de	landelijke	wegen,	voor	elke	
landelijke	weg	 de	 gewenste	 functie	 aan-
duiden:	 welke	 gebruikers	 willen	 we	 hier	
graag	en	welke	liever	niet?	Afhankelijk	van	
het	gewenste	verkeer,	of	van	zijn	 functie,	
zal	ook	de	inrichting	van	de	landelijke	weg	
bekeken	moeten	worden	en,	indien	nodig,	
aangepast worden. twee studies liggen 

aan	de	basis	van	deze	nieuwe	methodiek:	
Onderzoek	naar	de	opmaak	van	een	func-
tietoekenningsplan	voor	de	 landbouwwe-
gen	in	de	westhoek	(Vlm	en	EFRO,	2008)	
en	 Opmaak	 van	 functietoekenningsplan-
nen	 voor	 de	 landelijke	 wegen	 in	 diverse	
Vlaamse	regio’s	(Vlm	en	VVSg,	2011).	In	
het	boek	‘Een	nieuwe	aanpak	voor	lande-
lijke	 wegen.	 Het	 functietoekenningsplan’	
willen	de	Vlm	en	de	VVSg	het	functietoe-
kenningsplan toelichten. 

De	 auteur	 liesbet	 Belmans	 (VVSg)	 be-
spreekt	 het	 functietoekenningsplan	 op	
een	toegankelijke	manier	door	middel	van	
talrijke	 illustraties.	De	publicatie	biedt	een	
antwoord	op	onder	meer	volgende	vragen:	
 y 	Hoe	 ontwikkel	 je	 een	 visie,	 rekening	
houdend	 met	 de	 ruimtelijke	 structuur	
en de verkeerssituatie? 

 y 	Hoe	 baken	 je	 mobiliteitskamers	 af	 en	
hoe	worden	deze	ontsloten?	

 y  Welke signalisatie is er nodig en hoe 
moet	deze	aangebracht	worden?	

 y 	welke	snelheidsminderende	maatrege-
len	kan	je	nemen?	

 y 	welke	materialen	gebruik	je	het	best	in	
welke situatie? 

 y waar	kan	je	inspiratie	opdoen?	

niet	 alleen	 gemeenten	 die	 op	 een	 toe-
komstgerichte	manier	om	willen	gaan	met	
hun	landelijk	wegennet	vinden	in	deze	pu-
blicatie	 inspiratie	om	aan	de	slag	te	gaan,	
maar	ook	ruimtelijke	planners,	verkeersdes-
kundigen,	bouwkundigen,	architecten,	ed.	
hebben	er	een	handig	werkinstrument	bij.	
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FEESTJE BOUWEN

EN TOCH VEILIG THUIS RAKEN?

MNM ZERO CAR APP: DE CARPOOL - OPLOSSING VOOR FEESTBEESTEN  

Gratis applicatie
De	publicatie	kan	besteld	worden	op	de	
website	van	politeia:	www.politeia.be,	
per	e-mail	(info@politeia.be)	
of	per	fax	(02	289	26	19).



Het BIVV vernieuwt de brochure “Verkeersborden voor kinderen”

Vanaf 10-11 jaar beginnen kinderen zelfstandig te fi etsen. Het is dan ook belangrĳ k dat 
kinderen op die leeftĳ d de verkeersborden die op hen betrekking hebben, leren kennen 
en naleven. 

Om de kinderen te helpen om al deze borden te begrĳ pen, ontwierp het BIVV een 
aantal pedagogische instrumenten. 

In dit kader heeft het BIVV de poster en de brochure 
“Verkeersborden voor kinderen” heruitgegeven. De poster richt zich 
tot kinderen van 10 tot 12 jaar. Jongere kinderen die zich zelfstandig 
verplaatsen doen dit vooral te voet en slechts weinig verkeersborden 
hebben betrekking op het kind als voetganger. Vandaar heeft het 
weinig zin om kinderen de betekenis aan te leren van borden die 
voor hen geen belang hebben. Dat is meteen ook de reden waarom 
de poster en de brochure enkel de verkeersborden bevatten die voor 
10-12 jarigen het belangrĳ kst zĳ n. 

De poster geeft de belangrĳ kste verkeersborden weer, ingedeeld 
per categorie en voorzien van humoristische tekeningen, zodat 
het kind de betekenis van elk bord gemakkelĳ k begrĳ pt.

De brochure, die bestemd is voor volwassenen (leerkrachten, 
opvoeders, animatoren of ouders), legt in voor kinderen 
verstaanbare taal de betekenis uit van elk bord op de poster. 
Ze bevat ook suggesties voor activiteiten.

VerkeersBorden
v o o r  k i n d e r e n

De poster en de kleurenbrochure zĳ n 
verkrĳ gbaar bĳ  het BIVV voor de prĳ s van 
EUR 3 (verzendingskosten inbegrepen).

Om de algemene verkoopsvoorwaarden 
te raadplegen: 
http://webshop.bivv/nl/voorwaarden 

Bestellen kan: 

via de webshop: webshop.bivv.be, 
per fax : 02/244.15.28 
per mail : shop@bivv.be.

Gelieve de volgende 
referentie te vermelden: N831.


