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Voetgangersset  
voor kinderen  

van 5 tot 8 jaar 
Pedagogische gids voor het gebruik van de miniposters en de maquette 

Ik stap op de stoep. 
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Ik stap ver 
van de rijbaan. 
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Grote mensen straatkant, 
kinderen huizenkant.
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Ook al kan ik moeilijk door, 
ik blijf best op de stoep.  
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Aan een straatje of oprit kijk  
ik uit voor aankomende auto’s. 
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Aan een garage kijk ik of 
er een auto wil wegrijden.  
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Voor ik oversteek,  
stop ik altijd. Ik kijk naar links. Ik kijk naar rechts. Ik kijk opnieuw  

naar links.

Oversteken

Ik steek mooi recht over. Ik loop niet. Ik kijk opnieuw  
naar rechts.
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Brochure-Set piéton-NL-V2.indd   1 12/08/14   14:33

25 EUR – set bestaande uit posters, maquette en pedagogische brochure voor  
voetgangerstraining bij 5-8-jarigen rond oversteken en verplaatsingen op de stoep.
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kortkort
1975-2015: 40 jaar 
gordel in België
Meer	dan	85%	van	de	bestuurders	en	pas-
sagiers	voorin	maken	hun	gordel	vast.	we	
hebben	dus	nog	een	beetje	vooruitgang	te	
boeken	als	we	de	volle	100%	willen	beha-
len.	nochtans	 is	de	veiligheidsgordel	één	
van	 de	 eenvoudigste	 en	minst	 dure	ma-
nieren	om	levens	te	reden	in	geval	van	een	
ongeval.	 De	 gordel	 vermindert	 het	 risico	
om	te	overlijden	of	ernstig	gewond	te	gera-
ken	in	een	ongeval	met	40	tot	50%	voorin.	
wie	uit	de	wagen	geslingerd	wordt,	 loopt	
trouwens	 5	 x	 meer	 risico	 om	 te	 sterven	
dan	wie	vastgeklikt	zit.	Het	eerste	patent	
op	 een	 buikgordel	 is	 ongeveer	 100	 jaar	
oud,	en	aan	het	eind	van	de	jaren	‘50	ver-
schenen	de	eerste	auto’s	die	uitgerust	zijn	
met	veilige	en	betrouwbare	driepuntsgor-
dels.	In	juni	1975,	werd	het	dragen	van	de	
veiligheidsgordel	 vooraan	 verplicht.	Sinds	
1991	 is	 dit	 ook	 verplicht	 voor	 de	 passa-
giers	achterin.	toch	 is	het	dragen	van	de	
gordel	nog	steeds	geen	vanzelfsprekende	
reflex	 geworden.	 Bij	 het	 invoeren	 van	 de	
verplichte	gordeldracht,	deden	de	gekste	
ideeën	de	ronde	over	hoe	gevaarlijk	het	is	
om	 een	 gordel	 te	 dragen.	 Sommige	 van	
deze	geruchten	bestaan	vandaag	de	dag	
nog	 steeds.	 nochtans	 kan	 een	 botsing	
aan	20	km/u	zonder	gordel	al	dodelijk	zijn!	

Oostenrijk: stijging 
van de ongevallen
De	 europese	 unie	 heeft	 nog	 steeds	 als	
objectief	 een	 daling	 van	 het	 aantal	 ver-
keersdoden	tegen	2020.	we	zijn	op	goede	
weg,	maar	afhankelijk	van	de	periodes	van	
het	 jaar	 en	 van	 de	 landen,	 zien	we	 toch	
variaties.	terwijl	Zwitserland	een	daling	van	
het	aantal	doden	optekent	(-7%)	met	een	
stijging	 van	 het	 aantal	 ernstig	 gewonden	
(+11%)	op	de	wegen	in	het	eerste	semes-
ter	van	2014,	stijgt	in	oostenrijk	tegelijker-
tijd	het	aantal	verkeersdoden	met	25,9%,		
het	 aantal	 ongevallen	 met	 8,3%	 en	 het	
aantal	 gewonden	 met	 7,5%.	 Het	 eerste	
trimester	van	het	jaar	was	enorm	dodelijk	
op	de	oostenrijkse	wegen	met	een	stijging	
van	het	aantal	doden	met	maar	liefst	45%!	
een	 zachte	winter	 in	 een	 groot	 deel	 van	
het	land	(wat	een	toename	van	het	aantal	
wagens	op	de	weg	met	zich	meebrengt),	
blijkt	één	van	de	belangrijkste	oorzaken	te	
zijn	van	deze	stijging.	Dezelfde	argumen-
ten	worden	 naar	 voor	 gebracht	 in	België	
om	 de	 balans	 van	 het	 eerste	 deel	 van	
het	 jaar	 te	verklaren:	een	stijging	van	het	
aantal	letselongevallen	(+8,4%)	en	van	het	
aantal	gewonden	(+7,9%)	en	2	extra	ver-
keersdoden.	Het	zachte	weer	wordt	ook	in	
Frankrijk	aangehaald	als	verklaring	voor	de	
recent	geregistreerde	resultaten.	

Meer ongevallen 
in de eerste negen 
maanden van 2014 
In	 navolging	 van	 het	 eerste	 trimester	 en	
het	eerste	semester,	 is	de	balans	van	de	
eerste	negen	maanden	van	2014	niet	erg	
positief:	het	aantal	letselongevallen	en	het	
aantal	 gewonden	 is	 gestegen	 met	 2,8%	
ten	opzichte	van	de	eerste	negen	maan-
den	van	2013.	Met	een	daling	van	0,4%,	is	
het	aantal	doden	ter	plaatse	quasi	onver-
anderd	gebleven.	In	absolute	cijfers	bete-
kent	dit	een	stijging	van	859	letselongeval-
len,	een	toename	van	1094	gewonden	en	
een	daling	van	2	doden	ter	plaatse	in	ver-
gelijking	met	de	eerste	9	maanden	van	het	

vorige	jaar.	De	stijging	van	het	aantal	letse-
longevallen	en	gewonden	in	2014	gaat	te-
gen	de	algemene	tendens	in	van	de	struc-
turele	daling	die	we	de	eerste	9	maanden	
optekenden	van	de	10	afgelopen	jaren.	De	
stijging	van	het	aantal	 letselongevallen	en	
gewonden	was	alleen	duidelijker	 in	2007.	
De	 vergelijking	met	 het	 jaar	 2013	 is	 dus	
niet	 gunstig,	maar	 dat	 jaar	was	 dan	 ook	
uitzonderlijk	 positief	 voor	 de	 verkeersvei-
ligheid.	Als	we	de	cijfers	van	de	9	eerste	
maanden	 van	2014	 vergelijken	met	de	9	
eerste	 maanden	 van	 2012,	 is	 de	 balans	
wel	 positief.	 In	 onze	 buurlanden	 zien	we	
een	gelijkaardige	evolutie	qua	aantal	letse-
longevallen	en	gewonden.	Frankrijk	kende	
een	 iets	minder	slechte	evolutie	dan	Bel-
gië.	Het	aantal	letselongevallen	nam	er	toe	
met	 1,5%	 en	 het	 aantal	 gewonden	 met	
1,9%	ten	opzichte	van	de	eerste	9	maan-
den	 van	 2013.	 Duitsland	 deed	 het	 iets	
minder	goed	dan	België	met	een	stijging	
van	4,2%	van	het	 aantal	 letselongevallen	
en	gewonden	ten	opzichte	van	de	eerste	
8	maanden	in	2013.

In	 het	 algemeen	 heeft	 België	 wel	 betere	
resultaten	behaald	dan	de	buurlanden	qua	
evolutie	van	het	aantal	verkeersdoden.	ter-
wijl	dit	cijfer	stagneert	 in	ons	 land,	was	er	
in	Frankrijk	een	stijging	 van	2,2%	 ten	op-
zichte	van	de	eerste	9	maanden	van	2013.	
omwille	van	de	erg	grote	toename	van	het	
aantal	letselongevallen	en	het	aantal	geob-
serveerde	gewonden	tijdens	de	eerste	drie	
maanden	van	het	jaar,	is	die	eerste	trimes-
ter	verantwoordelijk	voor	de	algemene	ge-
registreerde	stijging	van	de	eerste	9	maan-
den	van	2014.	De	stijgingen	in	het	tweede	
trimester	waren	veel	minder	groot	en	in	het	
derde	trimester	hebben	een	daling	kunnen	
optekenen.	toch	was	deze	daling	niet	groot	
genoeg	 om	 de	 minder	 goede	 resultaten	
van	de	eerste	twee	trimesters	op	te	halen.	
www.bivv.be 

Boetekaarten
Het	BIVV	heeft	net	nieuwe	‘boetekaarten’	
uitgegeven,	ter	grootte	van	een	postkaart.	
De	kaartjes	geven	een	overzicht	van	de	in-
breuken	in	functie	van	hun	ernst	en	de	bij-
horende	sancties.	er	werd	hierbij	rekening	
gehouden	met	de	laatste	wijzigingen,	o.a.	
voor	de	onmiddellijke	inningen	voor	rijden	
en drinken. 

Meer	info	via	http://webshop.bivv.be

Frankrijk: speciale 
boetes voor fietsers 
Fietsers	die	de	wegcode	niet	respecteren	
zouden	nieuwe	boetes	kunnen	krijgen	die	
speciaal	 aangepast	 zijn	 aan	 het	 fietsver-
keer.	Dat	 is	 in	 ieder	geval	waar	de	CnSr	
(nationaal	 Centrum	 voor	 de	 verkeers-
veiligheid	 in	 Frankrijk)	 voorstander	 van	 is	
na	 de	 goede	 resultaten	 van	 de	 geteste	
maatregelen	 in	 de	 stadsgemeenschap	
van	 Straatsburg.	 “Door	 deze	 maatrege-
len	 hebben	 de	 ordediensten	 meer	 be-
keuringen	uitgeschreven	 (…)	en	 is	er	een	
aanzienlijke	 daling	 van	 het	 aantal	 onge-
vallen	van	meer	dan	30%	wat	 toch	geen	
klein	 percentage	 is”,	 onderstreept	 Chris-
tian	 Jacquot,	 voorzitter	 van	 de	 commis-
sie	voor	tweewielers	van	het	CnSr.	Sinds	
2012	 legt	 een	 aangepast	 boetesysteem	

in	 deze	 prefectuur	 van	 de	 elzas	 boetes	
van	 vierde	 categorie	 vast,	 gedeeld	 door	
twee	 (€	45,60	 tegen	€	90	voor	een	auto-
mobilist)	voor	een	aantal	 inbreuken,	zoals	
rijden	 in	 de	 verboden	 rijrichting,	 het	 niet	
respecteren	van	een	stopbord	of	een	rood	
licht,	het	niet	verlenen	van	voorrang	en	het	
gebruik	 van	 een	mobiele	 telefoon	 tijdens	
het	 rijden.	 Voor	 alle	 duidelijkheid	 zijn	 dit	
slechts	voorstellen	van	het	CnSr	die	niet	
bindend	zijn	en	waarover	de	overheid	nog	
geen	uitspraak	gedaan	heeft.	Deze	diffe-
rentiatie	van	prijzen	zou	zelfs	een	mogelijk	
probleem	kunnen	zijn	voor	de	wet	qua	ge-
lijkheid.	er	moet	een	“juridische	expertise	
gebeuren”	met	het	ministerie	van	Justitie,	
zegt	 Interministeriële	 afgevaardigde	 voor	
de	verkeersveiligheid,	Jean-robert	Lopez,	
die	zich	bij	de	stemming	over	deze	aanbe-
veling	heeft	onthouden.	

Het	BIVV	is	geen	voorstander	van	het	toe-
passen	 van	 verschillende	 tarieven	 voor	
fietsers.	Het	is	correct	dat	het	bedrag	van	
de	 boete	 steeds	 proportioneel	 moet	 zijn	
met	 de	 ernst	 van	 de	 inbreuk.	 we	 kun-
nen	misschien	wel	denken	dat	een	fietser	
die	 door	 het	 rood	 licht	 rijdt	 een	 kleinere	
inbreuk	pleegt	dan	wanneer	een	autobe-
stuurder	diezelfde	inbreuk	zou	doen,	maar	
het	 is	 niet	 zeker	 (misschien	 verliest	 de	
autobestuurder	 wel	 de	 controle	 over	 zijn	
voertuig	 na	 de	 aanrijding,	 bijvoorbeeld).	
tot	hiertoe	bestaat	er	geen	informatie	over	
dit	onderwerp.	trouwens,	als	we	het	be-
drag	 van	de	boete	 zouden	 verlagen,	 ge-
ven	we	de	boodschap	mee	aan	de	fietsers	
“dat	het	niet	zo	erg	is	om	door	het	rood	te	
rijden”	en	dat	is	niet	goed	en	zou	wel	eens	
verkeerd	 begrepen	 kunnen	 worden.	 we	
hebben	veel	inspanningen	gedaan	om	het	
fietsen	 te	promoten	de	 laatste	 jaren,	wat	

logisch	is,	maar	sommige	fietsers	hebben	
de	 neiging	 te	 vergeten	 dat	 ze	 niet	 alleen	
rechten	hebben.	Ze	hebben	ook	plichten,	
net	als	alle	andere	weggebruikers.	

Bedrijven voor 
verkeersveiligheid 
tien	bedrijven	die	actief	zijn	op	internatio-
naal	 niveau	hebben	 zicht	 gegroepeerd	 in	
een	nieuw	verbond,	nl.	“together	for	Safer	
roads”,	dat	zich	inzet	voor	de	verbetering	
van	 de	 verkeersveiligheid	 en	 de	 vermin-
dering	 van	 het	 aantal	 verkeersdoden	 en	
gewonden. De groepering wordt voorge-
zeten	door	Carlos	Brito,	de	Ceo	van	AB	
InBev.	 together	 for	 Safer	 roads	 brengt	
alle	 internationale	 industriële	 leiders	 bij	
elkaar	die	 overtuigd	 zijn	dat	 bedrijven	de	
katalysator	 kunnen	 zijn	 voor	 verandering	
waardoor	 het	 aantal	 verkeersdoden	 en	
gewonden	 teruggedrongen	 kan	 worden.	
eén	van	de	objectieven	van	de	leden	van	
de	 groepering	 is	 “het	 aanmoedigen	 van	
een	 intersectoriële	 samenwerking	 waar-
door	de	best	practices	 rond	verkeersvei-
ligheid	kunnen	geïdentificeerd	en	versterkt	
worden.”	 Volgens	 de	 groepering	 zijn	 ver-
keersongevallen,	met	zo’n	3000	verkeers-
doden	 per	 dag,	 de	 achtste	 belangrijkste	
doodsoorzaak	 ter	wereld.	 “De	wereldge-
zondheidsorganisatie	 van	 de	 Verenigde	
naties	schat	dat,	 indien	we	niet	 ingrijpen,	
verkeersongevallen	de	vijfde	belangrijkste	
doodsoorzaak	zullen	worden	tegen	2030,	
en	ziektes,	zoals	HIV/AIDS	en	diabetes	zal	
overtreffen,”	onderstreept	together	for	Sa-
fer	 roads.	 De	 groepering	 voegt	 nog	 toe	
dat	dit	hoog	cijfer	qua	verkeersdoden	trou-
wens	een	enorm	economisch	verlies	bete-
kent.	“naar	schatting	zouden	verkeerson-
gevallen	meer	dan	500	miljard	uSD	kosten	
per	jaar,	oftewel	1	tot	3%	van	het	BIP	van	
de	landen	in	de	wereld.”	De	stichtende	le-
den	van	together	for	Safer	roads	zijn:	AB	
InBev,	AIg,	AIg,	At&t,	Chevron,	ericsson,	
Facebook,	IBM,	iHeartMedia,	PepsiCo	en	
walmart.

BOETEKAART 
Overtreding                Tarief

Graad 1

Graad 2: onrechtstreeks gevaar

Graad 4: onvermijdelijk gevaar

Graad 3: rechtstreeks gevaar

 › Richtingaanwijzers niet gebruiken wanneer verplicht
 › ’s Nachts zonder verlichting fietsen
 › Onrechtmatig op busstrook rijden
 › Onrechtmatig op pechstrook rijden

 › Gordel niet dragen
 › Oranje verkeerslicht negeren
 › Als bestuurder bellen met gsm in de hand
 › Rechts inhalen waar dit verboden is
 › Veiligheidsafstand vrachtwagens niet naleven
 › Achtermistlichten niet aanzetten wanneer verplicht
 › Gevaarlijk en/of hinderlijk parkeren (bepaalde gevallen)
 › Onrechtmatig parkeren op plaatsen voorbehouden voor 
personen met handicap

 › Rood verkeerslicht negeren
 › Inhaalverbod niet naleven
 › Dubbel inhalen waar dit verboden is
 › inhalen nabij oversteekplaats
 › Voetgangers of fietsers in gevaar brengen
 › Regels betreffende kruisen niet naleven
 › Het niet (correct) gebruiken van een kinderbeveiligingssysteem 
voor het vervoer van een kind dat kleiner is dan 1m35

 › Links inhalen op helling of in bocht
 › Aansporen tot overdreven snel rijden
 › Verkeerstekens op een overweg negeren
 › Rechtsomkeer maken op autosnelweg
 › Straatraces

€ 55

€ 110

€ 165
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kortkort

Schotland: 
verlaging van het 
alcoholgehalte 
Schotland	onderscheidt	zich	van	engeland	
wat	rijden	en	drinken	betreft.	Het	Schotse	
parlement	 heeft	 immers	 een	 nieuwe	 wet	
goedgekeurd	die	het	alcoholgehalte	ach-
ter	het	stuur	verlaagt	naar	0,5‰	(in	plaats	
van	0,8).	Dit	 is	een	bekrachtiging	van	de	
resultaten	van	een	volksraadpleging	waar-
uit	bleek	dat	drie	kwart	van	de	personen	
die	 gestemd	 hadden	 voorstander	 was	
van	 deze	 daling.	 terwijl	 de	 rest	 van	 het	
Verenigd	Koninkrijk	0,8‰	aanhoudt	als	al-
cohollimiet,	sluit	Schotland	zich	met	deze	
nieuwe	 alcohollimiet	 aan	 bij	 de	meerder-
heid	van	de	andere	europese	landen.	

Voetgangers, wees 
zichtbaar
ongevallen	op	kruispunten	met	een	voet-
ganger	en	een	wagen	komen	vaker	 voor	
na	 de	 overschakeling	 naar	 het	winteruur.	
Het	feit	dat	de	avondspits	zich	in	het	don-
ker	afspeelt,	brengt	voetgangers	en	auto-
bestuurders	 in	de	war	en	ze	passen	hun	
gedrag	 niet	 aan.	 Het	 is	 dus	 zeker	 nuttig	
om	 voetgangers	 nog	 even	 de	 belangrijk-

ste	tips	mee	te	geven,	namelijk:	zeer	goed	
nadenken,	 de	 oversteekplaatsen	 gebrui-
ken	en	niet	zomaar	blindelings	oversteken.	
eenvoudigweg	 iets	 van	 reflecterend	 ma-
teriaal	 dragen,	 maakt	 voetgangers	 beter	
zichtbaar	 voor	 automobilisten,	 wat	 van	
vitaal	belang	kan	zijn.	Zo	zijn	voetgangers	
in	de	koplampen	 van	een	wagen	slechts	
zichtbaar	op	20	m	als	ze	in	het	zwart	ge-
kleed	zijn.	Aan	50	km/u	heeft	een	wagen	
zo’n	26	m	nodig	om	te	kunnen	stoppen	op	
een	droog	wegdek	(33	m	op	een	nat	weg-
dek).	 De	 autobestuurder	 zal	 dus	 niet	 op	
tijd	kunnen	stoppen	als	er	een	persoon	die	
in	het	zwart	gekleed	is,	plots	opduikt.	Met	
reflecterende	accessoires	zijn	voetgangers	
wel	zichtbaar	tot	op	150	m!	Het	verschil	is	
dus	enorm.	Zelfs	al	gebeuren	er	soms	nog	
ongevallen,	toch	is	een	oversteekplaats	de	
veiligste	plaats	voor	voetgangers	om	over	
te	 steken.	 Als	 er	 een	 oversteekplaats	 is	
op	minder	dan	30	m,	bent	u	verplicht	het	
te	gebruiken.	Voorrang	hebben,	betekent	
uiteraard	 nog	 niet	 dat	 u	 blindelings	 mag	
oversteken,	 zeker	 niet	 als	 het	 schemert.	
wees	voorzichtig	als	u	oversteekt	en	hou	
rekening	 met	 de	 voertuigen	 die	 naderbij	
komen.	Blijf	tijdens	het	oversteken	steeds	
naar	 links	en	naar	 rechts	kijken.	Het	kan	
goed	zijn	dat	de	voertuigen	aan	één	kant	
stoppen,	maar	niet	aan	de	andere	kant.

Alcohol achter het 
stuur: strengere 
sancties
Vanaf	1	januari	2015	geldt	een	strengere	al-
cohollimiet	voor	professionele	bestuurders.	
Vanaf	een	alcoholgehalte	van	0,2‰	riske-
ren	zij	dan	een	boete	van	100	euro	en	een	
rijverbod	 van	 2	 uren.	 De	 strengere	 regels	
komen	er	op	aanbeveling	van	de	europese	
Commissie	 en	 moeten	 ons	 land	 helpen	
het	 aantal	 verkeersdoden	 te	 verminderen.
De	verlaging	van	de	maximaal	 toegestane	
alcoholconcentratie	 naar	 0,2‰	 geldt	 niet	
alleen	 voor	 bestuurders	 van	 vrachtwa-
gens,	 autobussen	 of	 autocars,	 maar	 ook	
voor	 bestuurders	 van	 andere	 voertuigen	
die	 beroepsmatig	 personen	 vervoeren	 en	
waarvoor	dezelfde	medische	criteria	gelden	
als	voor	de	bestuurders	van	vrachtwagens	
en	 autocars.	 Het	 gaat	 dan	 bijvoorbeeld	
om	 taxichauffeurs,	 bestuurders	 van	 mini-
busjes,	leerlingenvervoer,	enz…	Voor	deze	
bestuurders	geldt	de	lagere	alcohollimiet	bij	
het	vervoer	van	personen	in	het	kader	van	
de	beroepsmatige	uitoefening	van	een	ver-
voersdienst	en	niet	om	privéverplaatsingen.

Het Solowheel, een 
onbekend rollend 
toestel 
Het	Solowheel	 is	een	éénwielig	elektrisch	
vervoermiddel	 dat	 zo’n	 20	 km/u	 kan	 rij-
den	met	 een	 autonomie	 van	15	 km.	Het	
wordt	 voorgesteld	 als	 “het	 minst	 zware	
(slechts	 11	 kg)	 en	 het	 meest	 compacte	
motorvoertuig	 ter	 wereld”.	 Het	 voordeel	

is	dat	het	overal	kan	meegenomen	en	op-
geborgen	 worden	 en	 is	 perfect	 geschikt	
voor	verplaatsingen	tussen	1	en	8	kilome-
ter.	In	principe	heeft	de	wetgever	voorzien	
om	 alle	 “buitengewone”	 toestellen	 onder	
te	 brengen	 in	 de	 categorie	 “voortbewe-
gingstoestellen”.	Probleem	is	dat	de	voor-
waarde	 om	 als	 “voortbewegingstoestel”	
beschouwd	 te	worden,	er	 in	principe	 ten	
minste…	twee	wielen	aan	het	toestel	moe-
ten	zijn.	Zo	staat	er	in	de	wegcode	dat	een	
gemotoriseerd	voortbewegingstoestel	een	
“motorvoertuig	met	twee	of	meer	wielen	is,	
dat	naar	bouw	en	motorvermogen,	op	een	
horizontale	weg,	niet	sneller	kan	rijden	dan	
18	 km/u”.	 De	 gebruikers	 van	 deze	 voer-
tuigen	 vallen	 onder	 dezelfde	 reglemente-
ring	als	voetgangers	als	ze	niet	sneller	dan	
stapvoets	 rijden.	Als	 ze	wel	 sneller	gaan,	
moeten	ze	de	 regels	 volgen	die	 van	 toe-
passing	 zijn	 voor	 fietsers.	 Door	 dit	 “juri-
disch	vacuüm”	is	het	niet	verboden	om	het	
te	verkopen,	maar	het	is	wel	verboden	om	
het	te	gebruiken	op	de	openbare	weg	(“er	
kan	geen	enkel	voertuig	 in	het	verkeer	of	
op	de	weg	gesteld	of	gehouden	worden,	
als	het	niet	in	overeenstemming	is	met	de	
bepalingen	 van	 huidig	 reglement	 en	 de	
technische	 voorschriften	 voor	motorvoer-
tuigen	of	bromfietsen	en	motorfietsen”).

www.solowheel.eu

Wereld herdenkt 
verkeersslachtoffers
elke	 3e	 zondag	 van	 november	 herden-
ken	 we	 wereldwijd	 de	 slachtoffers	 van	
verkeersongvallen.	 Volgens	 de	 Verenigde	
naties	zijn	verkeersongevallen	de	belang-
rijkste	doodsoorzaak	voor	jongeren	van	15	
tot	29	jaar.	Het	was	de	ideale	gelegenheid	
voor	het	BIVV	om	stil	te	staan	bij	het	vele	
verdriet	en	 leed	bij	de	familie	en	vrienden	

van	deze	verkeersslachtoffers.	In	2013	vie-
len	er	bij	verkeersongevallen	op	de	Belgi-
sche	wegen	724	dodelijke	slachtoffers	en	
meer	 dan	 50.000	 gewonden.	 tijdens	 de	
Staten-generaal	van	de	Verkeersveiligheid	
in	2010	engageerden	we	ons	om	het	aan-
tal	verkeersdoden	te	halveren	tegen	2020.	
tussen	 2012	 en	 2013	 hebben	 we	 een	
daling	 kunnen	 vaststellen	 van	 het	 aantal	
verkeersdoden,	 maar	 de	 resultaten	 van	
de	 barometer	 voor	 de	 verkeersveiligheid	
van	de	eerste	negen	maanden	van	2014	
zijn	 minder	 rooskleurig	 (zie	 korte	 berich-
ten	 “Meer	ongevallen	 in	de	eerste	negen	
maanden	van	2014”)	en	tonen	aan	dat	we	
nog	ver	verwijderd	zijn	van	ons	vooropge-
stelde	doel	van	420	verkeersdoden.	Men-
selijk	gedrag:	overdreven	of	onaangepaste	
snelheid,	 drinken	 en	 rijden	 en	 het	 niet-
dragen	 van	 de	 veiligheidsgordel,	 zijn	 de	
hoofdoorzaken	van	de	meeste	ongevallen.	
Als	 weggebruikers	 hun	 gedrag	 zouden	
aanpassen,	zou	een	groot	aantal	slachtof-
fers	vermeden	kunnen	worden.

Frankrijk: harde 
campagne
ter	gelegenheid	van	de	feesten,	lanceerde	
het	 verkeersveiligheidsinstituut	 in	 Frankrijk	
een	nieuwe	“cross	media”-campagne	met	
een	schokkende	street-marketing	actie	en	
een	filmpje	om	de	mensen	te	sensibiliseren	
rond	de	eindejaarsfeesten.	In	Frankrijk	is	1	
op	de	drie	verkeersdoden	te	wijten	aan	al-
cohol.	Daarom	moet	de	actie	“een	glaasje	
teveel	 is	 geen	 geschenk”	 de	 mensen	 in-
terpelleren.	 Het	 contrast	 tussen	 de	 auto-
wrakken	en	de	kerstdecoratie	wil	de	voor-
bijgangers	bewust	maken	van	het	 feit	dat	
het	 onaanvaardbaar	 is	 dat	 er	 familieleden	
of	vrienden	overlijden	op	de	weg	tijdens	de	

feestdagen.	er	werden	ook	twee	borden	bij	
de	autowrakken	geplaats	met	meer	uitleg	
en	 luidsprekers	 lieten	 geluiden	 horen	 van	
een	ongeval	en	geschreeuw,	gemengd	met	
Kerstmuziekjes.	 er	 waren	 ook	 vrijwilligers	
aanwezig	om	het	publiek	te	informeren.	

Niet-conforme 
elektrische fietsen
De	 FoD	 economie	 heeft	 de	 31	 merken	
van	elektrische	fietsen	die	op	de	Belgische	
markt	zijn	gecontroleerd.	Het	resultaat	is	op	
zijn	minst	opvallend	te	noemen:	geen	enkel	
merk	 voldoet	 helemaal	 aan	 de	 eisen	 van	
de	 europese	 unie.	 De	 elektrische	 fietsen	
vallen	onder	 twee	europese	 richtlijnen:	de	
ene	regulariseert	de	fietsen,	de	andere	de	
machines	–	want	de	fietsen	werken	op	een	
batterij.	 er	 moet	 een	 gedetailleerde	 uitleg	
zijn	over	hoe	deze	fietsen	werden	vervaar-
digd,	een	handleiding	in	de	taal	van	het	land	
waar	ze	verspreid	worden,	een		specifieke	
referentie	 van	 de	 eu,	 een	 verwijzing	 naar	
de	producent	en	de	verkoper...	Dit	werd	al-
lemaal	gecontroleerd.	Voorlopig	werden	de	
merken	nog	niet	ingetrokken	voor	de	Belgi-
sche	markt.	Alvorens	het	(eventueel)	zo	ver	
komt,	blijft	er	nog	één	stap	over	en	dat	 is	
een	 technische	 studie.	 Daarna	 weten	 we	
pas	of	de	elektrische	fietsen	echt	gevaarlijk	
zijn	of	niet.	De	FoD	was	vorige	zomer	het	
administratieve	onderzoek	gestart	nadat	er	
twee	branden	waren	geweest	 in	Vlaande-
ren	die	mogelijk	te	wijten	waren	aan	de	aan-
wezigheid	van	elektrische	fietsen.	Het	BIVV	
heeft	 trouwens	 recentelijk	 een	 onderzoek	
gelanceerd	 naar	 het	 gedrag	 van	 senioren	
aan	 het	 stuur	 van	 een	 elektrisch	 fiets.	De	
resultaten	 zullen	 begin	 2015	 gecommuni-
ceerd	worden.	

In de koplampen van een wagen zijn voetgangers zichtbaar:
op 20 m met 
donkere kledij.

op 50 m met 
lichte kledij.

op 150 m met 
refl ecterende accessoires

“Het fluohesje, ook op de fiets de juiste reflex.”
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minstens	 10	 bestuurders	 die	 niet	 meer	
mogen	 rijden	 ook	 al	 zouden	 ze	 nooit	 bij	
een	 ongeval	 betrokken	 raken,	 met	 de	
zware	gevolgen	voor	sociale	contacten	en	
behoud	van	autonomie.

• Mobiliteit 

De	mobiliteit	neemt	af	met	de	leeftijd.	Voor	
vrouwen	geldt	dit	in	nog	sterkere	mate	dan	
voor	mannen.	Vooral	het	autorijden	wordt	
minder,	 terwijl	 het	 aandeel	 van	 te	 voet	
afgelegde	 verplaatsingen	 stijgt.	 Bij	 vrou-
wen	 daalt	 het	 aantal	 verplaatsingen	 als	
bestuurder	 bijzonder	 sterk	 en	 ze	 leggen	
naarmate	 ze	 ouder	 worden	 een	 almaar	
groter	 deel	 van	 hun	 verplaatsingen	 als	
passagier	 af.	 tussen	 1999	 en	 2009	 zien	
we	een	 stijgend	aandeel	 van	oudere	be-
stuurders	die	nog	regelmatig	rijden.	Deze	
stijging	is	het	grootst	bij	de	oudste	groep	
van	bestuurders	(85	jaar	en	meer).

• Attitudes en gedrag in het verkeer 

ouderen	 voelen	 zich	 minder	 veilig	 in	 het	
verkeer	dan	mensen	van	middelbare	 leef-
tijd.	Dit	toont	zich	vooral	bij	de	senioren	tus-
sen	65	en	74	jaar,	die	meestal	nog	mobiel	
zijn	 maar	 vaak	 beginnende	 problemen	 in	
het	verkeer	ondervinden.	De	mobiele	oude-
ren	boven	de	75	voelen	zich	terug	veiliger	
dan	die	van	65	tot	74.	Dit	ligt	waarschijnlijk	
aan	het	feit	dat	die	ouderen	die	zich	onveilig	
voelden	op	een	gegeven	moment	gestopt	
zijn	om	zich	op	die	manier	te	verplaatsen.	

weggebruikersweggebruikers

Sinds 1991 stijgt het aantal per-
sonen dat ouder is dan 65 in onze 
maatschappij (15% vroeger, 18% 
in 2012). Dit percentage zal nog 
met 50% toenemen tegen 2050. 
Het aantal tachtigjarigen zal zelfs 
met 100% toenemen. De vergrij-
zing van de populatie zal ook ge-
volgen hebben voor het verkeer. 
Met dit in het achterhoofd heeft 
het BIVV de mobiliteit en de ver-
keersveiligheid van de senioren1 
onderzocht.

Mobiliteit	wordt	in	het	algemeen	gezien	als	
een	essentiële	behoefte	en	de	vergrijzing	
van	de	bevolking	zal	dan	ook	zichtbaar	zijn	
in het verkeer. hoewel oudere personen 
gezonder	en	vitaler	zijn	dan	ooit,	gaan	er	
onvermijdelijk	een	aantal	functies	achteruit	
met	de	leeftijd.	

Doel en 
methodologie 
De	studie	van	het	BIVV	gaat	in	op	een	aan-
tal	 vragen	 die	 bij	 een	 vergrijzende	maat-
schappij	bijzonder	pertinent	worden.	Hoe	
ontwikkelt	 zich	 de	 mobiliteit	 op	 hogere	
leeftijd?	welke	manieren	van	verplaatsing	

verkiezen	 de	 senioren?	 Hoe	 gedragen	
ze	 zich	 in	 het	 verkeer?	Zijn	oudere	weg-
gebruikers	 in	 veel	 ongevallen	 betrokken?	
Hebben	ze	een	verhoogd	risico	om	slacht-
offer	 te	worden	 in	een	ongeval?	 In	welke	
verplaatsingsmodus	 lopen	 oudere	 weg-
gebruikers	het	hoogste	risico?	welke	ver-
keerssituaties	zijn	voor	hen	moeilijk	en	dus	
gevaarlijk?	

om	dit	te	onderzoeken	heeft	het	BIVV	de	
mobiliteit,	 de	 verkeersrelevante	 attitudes	
en	gedragingen	en	de	ongevallen	van	ou-
dere	weggebruikers	onderzocht.	

Belangrijkste 
resultaten
• Leeftijdsgerelateerde beperkingen 

een	aantal	 functies	die	voor	het	besturen	
van	een	voertuig	belangrijk	zijn,	gaan	met	
toenemende	 leeftijd	 achteruit:	 het	 zicht	
(met	name	het	perifere	zicht),	de	mobiliteit	
en	de	snelheid	van	de	waarneming	en	be-
oordeling	van	een	situatie,	het	nemen	van	
beslissingen	en	de	eigenlijke	reactie.	Deze	
achteruitgang	gebeurt	echter	niet	bij	ieder-
een	op	dezelfde	leeftijd	en	leidt	zeker	niet	
noodzakelijk	 tot	 rijongeschiktheid.	 Vaak	
kunnen	 deze	 beperkingen	 gecompen-
seerd	worden	 door	 de	 keuze	 van	 plaats	
en	tijd	waar/waarop	men	rijdt	en	door	een	
voorzichtigere	rijstijl.	

naast	de	“normale”	ouderdomsverschijn-
selen	 hebben	 veel	 mensen	 van	 hogere	
leeftijd	 één	 of	meerdere	 chronische	 aan-
doeningen,	 zoals	 bijvoorbeeld	 hart-	 en	
vaatziekten,	 dementie,	 depressie	 of	 ar-

trose	 die	 ook	 de	 rijgeschiktheid	 kunnen	
beperken.	terwijl	bij	één	ziekte	de	beper-
kingen	vaak	nog	gecompenseerd	kunnen	
worden,	stijgt	het	 risico	op	ongevallen	bij	
meerdere	 medische	 aandoeningen	 (en	
inname	 van	 de	 hiervoor	 voorgeschreven	
medicatie)	duidelijk.

• Screening

Vanuit	 wetenschappelijk	 standpunt	 zijn	
er	 geen	 indicaties	 dat	 een	 regelmatige	
screening	van	alle	autobestuurders	op	ho-
gere	leeftijd	de	verkeersveiligheid	zou	ver-
hogen. 

ongeschikt	 verklaarde	 autobestuurders	
verplaatsen	 zich	 vaker	 als	 voetganger	 (en	
fietsers)	waar	ze	een	veel	hoger	risico	lopen	
dan	 als	 autobestuurders.	 Het	 ongevalsri-
sico	dat	ouderen	als	voetganger	 lopen,	 is	
minstens	10	maal	groter	dan	het	risico	dat	
ze	lopen	als	bestuurder	van	een	voertuig.

Het	grootste	risico	is	gerelateerd	aan	ziek-
ten	en	beperkingen,	die	weliswaar	op	ho-
gere	 leeftijd	 vaker	 voorkomen,	maar	 ook	
bij	jongere	bestuurders	kunnen	optreden.	

De	 normale	 leeftijdsgebonden	 achteruit-
gang	 van	 de	 rijgeschiktheid	 compense-
ren	ouderen	meestal	door	aanpassing	van	
hun	gedrag.	Ze	rijden	voorzichtiger,	wan-
neer	er	minder	verkeer	is	en	zelden	in	het	
donker.	Ze	vermijden	ook	onoverzichtelijke	
en	onbekende	situaties.	

een	 gestandaardiseerde	 en	 beperkte	
screeningsprocedure	 kan	 geen	 foutloze	
beslissingen	 garanderen.	 tegenover	 elke	
kandidaat	 die	 van	 het	 besturen	 van	 een	
wagen	 weerhouden	 zou	 worden,	 staan	

Senioren achter het stuur, een   maatschappelijk gegeven

oudere	 bestuurders	 zijn	 minder	 geneigd	
om	zich	 risicovol	 te	gedragen.	te	 snel	 rij-
den,	te	weinig	afstand	houden,	(opzettelijk)	
geen	 voorrang	 verlenen	 en	 rechts	 inhalen	
zijn	 gedragingen	 waarvan	 ouderen	 vaker	
zeggen	dit	nooit	te	doen	ten	opzichte	van	
bestuurders	van	middelbare	leeftijd.	

wat	rijden	onder	de	invloed	betreft,	zien	we	
echter	 ook	bij	 de	ouderen	problemen.	Bij	
de	senioren	tussen	65	en	74	geeft	bijna	1	
op	3	(27%)	toe	wel	eens	onder	de	invloed	
van	alcohol	te	rijden.	Bij	de	senioren	boven	
de	75	zegt	bijna	1	op	de	10	soms	te	rijden	
als	ze	slaapmiddelen	of	andere	geneesmid-
delen	genomen	hebben,	wat	veel	meer	 is	
dan	in	de	andere	leeftijdsgroepen.	op	basis	
van	een	interpolatie	van	gegevens	uit	poli-
tiecontroles	moeten	we	zelfs	ervan	uit	gaan	
dat	het	echte	aandeel	nog	hoger	ligt.

• Verkeersslachtoffers 

Het	stijgende	aandeel	 van	ouderen	 in	de	
bevolking	 toont	 zich	 ook	 in	 de	 ongeval-
lenstatistieken.	 terwijl	 in	 1992	 nog	 1	 op	
7	personen	 (17%)	die	 in	het	verkeer	om-
kwam	65	jaar	of	ouder	was,	is	dit	nu	meer	
dan	1	op	5	(23%).

In	 absolute	 aantallen	 is	 het	 aantal	 dode-
lijke	slachtoffers	onder	de	senioren	deson-
danks	niet	bijzonder	hoog.	De	meest	pro-
blematische	manieren	van	verplaatsing	bij	
ouderen	zijn	fietsen	en	te	voet	gaan.	Meer	
dan	de	helft	van	de	gedode	senioren	was	
een	voetganger	of	een	fietser.	Bij	de	men-
sen	van	middelbare	 leeftijd	 (35-64)	 is	dat	
maar	één	op	de	vijf.	Het	aandeel	autobe-
stuurders	onder	de	dodelijke	verongeluk-
te	senioren	is	daarentegen	kleiner	dan	bij	
slachtoffers	van	middelbare	leeftijd.

1.	Martensen	H.	(2014),	“Senioren	in	het	verkeer.	Mobiliteit	en	verkeersveiligheid	van	ouderen	in	België”.	Brussel,	België:	Belgisch	Instituut	voor	de	Verkeersveiligheid	–	Kenniscentrum	Verkeersveilig-
heid.

Aantal verongelukte bestuurders per leeftijdsgroep en type weggebruiker 2008-2012

Bron AD Statistiek; Infografie BIVV

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85+
Autopassagier 200 99 58 34 16 24 28 16
Autobestuurder 387 378 250 227 162 140 120 24
Motor / bromfietser 127 176 162 141 49 10 8 0
Fietser 38 14 28 44 59 76 76 22
Voetganger 57 40 47 56 57 74 98 53
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• Risico per afgelegde kilometer 

Het	 feit	 dat	 het	 aantal	 slachtoffers	 onder	
de	oudere	weggebruikers	 relatief	klein	 is,	

impliceert	echter	niet	dat	de	ouderen	hun	
wegen	 veiliger	 afleggen.	 Senioren	 ver-
plaatsen	 zich	 namelijk	 veel	 minder	 dan	
jongere	mensen.	Daarom	is	het	belangrijk	
om	 het	 risico	 per	 afgelegde	 kilometer	 te	
berekenen.	

Voor	personen	van	75	of	ouder	is	het	risi-
co	om	dodelijke	gewond	te	raken	voor	alle	
verplaatsingsmodi	 hoger	 dan	 het	 gemid-
delde	 over	 alle	 leeftijdsgroepen	 heen.	 Bij	
oudere	autopassagiers	is	het	risico	dubbel	
zo	hoog,	bij	de	voetgangers	4	keer	en	bij	
de	fietsers	zelfs	6	keer	zo	hoog	als	bij	de	
gemiddelde	fietser.	ook	de	weggebruikers	

tussen	65	en	74	hebben	een	verhoogd	risi-
co,	maar	hier	is	de	verhoging	veel	kleiner	en	
enkel	bij	de	fietsers	substantieel	(meer	dan	
4	keer	zo	hoog	dan	de	gemiddelde	fietser).	

Voor	autobestuurders	kunnen	we	twee	ty-
pes	risico	onderscheiden:	dat	ze	zelf	ge-
wond	(of	gedood)	worden	in	een	ongeval	
of	 dat	 ze	 bij	 een	 ongeval	 betrokken	 zijn	
waar	 iemand	 anders	 gewond	 wordt	 (de	
tegenpartij).	Voor	dodelijke	ongevallen	zijn	
deze	twee	risico’s	in	de	onderstaande	gra-
fiek	weergegeven	in	functie	van	de	leeftijd.	
een	“1”	staat	daarbij	voor	een	gemiddeld	
risico.	een	getal	kleiner	dan	1	wijst	op	een	
laag	risico	voor	de	leeftijdsgroep	in	kwes-
tie	en	een	getal	groter	dan	1	op	een	hoger	
risico.

oudere	 bestuurders	 hebben	 vooral	 een	
hoog	risico	om	zelf	te	sterven	in	een	onge-
val.	Bestuurders	ouder	dan	75	jaar,	even-
als	 jonge	 bestuurders,	 hebben	 vier	 keer	
meer	 kans	 om	 zelf	 om	 te	 komen	 in	 een	
ongeval	dan	gemiddeld	voor	alle	leeftijden.	
De	kans	op	een	dodelijk	slachtoffer	bij	de	
tegenpartij	 is	 bij	 bestuurders	 ouder	 dan	
75	twee	maal	zo	hoog	als	gemiddeld,	ter-
wijl	dit	bij	jonge	bestuurders	ook	vier	maal	
bedraagt.	we	kunnen	hieruit	concluderen	
dat	oudere	bestuurders	in	de	eerste	plaats	
voor	zichzelf	een	gevaar	kunnen	zijn.	

Het	 verhoogd	 risico	 bij	 oudere	 bestuur-
ders	is	vooral	te	wijten	aan	3	factoren:	
1.	 Broosheid:	 bij	 oudere	 mensen	 breken	
de	 botten	 gemakkelijker	 en	 sneller,	
verwondingen	 genezen	 moeilijker	 en	
kunnen	bovendien	samen	met	eventuele	
bestaande	 ziekten	 tot	 complicaties	
leiden	die	de	oorspronkelijke	ernst	van	de	
opgelopen	verwondingen	ver	overstijgt.	
In	 een	 ongeval	 waarin	 een	 jongere	
persoon	alleen	maar	lichtgewond	raakt,	
kan	een	ouder	persoon	zwaar	gewond	
worden	 of	 zelfs	 aan	 de	 complicaties	
overlijden.	Voor	België	schatten	we	dat	
minstens	 de	 helft	 van	 het	 verhoogde	
risico	op	zware	ongevallen	hieraan	 toe	
te kennen is. 

2.	 Weinig rijden:	 oudere	 bestuurders	
leggen	minder	kilometers	af	dan	jongere.	
Dit	 leidt	 (ongeacht	 de	 leeftijd)	 tot	 een	
hoger	 risico	 per	 gereden	 kilometer	 -	
voornamelijk	omwille	van	het	 type	weg	
dat	 men	 dan	 voornamelijk	 gebruikt	
(weinig	snelwegritten)	maar	ook	omwille	
van	minder	routine.	

3.	 Rijgeschiktheid:	 ondanks	 het	 feit	 dat	
oude	bestuurders	al	bij	al	voorzichtiger	
rijden,	hebben	ze	toch	een	groter	risico	
om	ongevallen	te	veroorzaken	omwille	van	
de	 bovengenoemde	 leeftijdsgerelateerde	
beperkingen.	

• Accidentologie 

oudere	weggebruikers	hebben	vooral	een	
probleem	met	complexe	verkeerssituaties.	
Hun	 reacties	 zijn	daar	 vaak	 vertraagd	en	
door	 een	 beperking	 in	 het	 gezichtsveld	
(minder	perifeer	zicht	en	meer	moeite	om	
dit	 met	 hoofdbewegingen	 op	 te	 vangen)	
kunnen	ze	moeilijker	het	overzicht	bewa-
ren.	Bovendien	kunnen	ze	de	afstand	en	
de	 snelheid	 van	 andere	 weggebruikers	
minder	 goed	 inschatten.	 Kruispunten	
kunnen	 daarom	 een	 uitdaging	 zijn	 voor	
oudere	 weggebruikers.	 ongevallen	 met	
oversteken	(voor	de	voetgangers)	en	links	
afslaan	komen	bij	oudere	mensen	dan	ook	
veel	vaker	voor	dan	bij	weggebruikers	van	
middelbare	leeftijd.	

Aantal doden per miljard afgelegde kilometers naargelang het type weggebruiker en de leeftijd

Bron BELDAM (2009), AD Statistiek (2007-2011); Infografie BIVV

32 27 6 5 8
65-74 49 117 9 4 13
75 + 131 173 22 11 32
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Alles wat je moet weten over 
quads
Een quad is een luidruchtig en 
vaak bekritiseerd voertuig dat lang 
niet meer in de gratie valt. Som-
mige gemeentes hebben dan ook 
maatregelen getroffen om quads 
op hun wegen te verbieden. Het is 
een moeilijk te besturen voertuig 
en de reglementering is ook niet 
eenvoudig. Een overzicht…

tegenwoordig	 zijn	 er	 3	 gehomologeerde	
types,	 ingedeeld	op	basis	 van	hun	 tech-
nische	 specificaties.	 Ze	worden	 gedefini-
eerd	als	vierwielige	bromfietsers	klasse	B,	
gemotoriseerde	vierwielers	en	 landbouw-	
of	bosbouwtrekkers.

Vierwielige bromfiets 
klasse B
Definitie
elk	 vierwielig	 voertuig	 uitgerust	 met	 een	
motor	met	een	netto	maximumvermogen	
van	ten	hoogste	4kw	dat	niet	sneller	dan	
45	 km/u	 kan	 rijden	 op	 een	 horizontale	
weg.	Voor	verbrandingsmotoren	met	een	
elektrische	 ontsteking	 mag	 de	 cilinderin-
houd	ten	hoogste	50	cm³	bedragen.

De	lege	massa	van	vierwielige	bromfietsen	
is	beperkt	tot	350	kg.	Voor	de	elektrische	
voertuigen	geldt	die	massa	evenwel	zon-
der	de	batterijen.

Verkeersregels
Hoewel	dit	niet	uitdrukkelijk	wordt	gezegd	
in	 het	 verkeersreglement	 moet	 een	 vier-
wielige	 bromfietser	 zich	 aan	 dezelfde	 re-
gels	 houden	 als	 een	bestuurder	 van	 een	

bromfiets	klasse	B,	op	de	specifieke	be-
palingen	na.	

Inschrijving
Deze	quads	moeten	ingeschreven	worden	
als	 lichte	 vierwieler	 en	moeten	achteraan	
voorzien	 zijn	 van	 een	 nummerplaat	 die	
doorgaans	begint	met	de	letters	S-u.
De	nummerplaat	kan	ook	vierkant	van	vorm	
zijn,	zoals	bij	motorfietsen.	De	keuze	tussen	
beide	types	van	kentekenplaten	dient	over-
een	te	komen	met	de	plaats	die	voorzien	is	
voor	de	montage	van	de	kentekenplaat	aan	
de	achterzijde	van	het	voertuig.

Rijbewijs
Bestuurders	moeten	 in	 het	 bezit	 zijn	 van	
het	 rijbewijs	 AM,	 of	 enig	 ander	 rijbewijs	
met	 uitzondering	 van	 g,	 behalve	 als	 ze	
geboren	zijn	voor	14	februari	1961.

Minimumleeftijd
De	bestuurder	moet	minimum	16	jaar	oud	
zijn.	 Als	 hij	 een	 passagier	 vervoert	 (zie	
“vervoer	van	passagiers”),	moet	hij	18	jaar	
oud	zijn.

Plaats op de openbare weg
Vierwielige	 bromfietsers	 moeten	 gebruik	
maken	van	de	 rijbaan.	Het	 is	hen	verbo-
den	 te	 rijden	 op	 fietspaden.	 Ze	 moeten	
dezelfde	regels	volgen	als	de	bestuurders	
van	auto’s.	Quads	zijn	niet	 toegelaten	op	
autowegen	en	autosnelwegen.

Parkeren
er	zijn	geen	specifieke	regels	voorzien	voor	
het	parkeren	 van	 vierwielige	bromfietsen.	
Bijgevolg	zijn	de	algemene	regels	voor	het	
parkeren	 van	 voertuigen	 van	 toepassing.	

In	een	blauwe	zone	zijn	de	regels	betref-
fende	 de	 beperkte	 parkeertijd	 enkel	 van	
toepassing	 voor	 auto’s,	 en	dus	 niet	 voor	
de	bromfietsers.

Vierwieler met motor
Definitie
elk	vierwielig	motorvoertuig,	naast	diege-
nen	die	als	bromfiets	worden	beschouwd,	
met	een	lege	massa	van	ten	hoogste	400	
kg	of	550	kg	voor	voertuigen	gebruikt	voor	
het	 goederenvervoer	 en	 met	 een	 netto-
maximumvermogen	van	de	motor	van	ten	
hoogste	15kw.	

Verkeersregels 
uitgezonderd	 individuele	 gevallen,	 moe-
ten	 de	 bestuurders	 voor	 gemotoriseerde	
4-wielers	 dezelfde	 regels	 in	 acht	 nemen	
als	de	bestuurders	voor	personenwagens. 

Conclusie
 y 	De	 helft	 van	 alle	 verkeersslachtoffers	
onder	 de	 ouderen	 zijn	 voetgangers	 of	
fietsers.	Het	risico	voor	ouderen	is	dan	
ook	 het	 meest	 verhoogd	 als	 zwakke	
weggebruiker.

 y 	Als	 autobestuurder	 hebben	 ouderen	
ook	een	hoger	risico	om	zwaar	gewond	
of	gedood	 te	worden.	Voor	de	helft	 is	
dit	te	wijten	aan	hun	lichamelijke	broos-
heid.	 oudere	 bestuurders	 brengen	
daarom	eerder	zichzelf	dan	anderen	in	
gevaar.

 y 	omdat	 ze	 soms	 moeite	 hebben	 het	
overzicht	 te	 bewaren,	 zijn	 kruispunten	
voor	 ouderen	 de	 moeilijkste	 situaties.	
Bijzonder	 gevaarlijke	 manoeuvers	 zijn	
oversteken	 voor	 voetgangers	 en	 links	
afslaan	 voor	 fietsers	 en	 autobestuur-
ders.

• Educatie 

ouderen	 moeten	 meer	 bewust	 gemaakt	
worden	over	o.a.:	
 y 	mogelijke	beperkingen	en	de	daarmee	
verbonden	 verhoging	 van	 het	 risico	
voor	alle	types	weggebruiker.	

 y 	hoe	ze	veilig	en	langdurig	hun	mobiliteit	
kunnen	 behouden	 –	 trainingen,	 oefe-
ningen	 voor	het	behoud	van	de	 licha-
melijke	en	mentale	 fitheid,	het	gebruik	
van	het	openbaar	vervoer.	

 y 	hoe	 ze	 nieuwe	 voertuigtechnologieën	
kunnen	 gebruiken	 voor	 het	 verhogen	
van	de	veiligheid.	

• Screening

Artsen	(en	ook	apothekers)	kunnen	een	rol	
spelen	in	de	sensibilisering,	in	het	bijzonder	
voor	 het	 risico	 voor	 de	 verkeersveiligheid	
van	bepaalde	ziekten	en	de	daarmee	ver-
bonden	medicatie.	

om	 de	 verkeersveiligheid	 te	 verbeteren	
is	het	BIVV	voorstander	 van	een	getrapte	
screeningprocedure	die	begint	met	een	be-
zoek	aan	de	huisarts	en/of	een	eenvoudige	
test	die	men	zelf	kan	doen.	Indien	de	arts	
twijfels	heeft	over	de	 rijgeschiktheid	of	de	
rijvaardigheid	van	de	senioren,	kan	hij	hen	
doorverwijzen	voor	een	doorgedreven	on-
derzoek.	 Deze	werkwijze	 is	 effectiever	 en	
efficiënter	 dan	 het	 opleggen	 van	 een	 ver-
plichte	screening	voor	alle	senioren.	

Heike MARTENSEN

Belangrijkste 
aanbevelingen
• Infrastructuur

nog	 meer	 dan	 jongere	 weggebruikers	
hebben	senioren	 in	het	verkeer	bijzonder	
veel	 baat	 bij	 een	 overzichtelijke	 aanleg	
van	kruispunten.	Belangrijke	aspecten	zijn	
daarbij:
 y 	goede	 zichtbaarheid	 op	 voorhand	 en	
mogelijkheid	om	te	anticiperen.

 y 	rechthoekig	design	omdat	wegen	die	in	
een	spitse	hoek	samenlopen	voor	ou-
dere	bestuurders	moeilijker	 in	te	kijken	
zijn.

 y 	verkeerseilanden	voor	voetgangers
 y 	duidelijke	signalisatie	ruim	op	voorhand	
(voorrangsregeling,	wegwijzer,	rijbanen)

 y 	signalisatie	 en	 belijning	met	 een	 hoog	
contrast

 y ...

• Voertuigkenmerken

er	moet	meer	aandacht	komen	voor	aan-
passingen	van	voertuigen	aan	de	lichamelij-
ke	beperkingen	van	ouderen,	in	het	bijzon-
der	wat	betreft	de	hoogte	en	breedte	van	
deuren	en	zitplaatsen.	Daarnaast	dient	het	
gebruik	van	een	automatische	versnelling,	
stuurkrachtversterkers	 en	 panoramische	
spiegels	gestimuleerd	te	worden	bij	voertui-
gen	gebruikt	door	senioren.

nieuwe	technologieën	zoals	collission	war-
ning,	 dode	 hoekdetectie,	 gap-assistant	
ondersteunen	op	technisch	vlak	de	rijtaak.	
Verder	 onderzoek	 zal	moeten	 uitwijzen	 in	
hoeverre	ook	senioren	met	deze	technolo-
gieën	kunnen	(leren)	omgaan.	

weggebruikers
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Inschrijving
Deze	quads	moeten	worden	ingeschreven	
als	 “vierwieler	 met	 motor”	 en	 achteraan	
voorzien	zijn	van	een	motorfietskenteken-
plaat	die	doorgaans	begint	met	de	letter	M	
en	vierkant	van	vorm	is.

Rijbewijs
De	 bestuurder	moet	 drager	 zijn	 van	 een	
rijbewijs	B.

Minimumleeftijd
De	bestuurder	moet	minstens	18	jaar	oud	
zijn.	Hij	moet	minstens	17	jaar	oud	zijn	om	
de	praktische	rijopleiding	voor	het	behalen	
van	een	rijbewijs	categorie	B	te	mogen	vol-
gen	of	om	met	een	voorlopig	rijbewijs	cate-
gorie	B	te	mogen	rijden.	In	beide	gevallen	
moet	hij	vergezeld	zijn	van	een	begeleider,	
wat	 betekent	 dat	 er	 op	 de	 quad	 plaats	
voorzien	moet	zijn	voor	een	passagier.

Plaats op de openbare weg
Bestuurders	 van	 vierwielers	 met	 motor	
moeten	dezelfde	regels	volgen	als	de	be-
stuurders	van	auto’s.	Quads	zijn	niet	toe-
gelaten	op	autowegen	en	autosnelwegen.

Parkeren
De	 parkeerregels	 die	 gelden	 voor	 auto’s	
zijn	ook	geldig	voor	vierwielers	met	motor.	

Landbouw- of 
bosbouwtrekker
Definitie
elk	motorvoertuig	 op	wielen	 of	 rupsban-
den,	met	 ten	minste	 twee	 assen	 en	 een	
door	de	constructie	bepaalde	maximum-
snelheid	van	niet	minder	dan	6	km/u,	dat	
voornamelijk	voor	tractiedoeleinden	is	be-
stemd	 en	 in	 het	 bijzonder	 is	 ontworpen	
voor	het	trekken,	duwen,	dragen	of	in	be-
weging	brengen	van	bepaalde	verwissel-
bare	 uitrustingsstukken	 die	 voor	 gebruik	
in	 de	 land-	 of	 bosbouw	zijn	bestemd,	 of	
voor	het	trekken	van	aanhangwagens	voor	
de	land-	of	bosbouw.	Hij	kan	zijn	ingericht	
om	 een	 lading	 te	 vervoeren	 voor	 land-
bouw-	 of	 bosbouwdoeleinden	 en/of	 kan	
met	 zitplaatsen	 voor	 meerijders	 worden	
uitgerust.	er	gelden	dus	geen	beperkingen	
inzake	massa	of	cilinderinhoud.

Verkeersregels
elke	bestuurder	van	een	quad	die	gehomo-
logeerd	 is	als	 landbouw-	of	bosbouwtrek-
ker	moet	dezelfde	regels	naleven	als	deze	
voor	de	bestuurders	van	auto’s.	Men	mag	
evenwel	niet	sneller	rijden	dan	40	km/u.

Inschrijving
Deze	quads	moeten	worden	ingeschreven	
als	“land-	of	bosbouwtrekker”	en	voorzien	
zijn	van	een	nummerplaat	die	begint	met	
de letters g-L.

Gelijkvormigheidsattest
Het	voertuig	moet	een	gelijkvormigheids-

attest	hebben,	maar	moet	niet	in	het	voer-
tuig	aanwezig	zijn.

Rijbewijs
Iedereen	die	een	voertuig	van	de	categorie	
g	op	de	openbare	weg	wil	besturen	moet	
houder	zijn	van	een	rijbewijs	g.	Zodra	de	
quad	 hoofdzakelijk	 gebruikt	 wordt	 voor	
het	 vervoer	van	goederen	of	personen	 is	
enkel	een	rijbewijs	B	verplicht.	

Minimumleeftijd
De	bestuurder	moet	minstens	16	jaar	oud	
zijn	om	te	mogen	rijden	met	een	voertuig	
van	 de	 categorie	 g	 (landbouw-	 en	 bos-
bouwtrekkers),	 voor	 zover	 het	 effectieve	
gebruik	van	het	voertuig	overeenkomt	met	
wat	voorzien	is	in	de	definitie	van	de	land-
bouw-	 of	 bosbouwtractor	 (zie	 Definitie).	
Anders	moet	 de	 bestuurder	 18	 jaar	 oud	
zijn,	of	17	 jaar	oud	als	hij	een	praktische	
rijopleiding	 volgt	 voor	 het	 verkrijgen	 van	
een	 rijbewijs	B	of	 rijdt	met	een	 voorlopig	
rijbewijs	B.	 In	deze	 laatste	 twee	gevallen	
moet	hij	vergezeld	zijn	van	een	begeleider,	
wat	 betekent	 dat	 er	 op	 de	 quad	 plaats	
voorzien	moet	zijn	voor	een	passagier.

Plaats op de openbare weg
Bestuurders	van	quads	die	gehomologeerd	
zijn	als	voertuigen	voor	traag	verkeer	moe-
ten	dezelfde	regels	naleven	als	de	bestuur-
ders	 van	 auto’s.	 Quads	 zijn	 niet	 toegela-
ten	 op	 autowegen	 en	 autosnelwegen.	 Ze	
moeten	ook	de	specifieke	verkeersregels	
naleven	die	 eigen	 zijn	 aan	 landbouw-	 en	
bosbouwtrekkers.	Ze	hebben	bijvoorbeeld	
het	recht	gebruik	te	maken	van	wegen	die	
voorbehouden	zijn	voor	landbouwverkeer.	

Parkeren
De	parkeerregels	voor	auto’s	zijn	ook	gel-

dig	voor	quads	die	gehomologeerd	zijn	als	
voertuigen	voor	traag	verkeer.	

Lichten
Bij	schemering	en	’s	nachts	is	een	oranje-
geel	zwaailicht	verplicht.

Snelheidsplaat
De	toegelaten	maximumsnelheid	(=	40	km/u)	
van	quads	die	gehomologeerd	zijn	als	land-	
of	 bosbouwtrekker	 moet	 vermeld	 worden	
op	 het	 rechtergedeelte	 van	 het	 achtervlak	
van	het	voertuig	door	een	snelheidsplaat.

Een moeilijk te 
besturen voertuig
een	quad	 lijkt	ongevaarlijk,	maar	er	moet	

behoedzaam	 mee	 omgesprongen	 wor-
den.	Dit	voertuig	kan	topsnelheden	halen	
van	130	km/u	en	de	lege	massa	ligt	tussen	
200	 en	 400	 kg.	Hoewel	 een	 quad	 in	 de	
eerste	plaats	ontwikkeld	 is	voor	het	ruwe	
terrein,	 zien	we	 dat	 er	 ook	 vaak	 gebruik	
van	wordt	 gemaakt	 om	op	 de	 openbare	
weg	te	rijden.	

een	 quad	 besturen	 lijkt	 noch	 op	 autorij-
den,	noch	op	motorrijden.	Hij	versnelt	en	
reageert	erg	bruusk.	ook	de	stabiliteit	kan	
voor	problemen	zorgen.	een	quad	kan	na-
melijk	gemakkelijk	kantelen	als	men	hem	
onvoldoende	beheerst	bij	beklimmingen	of	
afdalingen,	of	bij	het	nemen	van	hindernis-
sen	of	bochten.	

een	ander	potentieel	gevaar	is	de	aanwe-

zigheid	van	een	passagier.	In	tegenstelling	
tot	wat	sommigen	denken,	zijn	quads,	op	
enkele	 uitzonderingen	 na,	 niet	 gemaakt	
om	 een	 passagier	 te	 vervoeren	 (zie	 hier-
boven).	omdat	de	positie	van	het	lichaam	
bepalend	 is	 voor	 de	 stabiliteit	 van	 het	
voertuig,	is	het	zadel	zo	groot	om	de	be-
wegingen	van	de	bestuurder	te	vergemak-
kelijken.	 De	 aanwezigheid	 van	 een	 pas-
sagier	 brengt	 het	 voertuig	 uit	 evenwicht,	
waardoor	het	niet	meer	naar	behoren	on-
der	controle	kan	gehouden	worden.	

Benoit GODART
Philip TEMMERMAN

De volledige regelgeving en enkele tips 
vindt	u	in	de	folder	in	onze	webshop:	
http://webshop.bivv.be

méér	personen	 vervoeren	dan	het	 aantal	
zitjes	die	er	voorzien	zijn.	In	aan	quads	ge-
koppelde	 aanhangwagens	 mogen	 geen	
passagiers	 vervoerd	 worden.	wat	 de	 af-
metingen	betreft:	de	breedte	van	de	lading	
mag	ten	hoogste	0,30	m	meer	bedragen	
dan	de	breedte	van	het	niet	beladen	voer-
tuig,	met	een	volstrekt	maximum	van	2,50	
m.	 De	 lading	 mag	 vooraan	 het	 uiteinde	
van	het	voertuig	niet	overschrijden.	De	la-
ding	mag	achteraan	niet	meer	dan	0,50	m	
uitsteken.

Verzekering
Quads	zijn	gemotoriseerde	voertuigen.	De	
burgerlijke	aansprakelijkheid	moet	gedekt	
zijn	 door	 een	 verzekeringspolis	 vooraleer	
het	voertuig	in	het	verkeer	wordt	gebracht.	
De	bestuurder	moet	een	certificaat	van	dit	
verzekeringscontract	kunnen	voorleggen.

Gemeenschappelijke 
regels voor alle type 
quads
Valhelm
Het	dragen	van	een	helm	is	verplicht	voor	
alle	type	quads,	tenzij	de	quad	voorzien	is	
van	een	kooi.

Verplichte uitrusting
De	 veiligheidsdriehoek	 is	 het	 enige	 wat	
verplicht	aan	boord	moet	zijn.	

Lichten
Deze	 moeten	 niet	 permanent	 ingescha-
keld	zijn.	

Vervoer van passagiers
Met	 welke	 quad	 u	 ook	 rijdt,	 u	 mag	 niet	

Gelijkvormigheidsattest
Het	voertuig	moet	een	gelijkvormigheids-
attest	 hebben,	maar	 dit	moet	 niet	 in	 het	
voertuig	aanwezig	zijn.

Beperkingen in het verkeer
wees	 ervan	 bewust	 dat	
quads	 niet	 op	 alle	 soor-
ten	 wegen	 toegestaan	
zijn.	Zo	geeft	het	C6	ver-
bodsbord	aan	dat	quads	
met	een	open	koetswerk	verboden	zijn	op	
de	aangeduide	weg.

Afgezien	 van	 de	 beperkingen	 qua	 ver-
plaatsing	 die	 opgelegd	 worden	 door	 de	
verkeersborden,	 hebben	 quads	 soms	
geen	 toegang	 tot	 bepaalde	 gebieden	 of	
openbare	plaatsen.	
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Zeven procent van de letselonge-
vallen gebeuren op de autosnel-
weg, maar we tellen er wel 16% 
van de doden, oftewel bijna 1 dode 
op 6. De extreme ernst van deze 
ongevallen heeft het BIVV aange-
zet tot een diepgaand onderzoek 
van alle dodelijke ongevallen op 
de Belgische wegen tussen 2009 
en 20131, in samenwerking met de 
federale wegpolitie.

In	 België	 leggen	 alle	 voertuigen	 samen	
meer	 dan	 een	 derde	 van	 de	 afgelegde	
kilometers	 (36%)	 af	 op	 de	 autosnelweg.	
Het	risico	op	een	ongeval	is	er	wel	kleiner	
dan	in	de	rest	van	het	wegennet,	maar	de	
ernst	van	de	ongevallen	 is	er	des	te	gro-
ter.	Zo	 tellen	we	35	doden	per	1000	 let-
selongevallen	 op	 de	 snelweg.	Dat	 is	 vier	
maal	meer	 dan	 in	 de	 bebouwde	 kom	 (9	
doden	per	1000	ongevallen).	om	de	stu-
die	goed	aan	te	pakken	heeft	het	BIVV,	in	
samenwerking	met	de	federale	wegpolitie,	
de	PV’s	van	521	dodelijke	ongevallen	(met	
582	 doden	 )	 die	 plaats	 vonden	 op	 snel-
wegen	tussen	2009	en	2013	onderzocht.	

Algemene 
omstandigheden
over	de	algemene	omstandigheden	waar-
in	de	ongevallen	plaatsvinden,	zijn	de	be-
langrijkste	bevindingen:	
 y 	op	 weeknachten	 vond	 14,4%	 en	 op	
weekendnachten	 zelfs	 20,7%	 van	 de	
dodelijke	ongevallen	plaats.	wanneer	we	
alle	letselongevallen	in	dezelfde	periode	
bekijken,	krijgen	we	een	duidelijk	andere	

Het BIVV neemt de dodelijke   ongevallen op de autosnel-
wegen onder de loep

verdeling:	5,9%	van	de	ongevallen	vindt	
op	weeknachten	plaats	en	9,1%	van	de	
ongevallen	op	weekendnachten.	

 y 	gemiddeld	vielen	er	in	de	beschouwde	
periode	 30	 doden	 per	 100	 km	 auto-
snelweg.	Het	aantal	doden	per	100	ki-
lometer	autosnelweg	verschilt	wel	sterk	
tussen	de	provincies.	Het	aantal	doden	
per	100	kilometer	autosnelweg	schom-
melt	ook	sterk	per	wegsegment.	

 y 	Het	merendeel	van	de	dodelijke	onge-
vallen	 op	 autosnelwegen	 (85.8%)	 ge-
beurt	bij	normaal	weer.	In	9,6%	van	de	
ongevallen	was	het	aan	het	regenen.	In	
België	regent	het	6%	à	7%	van	de	tijd.	
Dit	 betekent	 dus	 dat	 de	 kans	 op	 een	
dodelijk	ongeval	 iets	hoger	 is	bij	regen	
dan	bij	droog	weer.	

 y 	Het	 percentage	 dodelijke	 ongevallen	
dat	 bij	 nacht	 (zonder	 openbare	 ver-
lichting)	 op	 een	 autosnelweg	 gebeurt,	
bedraagt	 19,8%.	 Voor	 alle	 letselonge-
vallen	uit	dezelfde	periode	gaat	het	om	
slechts	2,9%	ongevallen	bij	nacht	zon-
der	openbare	verlichting.	Dit	effect	zou	
verklaard	kunnen	worden	door	het	 feit	
dat	risicovolle	gedragingen,	zoals	rijden	
onder	invloed	van	alcohol	en	vermoeid-
heid,	vooral	’s	nachts	voorkomen.	

Kenmerken van de 
infrastructuur 
In	verband	met	de	kenmerken	van	de	in-
frastructuur	deden	we	volgende	vaststel-
lingen:	
 y 	Bij	 10,9%	 van	 de	 dodelijke	 ongeval-
len	 op	 autosnelwegen	 was	 er	 geen	
pechstrook	 aanwezig.	 Bij	 10,1%	 van	
de	 ongevallen	 was	 de	 middenberm	
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niet	beveiligd	met	een	vangrail.	Aan	de	
rechterkant	van	de	weg	ligt	dat	percen-
tage	nog	veel	hoger:	bij	39,1%	van	de	
bestudeerde	 ongevallen	 was	 er	 geen	
vangrail	aanwezig.	Dit	 is	vooral	bijzon-
der	 gevaarlijk	 voor	 weggebruikers	 die	
de	 weg	 verlaten	 en	 zo	 op	 een	 onbe-
schermd	obstakel	kunnen	botsen.	

 y 	6,7%	 van	 de	 bestudeerde	 ongevallen	
vond	 plaats	 op	 een	 uitrit,	 2,1%	 vond	
plaats	 op	 een	 inrit.	 er	 zijn	 in	 België	
gemiddeld	 21	 op-	 en	 afritten	 per	 100	
kilometer	 autosnelweg.	 er	 gebeurden	
echter	 slechts	 1,5	 dodelijke	 ongeval-
len	op	een	uitrit	en	slechts	0,2	dodelijke	
ongevallen	op	een	inrit	per	100	kilome-
ter	snelweg.	op-	en	afritten	zijn	dus	niet	
de	meest	 gevaarlijke	 plaatsen	 op	 een	
autosnelweg.	Het	was	echter	niet	mo-
gelijk	om	een	analyse	te	maken	van	het	
risico	op	ongevallen	op	de	autosnelweg	
in	de	nabijheid	van	een	op-	of	afrit.	

 y 	er	zijn	2,2	wisselaars	per	100	kilometer	
autosnelweg.	 er	 gebeurden	 28	 dode-
lijke	ongevallen	op	een	verkeerswisse-
laar,	 omgerekend	zijn	dit	 1,4	dodelijke	
ongevallen	 op	 een	 verkeerswisselaar	
per	100	kilometer	autosnelweg.	ook	op	
deze	knooppunten	vielen	er	dus	relatief	
minder	dodelijke	ongevallen	dan	elders	
op de snelweg. 

 y 	In	8,7%	van	de	dodelijke	ongevallen	op	
autosnelwegen	waren	er	wegenwerken	
aan	 de	 gang.	 Dit	 cijfer	 ligt	 beduidend	
hoger	in	vergelijking	met	het	percenta-
ge	letselongevallen	op	alle	type	wegen	
bij	wegenwerken	 (1,0%)	 in	de	periode	
2009–2012.	ook	 voor	ongevallen	met	
gewonden	op	autosnelwegen	 zien	we	
een	lager	percentage	ongevallen	tijdens	
wegenwerken	(3,4%)	in	vergelijking	met	
ongevallen	op	autosnelwegen.	wegen-

werken	 zijn	 dus	 een	 belangrijkere	 risi-
cofactor	voor	doden	op	autosnelwegen	
dan	op	andere	wegen.	

Kenmerken van 
de voertuigen en 
weggebruikers 
enkele	belangrijke	bevindingen	in	verband	
met	de	kenmerken	van	de	voertuigen	en	
weggebruikers:	
 y 	er	 waren	 1512	 personen	 betrokken	 in	
521	 bestudeerde	 dodelijke	 ongevallen	
op	 autosnelwegen:	 964	 bestuurders,	
65	voetgangers	en	483	passagiers.	we	
maken	 een	 onderscheid	 tussen	 twee	
type	voetgangers.	ten	eerste	zijn	er	de	
bestuurders	 die	 hun	 voertuig	 verlaten,	
omdat	ze	bijvoorbeeld	in	panne	staan	of	
een	ongeval	gehad	hebben,	en	zo	voet-
ganger	 worden.	 Daarnaast	 zijn	 er	 ook	
nog	 de	 personen	 die	 zich	 vanop	 een	
parking	of	de	kant	van	de	weg	te	voet	
op	de	autosnelweg	begeven.

 y 	De	gemiddelde	leeftijd	van	de	betrokken	

bestuurders	bedraagt	41	jaar,	de	gemid-
delde	leeftijd	van	gedode	bestuurders	is	
39	jaar.	15%	van	de	betrokken	bestuur-
ders	kan	als	jonge	bestuurder	(18	tot	24	
jaar)	 beschouwd	 worden.	 Het	 percen-
tage	 dode	 jonge	 bestuurders	 ligt	 met	
19,6%	nog	iets	hoger.

 y 	De	gemiddelde	 leeftijd	 van	de	betrok-
ken	 voetgangers	 is	 40	 jaar.	 Bijna	 alle	
voetgangers	betrokken	 in	een	dodelijk	
verkeersongeval	 op	 een	 autosnelweg	
overleed	ten	gevolge	van	dat	ongeval.	
onder	 de	 voetgangers	 zien	 we	 een	
aantal	zeer	jonge	kinderen.	Dit	zijn	kin-
deren	die	zich	samen	met	één	van	hun	
ouders	 op	 de	 autosnelweg	 begaven.	
Het	ging	meestal	om	gevallen	van	 (fa-
miliale)	zelfdoding.

 y 	Het	 merendeel	 van	 de	 betrokken	 be-
stuurders	 (86,6%)	was	mannelijk.	ook	
bij	 de	 voetgangers	 was	 dat	 het	 ge-
val	 (70,8%	 mannen	 tegenover	 29,2%	
vrouwen).	De	verdeling	tussen	mannen	
en	vrouwen	was	bij	de	passagiers	bijna	
evenredig	 (56,5%	 mannen	 tegenover	
43,5%	vrouwen).

 y 	Slechts	70,3%	van	de	bestuurders	en	
voetgangers	 betrokken	 in	 de	 bestu-

deerde	ongevallen	bleek	de	Belgische	
nationaliteit	 te	hebben:	16,9%	was	af-
komstig	uit	één	van	de	buurlanden	en	
12,7%	uit	een	ander	land.

 y 	4,2%	 van	 alle	 betrokken	 voertuigen	
waren	 niet	 verzekerd.	 Bovendien	 kon	
6,1%	 van	 de	 betrokken	 bestuurders	
geen	geldig	keuringsbewijs	voorleggen.

 y 	2,9%	 van	 de	 betrokken	 bestuurders	
beschikte	niet	over	het	 juiste	 type	 rijbe-
wijs	om	het	voertuig	waarmee	hij	op	het	
ogenblik	van	het	ongeval	reed	te	mogen	
besturen.	 1,4%	 van	 de	 betrokken	 be-
stuurders	 beschikte	 zelfs	 niet	 over	 een	
rijbewijs.	0,5%	van	de	bestuurders	reed	
tijdens	een	verval	van	het	recht	tot	sturen.

Verloop van het 
ongeval
om	de	ongevalsanalyse	uit	te	voeren	werd	
eerst	het	verloop	van	het	ongeval	in	kaart	
gebracht.	 62,8%	 van	 de	 betrokkenen	
maakte	een	professionele	 verplaatsing	of	
een	 woon-werkverplaatsing	 en	 in	 37,2%	
ging	 het	 om	 een	 vrijetijdsverplaatsing.	 In	
de	 periode	 voor	 het	 ongeval	 plaatsvond,	
verplaatste	een	groot	deel	van	de	betrok-
ken	bestuurders	(82,4%)	zich	aan	een	min	
of	meer	constante	snelheid.	De	situatie	of	
het	conflict	dat	het	ongeval	initieerde,	wer-
den	in	5	categorieën	opgedeeld:	
 y 	Controleverlies	 en	 afwijken	 van	 de	 rij-
strook	 (46,5%):	 de	 bestuurder	 verliest	
de	 controle	 over	 zijn	 voertuig.	 Dit	 be-
tekent	 meestal	 dat	 het	 voertuig	 over	
de	 weg	 begint	 te	 slingeren,	 waarna	
de	bestuurder	er	niet	 in	slaagt	om	het	
voertuig	terug	onder	controle	te	krijgen.	
ook	geleidelijk	aan	afwijken	van	de	rij-
strook	naar	links	of	naar	rechts	valt	on-
der	deze	categorie.	

1.	Slootmans	Freya	(2014),	BIVV.	“Doden	op	de	snelweg.	Diepteanalyse	van	de	dodelijke	verkeersongevallen	op	de	Belgische	autosnelwegen	van	2009	tot	2013”.	
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 y 	ongevallen	 in	 longitudinaal	 verkeer	
(37,9%):	 de	 voertuigen	 rijden	 achter	
elkaar.

 y 	ongevallen	 met	 een	 overstekende	
voetganger	 (7,1%):	 een	 voetganger	
steekt	de	 rijbaan	over	 vanaf	de	 linker-	
of	de	rechterkant	van	de	weg.

 y 	ongevallen	 met	 stilstaand	 verkeer	
(1,2%):	 ongevallen	 tussen	 een	 rijdend	
voertuig	 en	 voertuig	 dat	 stil	 staat	 aan	
de	linker-	of	rechterkant	van	de	weg.

 y 	Andere	 type	 ongevallen	 (7,3%):	 deze	
categorie	omvat	onder	andere	ongeval-
len	als	gevolg	 van	alcohol	of	 slaperig-
heid,	maar	ook	botsingen	met	een	dier	
of	een	obstakel	op	de	weg.	

In	iets	minder	dan	de	helft	van	de	ongeval-
len	(45,5%)	ging	het	om	een	éénzijdig	on-
geval,	dat	wil	zeggen,	een	ongeval	waarbij	
geen	andere	weggebruiker	was	betrokken.

Ongevalsfactoren 
Voor	 elke	 bestuurder	 en	 voetganger	 be-
trokken	 in	 een	 dodelijk	 verkeersongeval	
op	een	autosnelweg	werden	alle	ongevals-
factoren	 opgelijst	 die	 een	 rol	 speelden	 bij	
het	 tot	 stand	 komen	 van	 het	 ongeval	 en	
alle	 factoren	die	de	ernst	van	het	ongeval	
hebben	beïnvloed.	we	maakten	een	onder-
scheid	 tussen	menselijk	 gedrag,	 voertuig,	
infrastructuur	 en	 omgeving.	 In	 het	 totaal	
werden	 1744	 ongevalsfactoren	 geïdentifi-
ceerd	voor	1029	weggebruikers	Minstens	
één	menselijke	factor	kwam	voor	bij	54,1%	
van	de	betrokken	bestuurders	en	voetgan-
gers,	minstens	één	voertuigfactor	bij	12,6%	
en	minstens	 één	 infrastructuur-	 of	 omge-
vingsfactor	 bij	 47,3%.	 Deze	 percentages	
bedragen	 samen	114%,	omdat	 voor	 elke	
weggebruikers	 tot	 5	 verschillende	 onge-
valsfactoren	vastgesteld	konden	worden.

• Menselijke ongevalsfactoren

 y 	Iets	meer	dan	de	helft	van	de	ongevals-
factoren	(53,1%)	hebben	betrekking	op	
menselijk	gedrag.

 y 	Factoren	in	verband	met	controleverlies	
komen	het	vaakst	voor.	Hieronder	valt	
zowel	het	verlies	van	controle	over	het	
voertuig	 tijdens	of	 na	 een	manoeuvre,	
als	verlies	van	controle	door	het	uitvoe-
ren	 van	een	uitwijkmanoeuvre.	De	ca-
tegorie	‘psychologische	factoren’	is	de	
tweede	grootste	groep	menselijke	fac-
toren.	Hieronder	brachten	we	afleiding,	
onoplettendheid,	 enz,…	 onder.	 rijden	
onder	 invloed	 van	 alcohol	 en	 een	 ge-
brek	 aan	 rijervaring	 werden	 eveneens	
als	ongevalsfactoren	geïdentificeerd.

• Voertuiggerelateerde ongevalsfac-
toren

Deze	 factoren	 vormen	 7,6%	 van	 het	 totaal	
aan	 ongevalsfactoren.	 Bij	 de	 voertuiggere-
lateerde	 factoren	 komt	 het	 niet	 gebruiken	
of	 ontbreken	 van	 een	 veiligheidsuitrusting,	
meestal	de	veiligheidsgordel,	het	vaakst	voor.

• Infrastructuur- en omgevingsgere-
lateerde ongevalsfactoren

De	 ongevalsoorzaak	 ‘voorwerpen	 die	 de	
ernst	van	het	ongeval	verzwaren’	slaat	op	
obstakels	 langs	 de	 kant	 van	 de	weg	die	
niet	 beschermd	 zijn	 door	 een	 vangrail.	
Deze	factor	komt	vaak	voor	in	combinatie	
met	 een	 probleem	 van	 de	weginrichting,	
meer	 in	 het	 bijzonder	 het	 ontbreken	 van	
een	 vangrail.	Problemen	met	grip	op	het	
wegdek	komen	ook	 regelmatig	voor.	Het	
gedrag	 van	 een	 andere	 weggebruiker	 is	
de	grootste	groep	omgevingsgerelateerde	

ongevalsfactoren.	Hieronder	vatten	we	bij-
voorbeeld	weggebruikers	die	geen	aanwij-
zing	geven	voor	hun	manoeuvre	of	die	een	
atypisch	manoeuvre	uitvoeren.

Interactie van 
ongevalsfactoren
ook	de	mate	waarin	menselijke,	voertuig-	
en	omgevingsfactoren	 voorkomen	 in	één	
ongeval	en	interacteren	is	interessant.	De	
infrastructuur-	en	omgevingsfactoren	wer-
den	samengevoegd	om	de	analyse	te	ver-
gemakkelijken.

Algemeen	 kunnen	 we	 stellen	 dat	 men-
selijke	 factoren	het	vaakst	voorkomen.	 In	
maar	liefst	98,5%	van	de	bestudeerde	on-
gevallen	speelde	minstens	één	menselijke	
ongevalsfactor	 een	 rol.	 In	 24,8%	 van	 de	
ongevallen	speelden	alleen	maar	mense-
lijke	factoren	een	rol,	in	73,7%	van	de	on-
gevallen	gaat	het	om	een	combinatie	van	
minstens	één	menselijke	 factor	met	min-
stens	één	voertuig-	of	omgevingsfactor.

De drie grote 
oorzaken van 
verkeersonveiligheid 
 y 	Voor	27%	van	de	bestuurders	waarover	
we	informatie	hadden,	werd	er	een	on-
aangepaste	of	overdreven	snelheid	ge-
noteerd.	Aangezien	we	 voor	 45%	van	
de	 betrokken	 bestuurders	 geen	 infor-
matie	 hadden	 over	 de	 gevoerde	 snel-
heid,	is	dit	de	ondergrens	van	het	aantal	
bestuurders	dat	te	snel	reed.	Het	ware	
percentage	ligt	waarschijnlijk	hoger.	

 y 	Het	 percentage	 bestuurders	 onder	 in-
vloed	van	alcohol	bij	de	betrokken	weg-
gebruikers	ligt	tussen	12,8%	en	24,5%.	
een	 nauwkeuriger	 cijfer	 formuleren	 is	
momenteel	niet	mogelijk	omdat	bij	45%	
van	de	weggebruikers	geen	alcoholtest	
afgenomen	 werd	 en	 het	 resultaat	 van	
65%	van	de	bloedproeven	onbekend	is.

een	niet	te	verwaarlozen	deel	van	de	per-
sonen	 betrokken	 in	 dodelijke	 ongevallen	
op	autosnelwegen	droeg	hun	veiligheids-
gordel	niet.	Voor	bestuurders	bedroeg	dit	
percentage	45,9%;	voor	passagiers	voorin	
40,7%	en	voor	passagiers	op	de	achter-
bank	71,7%.	Het	niet	dragen	van	de	vei-
ligheidsgordel	 is	 dus	 een	 reëel	 probleem	
in	dodelijke	ongevallen	op	autosnelwegen.	
Het	 percentage	 weggebruikers	 dat	 zijn	
veiligheidsgordel	niet	droeg,	is	het	grootst	
bij	de	dodelijke	slachtoffers.

Typische 
ongevalsprofielen
op	basis	van	de	kenmerken	van	het	on-

geval	 deelden	 we	 de	 521	 beschouwde	
dodelijke	ongevallen	op	in	16	categorieën	
(en	één	restcategorie).	De	meest	voorko-
mende	ongevalsprofielen	zijn:
 y 	De	bestuurder	slaagt	er	niet	in	zijn	voer-
tuig	onder	controle	te	houden;

 y 	de	bestuurder	wijkt	af	van	zijn	rijstrook;
 y 	de	 bestuurder	 maakt	 een	 fout	 tijdens	
het	inhalen;

 y 	het	voertuig	rijdt	in	op	de	staart	van	een	
file;

 y 	het	voertuig	rijdt	 in	op	een	normaal	rij-
dend voertuig.

Controleverlies	 blijkt	 een	 belangrijke	 fac-
tor	te	zijn	in	dodelijke	ongevallen	op	auto-
snelwegen.	Voor	255	weggebruikers	werd	
“controleverlies”	als	een	ongevalsfactor	be-
schouwd.	De	ongevalprofielen	“de	bestuur-
der	slaagt	er	niet	zijn	voertuig	onder	contro-
le	te	houden”	en	‘de	bestuurder	wijkt	af	van	
zijn	 rijstrook’	zijn	dan	ook	de	 twee	vaakst	
voorkomende	typen	ongevallen	(respectie-
velijk	29,9%	en	12,3%).	een	groot	deel	van	
deze	ongevallen	zijn	éénzijdige	ongevallen.

Aanbevelingen
Vanuit	de	gevoerde	analyse	 formuleren	we	
de	volgende	aanbevelingen	die	ertoe	moe-
ten	leiden	dat	het	aantal	dodelijke	ongeval-
len	 op	 autosnelwegen	 daalt	 en/of	 dat	 de	
ernst	van	de	ongevallen	vermindert.
 y 	Blijvende	sensibilisering	is	nodig,	in	het	
bijzonder	voor	overdreven	snelheid,	rij-
den	onder	invloed	en	het	dragen	van	de	
veiligheidsgordel.

 y 	Sensibilisering	 gaat	 hand	 in	 hand	met	
handhaving.	 Intensieve	 en	 continue	
controles	 zorgen	 voor	 een	 langdurig	
gedragseffect.	

 y 	Promoten	van	Intelligente	transportsys-

temen	 die	 ongevallen	 kunnen	 helpen	
voorkomen	of	de	ongevalsernst	kunnen	
verminderen.	Mogelijkheden	zijn:
 y 	“Lane	 departure	 warning	 systems”	
en	“Lane	keeping	systems”	(voor	het	
vermijden	 van	ongevallen	 als	 gevolg	
van	het	afwijken	van	de	rijweg);

 y 	“Adaptive	 cruise	 controls	 systems”	
en	 “Collision	 warning	 systems”	 die	
kop-staartongevallen	helpen	voorko-
men;

 y 	Intelligente	Snelheidsassistentie	 (ISA),	
dat	het	aantal	en	de	ernst	van	onge-
vallen	kan	verminderen;

 y 	“night	vision	systems”	die	nachtelijke	
ongevallen	helpen	voorkomen;

 y 	Het	nemen	van	een	aantal	infrastruc-
tuurgerelateerde	maatregelen.	Speci-
fiek:
 y Vooral	de	aanwezigheid	van	obsta-
kels	 langs	de	kant	 van	de	weg	 in	
combinatie	met	het	ontbreken	van	
een	vangrail	speelt	een	belangrijke	
verzwarende	rol	in	dodelijke	onge-
vallen	 op	 Belgische	 autosnelwe-
gen.	 Daarom	 worden	 obstakels	
langs	 de	 kant	 van	 de	 weg	 best	
steeds	 afgeschermd	 door	 een	
vangrail,	om	op	die	manier	de	ernst	
van	de	ongevallen	te	verminderen;

 y Andere	 infrastructurele	 maatrege-
len	die	dodelijke	ongevallen	op	au-
tosnelwegen	 kunnen	 verminderen	
zijn:	 meer	 dynamische	 verkeers-
borden,	 een	 radiopost	 volledig	
gewijd	 aan	 verkeersinformatie	 en	
verder	onderzoek	naar	ongevallen	
nabij	op-	en	afritten.

Freya SLOOTMANS

Interactie van menselijke, voertuig- en 
omgevingsfactoren in de 521 bestudeerde 
ongevallen
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Het BIVV heeft zich gebogen over 
de prestaties van België op het 
gebied van verkeersveiligheid en 
deze vergeleken met de verschil-
lende lidstaten van de Europese 
Unie1. De sterktes en zwaktes van 
ons land werden onder de loep 
genomen.

De	analyse	van	het	BIVV	is	meerdimensi-
onaal	en	de	verzamelde	 informatie	wordt	
ingedeeld	volgens	het	model	 van	de	 “pi-
ramide	 van	 verkeersveiligheidsindicato-
ren”	(Koornstra	et	al.,	2002).	Dit	model	 is	
gebaseerd	op	de	hypothese	dat	de	“eind-
prestaties”	 van	 een	 land	 op	 het	 gebied	
van	 verkeersveiligheid	 (aantal	 ongevallen,	
doden	en	gewonden)	op	verschillende	ni-
veaus	tot	stand	komen.

Het	volgende	komt	in	aanmerking:
 y 	de	 resultaten	 met	 betrekking	 tot	 het	
aantal	 geregistreerde	 verkeersdoden	
op	onze	wegen	(“eindprestaties”),

 y 	de	 factoren	 die	 geacht	 worden	 het	
aantal	ongevallen	en	slachtoffers	recht-
streeks	 te	 bepalen	 (de	 zogenaamde	
“tussenprestaties”)	 en	 die	 betrekking	
hebben	op	het	gedrag	van	de	wegge-
bruikers,	 de	 kwaliteit	 van	 het	 wagen-
park,	 de	 infrastructuur	 en	 de	 kwaliteit	
van	de	noodhulpdiensten	die	 ingrijpen	
na	een	ongeval,	

 y 	de	programma’s	en	maatregelen	op	het	
gebied	van	verkeersveiligheid,	

 y 	de	“basisfactoren”,	die	verband	houden	
met	de	structurele	en	culturele	kenmer-
ken	van	de	verschillende	landen	(en	die	
de	 prestaties	 op	 het	 gebied	 van	 ver-
keersveiligheid	 kunnen	 verminderen	 of	
onrechtstreeks	kunnen	beïnvloeden).	

Het	doel	van	deze	analyse	is	om	de	“eind-
prestaties”	 van	 België	 in	 europees	 per-
spectief	 te	 plaatsen	 zodat	 ze	 in	 verband	
kunnen	 worden	 gebracht	 met	 “afwijkin-
gen”	of	kenmerken	op	één	of	meer	ana-
lyseniveaus	 die	 eigen	 zijn	 aan	 ons	 land.	
Deze	analyse	kan	aanwijzingen	opleveren	
voor	verder	onderzoek	om	de	huidige	po-
sitie	 van	 ons	 land	 in	 vergelijking	 met	 de	
andere	europese	lidstaten	te	verklaren.	In	
het	vervolg	van	deze	samenvatting	zijn	de	
belangrijkste	conclusies	voor	elk	analyse-
niveau	opgenomen.

Eindprestaties

België	neemt	een	“middenpositie”	in	maar	
het	 risiconiveau	 (aantal	 verkeersdoden	
per	 miljard	 afgelegde	 kilometers)	 ligt	 in	
ons	 land	 hoger	 dan	 in	 de	 aangrenzende	
landen.	 op	 basis	 van	 een	 gezamenlijke	
analyse	van	het	aantal	verkeersdoden,	de	
bevolkingsomvang,	het	wagenpark	en	het	
aantal	afgelegde	kilometers,	wordt	België	
in	een	landencategorie	geplaatst	waartoe	
ook	oostenrijk,	Denemarken,	Spanje,	Por-
tugal	en	Slovenië	behoren	(Shen,	2012).	

uiteraard	is	de	situatie	in	België	in	de	loop	
van	 het	 decennium	 2001-2010	 geëvolu-
eerd.	 De	 daling	 van	 het	 absolute	 aantal	
verkeersdoden	 in	 die	 periode	 bedraagt	
meer	 dan	 56	 %.	 De	 in	 België	 waarge-
nomen	 daling	 van	 de	 mortaliteit	 (aantal	
verkeersdoden	 per	 10	 miljoen	 inwoners)	
komt	 overeen	met	 het	 europese	 gemid-
delde	en	is	vergelijkbaar	met	de	mortaliteit	
in	de	andere	west-europese	landen,	met	
name	 onze	 directe	 buren	 zoals	 Frankrijk	
en	Duitsland.

De	daling	van	het	risiconiveau	(aantal	ver-
keersdoden	per	miljard	afgelegde	kilome-
ters)	 is	 daarentegen	 duidelijk	 lager	 dan	
die	op	europees	niveau.	Deze	daling	blijft	
vergelijkbaar	met	die	 in	de	andere	west-
europese	 landen	 (met	 name	Frankrijk	 en	
Duitsland),	maar	is	onvoldoende	geweest	
om	België	de	achterstand	te	laten	inhalen	
die	het	aan	het	begin	van	het	decennium	
al	 op	 deze	 landen	 had.	 om	 België	 een	
gunstigere	plaats	ten	opzichte	van	zijn	di-
recte	buurlanden	te	 laten	 innemen,	 is	het	
dus	nodig	om	de	in	het	afgelopen	decen-
nium	bereikte	vooruitgang,	die	in	absolute	
zin	 al	 behoorlijk	 was,	 nog	 aanzienlijk	 te	
versnellen.

• Vervoermiddelen

De	mortaliteit	in	België	ligt	voor	de	meeste	
vervoermiddelen	hoger	dan	het	europese	
gemiddelde,	 zowel	 voor	 auto-inzittenden	
als	 voor	 gemotoriseerde	 tweewielers	 en	
fietsers.	Voor	vrachtwagens	is	de	mortali-
teit	min	of	meer	gelijk	aan	het	gemiddelde.	

ons	land	scoort	alleen	beter	op	het	gebied	
van	de	voetgangers.	Het	is	echter	moeilijk	
om	op	basis	van	deze	indicatoren	te	bepa-
len	of	het	risiconiveau	voor	voetgangers	in	
België	werkelijk	lager	ligt	dan	in	de	overige	
lidstaten	die	een	slechtere	positie	innemen	
in	dit	klassement.	Bij	de	berekening	van	de	
mortaliteit	is	immers	geen	rekening	gehou-
den	met	 de	 (vermoedelijk	 belangrijke)	 in-
ternationale	verschillen	 in	populariteit	 van	
de	verschillende	vervoermiddelen.	

Vergeleken	met	het	europese	gemiddelde	
en	een	aanzienlijk	aantal	andere	lidstaten,	
kent	België	een	grotere	daling	voor	gemo-
toriseerde	tweewielers	en	fietsers.	Voor	de	

België: slechte leerling in Europa?

gemene	 maatregelen	 (snelheid,	 alcohol),	
waarvan	 bekend	 is	 dat	 ze	 meer	 invloed	
hebben	op	jongeren	(juist	omdat	ze	over-
vertegenwoordigd	zijn	onder	de	verkeers-
slachtoffers).

andere	 types	 van	 weggebruikers,	 onder	
andere	de	auto-inzittenden,	is	de	vooruit-
gang	bescheidener.		

op	 basis	 van	 de	 verzamelde	 gegevens	
kan	 geen	 enkele	 categorie	 weggebrui-
kers	 worden	 aangewezen	 waarvoor	 Bel-
gië	voorbeeldige	resultaten	haalt.	er	is	ook	
geen	 vervoerscategorie	 waarmee	 België	
zich	dusdanig	onderscheidt	 dat	 deze	 als	
“oorzaak”	 kan	worden	 aangewezen	 voor	
de	 relatief	 teleurstellende	 globale	 presta-
ties	van	ons	 land.	Het	 feit	dat	de	presta-
ties	 van	België	minder	goed	zijn	 voor	de	
meeste	 vervoermiddelen	 geeft	 niettemin	
aan	 dat	 er	 aanzienlijke	 verbeteringen	 te	
behalen	zijn	en	dat	de	te	 leveren	 inspan-
ningen	gebaseerd	zouden	moeten	zijn	op	
algemene	 maatregelen	 (naleving	 van	 de	
maximumsnelheid,	 rijden	 onder	 invloed	
van	alcohol),	die	 ten	goede	zouden	kun-
nen	komen	aan	alle	weggebruikers.	

• Voor de verschillende wegtypen 

uit	 de	 analyse	 van	 het	 aantal	 verkeers-
doden	per	wegtype	blijkt	dat	in	België	de	
meeste	 doden	 vallen	 op	 autosnelwegen	
en	landelijke	wegen.	Voor	de	autosnelwe-
gen	zijn	de	aanwijzingen	duidelijk:	in	België	
zijn	 ze	 gevaarlijker	 dan	 elders	 in	 europa,	
ook	al	werd	er,	net	als	voor	andere	indica-
toren,	een	verbetering	waargenomen	in	de	
loop	van	het	laatste	decennium.	

we	wijzen	 erop	 dat	 deze	 conclusies	 be-
rusten	op	een	 vergelijking	 van	het	 aantal	
verkeersdoden	per	1000	km	autosnelweg	
en	dus	een	tamelijk	nauwkeurige	indicatie	
geven	van	het	risiconiveau	op	deze	wegen	
in	de	verschillende	lidstaten.	Deze	analyse	
houdt	echter	geen	 rekening	met	de	spe-

cifieke	kenmerken	van	de	vergeleken	we-
gennetten. 

Men	 kan	 zich	 bijvoorbeeld	 afvragen	 of	
het	snelwegennet	in	België,	dat	een	grote	
lengte	beslaat	op	een	klein	grondgebied,	
niet	 meer	 wordt	 gebruikt	 dan	 in	 andere	
landen	 en	 of	 het	 niet	 wordt	 gekenmerkt	
door	 een	 groter	 aantal	 op-	 en	 afritten,	
wat	 de	 gevaarlijkheid	 ervan	 zou	 kunnen	
beïnvloeden.	 om	 deze	 vraag	 te	 kunnen	
beantwoorden,	 is	 echter	 een	 grondige	
vergelijkende	analyse	nodig	van	de	 infra-
structurele	kenmerken	van	de	verschillen-
de europese snelwegennetten. 

• Naar leeftijd en geslacht van de 
weggebruikers

De	 verdeling	 tussen	 mannelijke	 en	 vrou-
welijke	 verkeersslachtoffers	 is	 in	 de	 ver-
schillende	lidstaten	vrijwel	gelijk:	er	worden	
ongeveer	 vier	 keer	 meer	 mannelijke	 dan	
vrouwelijke	verkeersdoden	geregistreerd.	

Voor	 deze	 analyse	 zijn	 vier	 leeftijdscate-
gorieën	beschouwd:	0-14	jaar,	15-17	jaar,	
18-24	 jaar	 en	65	 jaar	 en	ouder,	 groepen	
waarvan	 bekend	 is	 dat	 ze	 gekenmerkt	
worden	 door	 een	 specifiek	 risiconiveau	
(rekening	 houdend	 met	 hun	 geringere	
verkeersdeelname).	 Deze	 analyse	 toont	
aan	dat	België	 in	 vergelijking	met	de	an-
dere	lidstaten	in	2010	een	aanzienlijk	gro-
ter	aandeel	verkeersdoden	van	18	tot	24	
jaar	 telde	en	dat	de	mortaliteit	voor	deze	
leeftijdscategorie	 tot	de	hoogste	 van	eu-
ropa	behoorde.	De	sterfte	onder	jongeren	
van	18	tot	24	jaar	is	dus	ontegenzeggelijk	
een	prioriteit	 in	heel	europa,	maar	vooral	
in	België.	Deze	vaststelling	pleit	eveneens	
voor	de	versterking	en	verbetering	van	al-

1.	”België	in	europees	perspectief:	vergelijkende	analyse	van	de	prestaties	op	het	gebied	van	verkeersveiligheid”,	emmanuelle	Dupont,	Michaël	Van	Cutsem	(Institut	Jules	Destrée)”,	BIVV,	2014.
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Tussenprestaties
• Rijden onder invloed van alcohol

Alle	 indicatoren	met	 betrekking	 tot	 rijden	
onder	 invloed	 van	 alcohol	wijzen	 op	 een	
zorgelijke	 situatie	 voor	 België.	 op	 basis	
van	 de	 gegevens	 uit	 het	 DruID-project	
kan	de	prevalentie	van	rijden	onder	invloed	
in	13	lidstaten	worden	vergeleken.	Daaruit	
blijkt	onomstotelijk	dat	België	van	alle	lid-
staten	de	op	één	na	hoogste	prevalentie	
kent,	na	Italië.	

Het	onderzoek	SArtre	4	 toont	aan	dat	
het	percentage	Belgische	bestuurders	dat	
spontaan	aangeeft	“soms”	tot	“vaak”	met	
een	hoger	dan	wettelijk	 toegestaan	alco-
holgehalte	 achter	 het	 stuur	 plaats	 te	 ne-
men,	als	 één	 van	de	hoogste	uit	de	bus	
komt	bij	een	vergelijking	van	19	lidstaten.	
Dit	 is	dus	echt	een	belangrijk	aandachts-
punt	voor	België.

• Snelheid  

De	 meest	 geschikte	 indicator	 die	 mo-
menteel	beschikbaar	 is,	 komt	uit	het	on-
derzoek	 SArtre	 4	 en	 heeft	 betrekking	
op	de	door	bestuurders	zelf	aangegeven	
intentie	 om	 de	 snelheidsbeperkingen	 in	
de	bebouwde	kom	te	overschrijden	in	de	
maand	volgend	op	hun	deelname	aan	de	
enquête.	 Van	 de	 19	 landen	 die	 aan	 de	
enquête	 hebben	 deelgenomen,	 behoort	
België	 tot	 de	 6	 landen	 met	 de	 hoogste	
percentages.	uit	 het	SArtre-onderzoek	
blijkt	dat	België	ondermaats	presteert	voor	
de	factor	snelheid.

• Beschermingssystemen

wat	beschermingssystemen	betreft,	is	de	
situatie	in	België	tamelijk	gevarieerd.	Voor	
de	belangrijkste	indicatoren	op	dit	gebied	
scoort	ons	land	de	gemiddelde	europese	
waarden.	 er	 kan	 echter	 nog	 vooruitgang	
worden	 geboekt	 ten	 opzichte	 van	 een	
aantal	 landen	waar,	bijvoorbeeld,	de	gor-
del	zowel	voorin	als	achterin	vrijwel	syste-
matisch	wordt	gedragen.	De	veiligheid	van	
het	gedrag	in	verband	met	beschermings-
systemen	kan	dus	zeker	nog	worden	ver-
beterd.

• Wagenpark 

De	analyse	toont	aan	dat	het	wagenpark	
in	België	één	van	de	 jongste	van	europa	
is	en	bovendien	in	snel	tempo	wordt	ver-
nieuwd.	 Dat	 is	 een	 sterke	 veiligheidsga-
rantie	 omdat	 de	 nieuwste	 voertuigen	 in	
principe	het	beste	presteren	op	het	gebied	
van	 verkeersveiligheid.	 De	 prestaties	 van	
het	Belgische	wagenpark	tijdens	de	euro	
nCAP-tests	 bevestigen	 dat	België	 in	 dat	
opzicht	niet	jaloers	hoeft	te	zijn	op	andere	
landen,	 die	 echter	 hogere	 eindprestaties	
halen	 op	 het	 gebied	 van	 verkeersveilig-
heid.	 we	 onthouden	 dus	 dat	 België	 be-
trekkelijk	 middelmatig	 presteert	 wat	 het	
aantal	verkeersdoden	betreft,	ondanks	de	
zeer	 goede	 kwaliteit	 van	 het	wagenpark.	
Dit	neemt	niet	weg	dat	de	verbetering	van	
de	veiligheid	van	het	wagenpark	voortdu-
rend	dient	te	worden	aangemoedigd.	

• Medische noodsystemen

niet	alleen	beschikt	België	over	betrouw-
bare	 gegevens	 om	 de	 kwaliteit	 van	 zijn	
medische	nooddiensten	te	meten,	het	be-

hoort	ook	tot	de	best	presterende	landen	
wat	betreft	 de	medische	dekking,	 uitrus-
ting	 en	 toegankelijkheid	 van	 deze	 dien-
sten.	 een	 bestuurder	 die	 in	 België	 een	
ongeval	krijgt,	kan	rekenen	op	de	snelste	
hulp	in	europa	en	verzorging	door	een	be-
kwaam	medisch	team.	

er	 kan	 dus	 een	 vergelijkbare	 conclusie	
worden	 getrokken	 als	 voor	 de	 kwaliteit	
van	het	wagenpark:	ondanks	zeer	goede	
prestaties	voor	deze	indicator	haalt	België	
relatief	middelmatige	eindprestaties	(voor-
al	wanneer	de	best	presterende	landen	of	
de	 directe	 buurlanden	 als	 referentie	 voor	
de	vergelijking	worden	gebruikt).

• Infrastructuur 

De	 indicatoren	waarmee	de	belangrijkste	
infrastructurele	aspecten	inzake	verkeers-
veiligheid	 van	 de	 verschillende	 lidstaten	
kunnen	worden	geïsoleerd	en	vergeleken,	
zijn	niet	beschikbaar.	De	twee	hier	bespro-
ken	indicatoren	zijn	zeer	indirect	en	er	mag	
niet	 vanuit	gegaan	worden	dat	ze	duide-
lijkheid	kunnen	verschaffen	over	de	 infra-
structurele	situatie	in	België.	Voor	dit	pres-
tatiegebied	kunnen	dus	weinig	conclusies	
worden getrokken. 

De	 twee	 geanalyseerde	 indicatoren	 ko-
men	 overeen	 met	 de	 dichtheid	 van	 het	

snelwegennet	en	het	aandeel	dat	de	au-
tosnelwegen	 en	 nationale	 wegen	 uitma-
ken	van	het	 totale	wegennet.	Ze	hebben	
dus	 respectievelijk	betrekking	op	de	 toe-
gankelijkheid	 en	het	belang	 van	het	 type	
wegennet	 dat	 beschouwd	 wordt	 als	 het	
“veiligste”	 van	 het	 land.	 niet	 alleen	 heeft	
België	 een	 grote	 dichtheid	 van	 autosnel-
wegen,	ook	het	aandeel	dat	nationale	we-
gen	 en	 autosnelwegen	 uitmaken	 is	 ver-
houdingsgewijs	groter	dan	 in	veel	andere	
europese	 landen.	 Dat	 maakt	 van	 België	
een	 land	 dat	 sterk	 gestructureerd	 wordt	
door	twee	soorten	wegennetten:	enerzijds	
een	snelwegennet	dat	in	theorie	veiliger	is	
(in	 vergelijking	met	 andere	 landen),	maar	
toch	 gekenmerkt	 wordt	 door	 een	 hoger	

dodental,	en	een	net	van	nationale	wegen	
dat	even	belangrijk	 is,	vooral	 in	 landelijke	
gebieden.	 Deze	 tweedeling	 kan	 een	 ver-
klaring	zijn	voor	het	grote	aantal	slachtof-
fers	dat	in	bepaalde	gebieden	van	het	land	
wordt	geregistreerd,	met	name	in	de	pro-
vincies	namen	en	Luxemburg.

Conclusie
ten	opzichte	van	zijn	buurlanden	en	vooral	
van	de	aangrenzende	 landen	scoort	Bel-
gië	 het	 slechtst	 op	 het	 gedrag	 van	 de	
weggebruikers	(gedrag,	houding,	cultuur).	
wat	de	kwaliteit	van	het	wagenpark	of	de	
medische	nooddiensten	betreft,	 is	België	

daarentegen	één	van	de	best	presterende	
landen.	 op	 het	 vlak	 van	 infrastructuur	 is	
voorzichtigheid	 geboden	 en	 dient	 op	 de	
eerste	 plaats	 erkend	 te	 worden	 dat	 de	
beschikbare	 gegevens	 ontoereikend	 zijn.	
Voor	 dit	 punt	 zou	 aanvullend	 onderzoek	
nodig	zijn.	

Emmanuelle DUPONT
Michaël VAN CUTSEM (Institut Jules Destrée)

Programma’s en 
maatregelen op 
het gebied van 
verkeersveiligheid
uit	een	inventarisatie	van	de	in	de	verschil-
lende	 lidstaten	 geldende	 basiswetgeving	
met	 betrekking	 tot	 snelheid,	 alcohol,	 ge-
motoriseerde	 tweewielers	en	het	punten-
rijbewijs	blijkt	 dat	 de	wetgeving	 in	België	
over	het	algemeen	een	“klassieke”	struc-
tuur	heeft.	wat	de	snelheid	betreft,	wordt	
de	 meest	 gangbare	 snelheidsbeperking	
(50	km/u)	 toegepast	binnen	de	bebouw-
de	kom,	maar	België	 is	desondanks	één	
van	de	weinige	 landen	 in	europa	met	30	
km/u-zones.	ons	 land	 onderscheidt	 zich	

eveneens	van	de	andere	lidstaten	doordat	
er	 geen	 aparte	 wetgeving	 geldt	 die	 het	
toegestane	 alcoholgehalte	 voor	 begin-
nende	bestuurders	 regelt	 (maar	wel	 voor	
beroepschauffeurs).	België	is	ook	één	van	
de	 laatste	 landen	zonder	puntenrijbewijs.	
De	 concrete	 manier	 waarop	 dit	 rijbewijs	
wordt	 toegepast	 en	de	 resultaten	die	 er-
aan	worden	toegeschreven,	variëren	ech-
ter	sterk	per	land.	

Structuur en cultuur
De	studie	van	het	BIVV	gaat	ook	dieper	in	
op	de	culturele	factoren.	De	nadruk	ligt	op	
wat	de	weggebruikers	als	“standaard”	en	
dus	“normaal”	gedrag	van	hun	landgeno-
ten	beschouwen	met	betrekking	tot	rijden	
onder	invloed	van	alcohol	en	snelheid.	Het	

is	 overduidelijk	 dat	 rijden	 onder	 invloed	
een	ernstig	probleem	vormt	in	België.	ons	
land	telt	het	hoogste	percentage	bestuur-
ders	dat	verklaart	“vrij	veel”	of	“veel”	vrien-
den	 te	 hebben	 die	 rijden	 als	 ze	 alcohol	
gedronken	 hebben.	 wat	 snelheid	 betreft	
is	 de	 situatie	 echter	minder	duidelijk:	 het	
percentage	bestuurders	dat	vindt	dat	an-
dere	bestuurders	“vaak”	of	“zeer	vaak”	de	
snelheidslimiet	 overschrijden,	 komt	 over-
een	met	(of	is	soms	iets	lager	dan)	het	ge-
middelde	percentage	voor	de	19	lidstaten	
die	in	de	vergelijking	zijn	opgenomen.	Het	
is	 echter	 systematisch	en	duidelijk	hoger	
dan	het	percentage	dat	gemeten	werd	in	
buurlanden	 zoals	 nederland,	 Frankrijk	 of	
Duitsland.			
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Begin december lanceerde het 
BIVV de 20ste winterBobcampag-
ne, in samenwerking met de Bel-
gische Brouwers en Assuralia. Dat 
de Bobcampagne nog steeds no-
dig is, wordt nogmaals bewezen 
in een studie. In een vergelijking 
tussen 19 Europese landen, heb-
ben Belgen de meeste neiging om 
de effecten van alcohol achter het 
stuur te onderschatten!

In	 1994,	 één	 jaar	 voor	 de	 eerste	 Bob-
campagne,	 werd	 de	 wettelijke	 alcoholli-
miet	achter	het	stuur	van	0,8	naar	0,5‰	
gebracht.	Vanaf	1	 januari	2015	wordt	de	
wettelijke	 limiet	naar	0,2‰	verlaagd	voor	
professionele	 bestuurders.	 Dit	 is	 het	 be-
wijs	dat	de	mentaliteit	geleidelijk	aan	evo-
lueert. 
Belgen	 blijven	 nochtans	 veel	 te	 tolerant	
ten	opzichte	van	drinken	én	rijden	en	dat	
terwijl	er	jaarlijks	200	personen	om	het	le-

ven	komen	in	ongevallen	die	te	wijten	zijn	
aan	een	dronken	bestuurder.	De	Bobcam-
pagnes	van	het	BIVV	blijven	dus	meer	dan	
noodzakelijk.	

Drinken en rijden? Dat 
lukt me nog wel… 
Dat	Belgen	 erg	 tolerant	 zijn	 ten	 opzichte	
van	drinken	en	rijden,	blijkt	vooral	uit	een	
studie	die	het	gedrag	en	de	risicoperceptie	
in	19	europese	landen	vergelijkt	met	elkaar	
(SArtre4).	 Zo	 is	 het	 aantal	 bestuurders	
dat	denkt	dat	ze	nog	kunnen	rijden	onder	
invloed	van	alcohol,	als	ze	maar	voorzich-
tig	rijden,	het	grootst	 in	België:	meer	dan	
17%,	dat	is	meer	dan	1	bestuurder	op	6!
Dit	is	bijvoorbeeld	5	keer	meer	dan	in	Zwe-
den	en	2	keer	meer	dan	in	Duitsland.	Boven-
dien	is	het	percentage	bestuurders	dat	ver-
klaart	dat	hun	vrienden	rijden	onder	invloed	
van	alcohol	ook	het	hoogst	in	België:	42%.

Mannen van 40 en 
ouder
De	resultaten	van	de	laatste	gedragsmeting	
van	het	BIVV	tonen	aan	dat	mannen	vaker	
het	stuur	nemen	nadat	ze	gedronken	heb-
ben	dan	 vrouwen:	 ongeveer	 80%	van	de	
bestuurders	die	onder	 invloed	van	alcohol	
rijden,	 zijn	 mannen.	 De	 Bobcampagnes	
hebben	vooral	invloed	gehad	op	de	gene-
ratie	 jonge	bestuurders	 voor	wie	het	 van-
daag	de	dag	normaal	 is	om	niet	 te	 rijden	
als	 ze	 gedronken	 hebben.	Het	 zijn	 vooral	
de	 bestuurders	 tussen	 40	 en	 54	 jaar	 die	
het	meest	geneigd	zijn	om	de	wet	te	over-
treden	(2,8%).	Dat	is	meer	dan	de	oudere	
bestuurders	(2,1%)	en	jongeren	(1,6%).

Omvang van het 
fenomeen

De	 overgrote	 tolerantie	 ten	 opzichte	 van	
drinken	en	rijden	bij	sommige	bestuurders	
vertaalt	 zich	 jammer	 genoeg	 ook	 naar	
de	 ongevallenstatistieken.	 elk	 jaar	 is	 er,	
bij	meer	dan	5400	 letselongevallen,	min-
stens	één	betrokken	weggebruiker	onder	
invloed	 van	 alcohol.	 Dat	 is	 12%	 van	 het	
totale	aantal	ongevallen.	 In	België	wil	dat	
zeggen	dat	één	ongeval	op	8	te	wijten	 is	
aan	alcohol.	

Dit	 cijfer	 varieert	 naargelang	het	moment	
van	de	dag	en	bereikt	een	piek	op	bepaal-
de	uren	van	de	nacht.	tussen	1u	en	5u	’s	
nachts	is	er	bij	meer	dan	50%	van	de	let-
selongevallen	 een	 dronken	weggebruiker	
betrokken.

Drinken én rijden? Doen wij niet!

ook	gtL,	de	nationale	vereniging	van	taxi-
bedrijven,	bobt	mee	en	maakt	dit	duidelijk	
met	de	Bob-sticker	op	hun	taxi’s.	ook	zij	
verdelen	de	folder	van	de	Bobcampagne.

• Horeca en drankenhandelaars

De	horecafederaties	 steunen	Bob,	 onder	
meer	met	het	verdelen	van	“Ik	Bob	mee”-
stickers	onder	 haar	 leden.	 Febed,	de	 fe-
deratie	 van	 drankenhandelaars,	 verdeelt	
eveneens	 stickers,	 gepersonaliseerde	 af-
fiches	(“uw	drankenhandelaar	bobt	met	u	
mee”)	en	folders.

Benoit GODART   

20ste campagne 
De	 doelstelling	 van	 deze	 20ste	 Bobcam-
pagne	is	om	ons	minder	tolerant	te	maken	
voor	rijden	én	drinken	en	onze	afkeur	voor	
deze	slechte	gewoonte	ook	krachtdadiger	
uit	 te	 drukken.	Hoe	 dikwijls	 laten	we	 een	
vriend	of	kennis	na	een	gezellig	glas	op	café	
nog	achter	het	stuur	plaatsnemen?	net	zo-
als	 hij	 de	 verantwoordelijkheid	 draagt	 zijn	
keuze	om	nog	te	rijden,	zijn	wij	die	dit	laten	
gebeuren	mede	verantwoordelijk.

• Mediaplan

onze	 “beste	 vrienden”	 op	 affiches	 langs	
de	 snelwegen	 maken	 jou	 duidelijk	 dat	
zij	niet	drinken	én	 rijden.	 In	3	 filmpjes	 la-
ten	onze	beste	vrienden	zien	hoe	zij	hun	
vriend	 willen	 tegenhouden	 wanneer	 die,	
na	 een	 gezellig	 glas	 op	 café,	 aanstalten	
maakt	om	achter	het	stuur	te	kruipen.	ook	
op	 de	 radio	 geven	 2	 beste	 vrienden	 het	
goede	 voorbeeld:	 een	 pint	 na	 het	 werk,	
een	etentje	met	de	vrouwen,	…	dat	wel.	
Maar	daarna	rijden,	dat	niet!	want	zij	bob-
ben	en	nemen	dan	de	bus	of	een	taxi.

Alle	info	over	de	campagne	is	terug	te	vin-

den	op	de	website	www.ikbob.be.	Je	vindt	
er	de	filmpjes	en	het	radiospotje,	maar	 je	
kan	er	ook	cijfers	over	rijden	en	drinken	te-
rugvinden	en	de	folder	die	ter	gelegenheid	
van	deze	campagne	werd	ontworpen.	

• Openbaar vervoer en taxi’s 

Dankzij	de	steun	van	Brussel	Mobiliteit	en	
de	MIVB	zullen	in	het	Brussels	Hoofdste-
delijk	gewest	60	bussen	 reclame	maken	
voor	 de	 Bobcampagne.	 Bij	 De	 Lijn	 rijdt	
een	volledig	beklede	Bob-bus	op	de	ver-
schillende	buslijnen.	Daarnaast	verdelen	zij	
-	en	de	teC	-	“gepersonaliseerde”	folders	
(voor	de	reizigers)	en	affiches	(voor	op	de	
bus	of	tram).

Alcoholgehalte
Onmiddellijke 

inning
Tijdelijk rijverbod Minnelijke schikking Intrekking rijbewijs Boete

POLITIE PARKET RECHTBANK

≥	0,2	‰	-	<	0,5	‰	 
(professionele	bestuurders)

100	€ 2h 110	€ X
170	€	-	3000	€

≥	0,5	‰	-	<	0,8	‰ 170	€ 3h 180	€ X 170	€	-	3000	€

≥	0,8	‰	-	<	1,0	‰ 400	€ 6h 450	€ Mogelijk 1200	€	-	12.000	€

≥	1,0	‰	-	<	1,1	‰ 550	€ 6h 600	€ Mogelijk 1200	€	-	12.000	€

≥	1,1	‰	-	<	1,5	‰ x 6h 600	€ Mogelijk 1200	€	-	12.000	€

≥	1,5	‰ x 6h X 15	dagen 1200	€	-	12.000	€

Alcohol achter het stuur: de sancties
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DRINKEN éN RIjDEN? DoEN wIj NIEt!

De zwarte lijn geeft het gemiddelde aan van de 19 Europese landen.
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Percentage respondenten die het eens zijn met de stelling dat de 
meeste van hun vrienden onder invloed van alcohol rijden
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Jacqueline Galant, de nieuwe mi-
nister van Mobiliteit, schetst voor 
Via Secura een beeld van haar pri-
oriteiten en wijst op de tekortko-
mingen in ons land op het gebied 
van verkeersveiligheid. 

Via Secura: België behaalt geen goede 
score in de ranglijst voor verkeersveiligheid 
van verschillende Europese landen. Wat is 
volgens u de reden dat we achteraan het 
lijstje bengelen? 

Jacqueline Galant:	 welke	 indicator	 we	
ook	 bekijken	 (het	 absolute	 aantal	 ver-
keersdoden,	het	aantal	doden	per	miljoen	
inwoners	of	 het	 aantal	doden	per	miljard	
reizigers	 of	 afgelegde	 kilometers),	 België	
scoort	 inderdaad	 systematisch	 slecht	 in	
vergelijking	met	de	andere	europese	 lan-
den.	en	dat	vind	ik	erg	spijtig.	

Deze	slechte	score	kan	deels	te	wijten	zijn	
aan	 het	 hoger	 aantal	 kilometers	 die	 Bel-
gische	automobilisten	afleggen	in	vergelij-
king	met	hun	collega’s	 in	de	buurlanden.	
op	basis	van	de	laatste	vergelijkende	eu-
ropese	studie	(2010),	zien	we	dat	een	Bel-
gische	 bestuurder	 gemiddeld	 15%	meer	
kilometers	aflegt	dan	de	gemiddelde	eu-
ropeaan,	 20%	meer	 dan	 de	 Fransen	 en	
24%	meer	dan	de	nederlanders.	Het	au-
tobezit	 in	België,	namelijk	487	auto’s	per	
1000	inwoners,	is	wel	vergelijkbaar	met	de	
buurlanden,	maar	de	gemiddelde	afgeleg-
de	afstand	met	een	eigen	wagen	blijft	aan-
zienlijk	hoger	 in	België.	Bovendien	is	Bel-
gië	één	van	de	belangrijkste	transitlanden	
binnen	de	europese	unie;	een	aanzienlijk	
deel	 van	 de	 kilometers	 wordt	 afgelegd	
door	 het	 internationale	 vervoer	 van	 goe-

deren.	Bovendien	wordt	er	algemeen	toe-
gegeven	dat	de	lintbebouwing,	die	typisch	
is	voor	België	en	minder	vaak	voorkomt	in	
de	naburige	landen,	de	verkeersveiligheid	
zeker	niet	bevordert.	

Via Secura: Wat zijn uw prioriteiten qua 
verkeersveiligheidsbeleid voor de komen-
de jaren?

Jacqueline Galant: om	goed	 te	kunnen	
werken	 rond	 verkeersveiligheid,	 moe-
ten	we	eerst	de	oorzaken	van	ongevallen	
kennen.	Daarom	werk	 ik	momenteel	 aan	
de	oprichting	van	een	 instituut	voor	acci-
dentologie	 dat	me	 zal	 helpen	 om	 betere	
maatregelen	 te	 kunnen	 treffen	 binnen	dit	
domein.	Dit	instituut	zal	aangevuld	worden	
met	een	observatorium	voor	Mobiliteit,	dat	
binnenkort	 zal	 opgestart	 worden	 binnen	
de	FoD	Mobiliteit	en	Vervoer.	Met	de	steun	
van	het	BIVV,	moeten	we	bestuurders	blij-
ven	sensibiliseren	om	de	wegcode	te	res-
pecteren	 en	blijven	 vechten	 tegen	 risico-
gedrag,	zoals	het	rijden	onder	invloed	van	
alcohol	en	drugs,	te	snel	rijden	en	afleiding	
achter	het	stuur.	ondertussen	zal	ik,	onder	
toezicht	van	de	FoD	Binnenlandse	Zaken,	
een	toename	en	een	diversificatie	van	de	
controles	op	de	wegen	vragen.	Ik	zal	ook	
niet	tolerant	zijn	voor	recidive;	daarom	be-
studeer	ik	wat	binnen	dit	domein	de	meest	
gepaste	maatregelen	zijn.	

Verkeersveiligheid	 is	een	uitgebreide	pro-
blematiek.	 Ik	kom	even	 terug	op	de	oor-
zaken	die	een	verklaring	kunnen	zijn	voor	
onze	 lage	 rangschikking	op	europees	ni-
veau:
 y 	De	 Belg	 gebruikt	 zijn	 wagen	 gemid-
deld	meer	dan	de	europese	buren.	Het	
is	 dan	 ook	 essentieel	 om	 alternatief	

vervoer	 (zoals	 carpooling,	 elektrische	
fietsen,	 ...)	 te	 bevorderen.	Daarom	 zal	
comodaliteit	ook	de	kern	zijn	van	mijn	
beleid.	Ik	zal	samen	met	de	gewesten	
proactief	werken	aan	een	nationaal	mo-
biliteitsplan	om	publiek	 en	privaat	 ver-
voer	beter	te	doen	samenwerken.

 y 	België	 is	 een	 transitland	 voor	 vervoer	
over	 heel	europa.	Het	 is	dus	noodza-
kelijk	dat	de	verkeersregels	duidelijk	en	
in	 harmonie	 zijn	met	 de	 andere	 euro-
pese	landen.	In	dit	opzicht	en	rekening	
houdend	met	de	regionalisering	van	de	
verkeersveiligheid,	zal	ik	samen	met	de	
gewesten	werken	aan	een	vereenvou-
diging	 van	 de	 wegcode.	 Alle	 wegge-
bruikers	zullen	hier	baat	bij	hebben.	

 y 	wetende	dat	ons	wegennet	één	van	de	
dichtste	 is	 in	europa,	wil	 ik	graag	een	
geharmoniseerd	wettelijk	 kader	 schet-
sen	 voor	 het	 gebruik	 van	 Intelligente	
transport	Systemen	(ItS).	

Deze	 technologie	 zal	 een	 aanvulling	 zijn	
voor	de	bestuurder	die,	in	de	meeste	ge-
vallen,	 verantwoordelijk	 is	 voor	 de	 onge-
vallen.	 Bovendien	 lijkt	 deze	 technologie	
van	 essentieel	 belang	 voor	 de	 uitvoering	
van	een	geïntegreerd	mobiliteitsplan.

Heel	concreet,	zal	ik	alle	bestaande	over-
legpistes	benutten	om	te	werken	met	de	
gewesten	en	zal	ik	een	deel	van	mijn	werk	
afwerken	 tegen	de	Staten-generaal	 voor	
de	Verkeersveiligheid	in	2015.	

Via Secura: In Europa zijn er al 22 landen 
die een rijbewijs met punten hebben inge-
voerd. Zal België dit voorbeeld volgen? 

Jacqueline Galant:	we	kunnen	redelijker-
wijs	niet	te	snel	gaan.	we	zullen	eerst	een	

“Ik werk aan de oprichting van   een instituut voor accidento-
logie”

“benchmarking”	moeten	doen	om	te	we-
ten	of	we	al	dan	niet	deze	richting	moeten	
uitgaan	 en	 indien	wel,	 ons	 afvragen	 hoe	
en	 op	 basis	 van	welk	model?	we	 zullen	
eerst	een	analyse	doen	van	de	gevolgen	
van	een	rijbewijs	met	punten	in	de	andere	
landen.	

Via Secura: Volgend jaar zullen de Gewes-
ten meer bevoegdheden krijgen op het 
vlak van verkeersveiligheid, maar de Weg-
code blijft federale materie. Is er dan geen 
risico op belangenconflicten? 

Jacqueline Galant:	uiteraard	lijkt	het,	op	
het	 eerste	 gezicht,	moeilijk	 om	 de	weg-
code	 te	 vereenvoudigen	 terwijl	 de	 zesde	
staatshervorming	 bepaalde	 initiatiefrech-
ten	heeft	gegeven	aan	de	gewesten	op	dit	
gebied.	om	conflicten	 te	 vermijden	denk	
ik	 dat	 er	 enorm	 veel	 dialoog	 en	 overleg	
nodig	is	over	dit	onderwerp	en	veel	prag-
matisme.	we	moeten	vooral	vermijden	dat	
het	nog	complexer	wordt	voor	de	wegge-
bruikers.	

Maar	er	 is	wel	goede	wil.	Alle	opties	 zijn	
dan	ook	nog	open	in	deze	fase:	moet	de	
federale	 wegcode	 een	 geconsolideerde	
samenvatting	zijn	van	de	basisverkeersre-
gels	 in	België	met	 daarbij	 specifieke	 ele-
menten	 voor	 elk	 van	 de	 drie	gewesten?	
of,	omgekeerd,	moeten	we	net	proberen	
van	 er	 één	 geheel	 van	 te	 maken	 in	 één	
wegcode?	er	is	momenteel	nog	niets	be-
slist.	we	weten	wel	dat	het	weglandschap	
in	Vlaanderen	er	iets	anders	uit	ziet	dan	in	
wallonië.	

Ik	zal	dit	dus	grondig	moeten	onderzoeken	
want	 dit	 zal	 niet	 alleen	 een	 invloed	 heb-
ben	 op	 de	weggebruikers,	maar	 ook	 op	

de	betrokken	administraties	(zoals	de	Po-
litie,	 Justitie	 en	Mobiliteit)	 en	 op	 de	wet-
teksten	die	momenteel	verwijzen	naar	de	
huidige	wegcode.	Dit	is	een	immens	werk	
dat	 precies	moet	worden	 uitgevoerd	 om	
mogelijke	belangenconflicten	te	vermijden	
als	gevolg	van	een	ontoereikend	juridische	
kader!

Via Secura: Men spreekt meer en meer 
over autonome wagens. Zal België stap-
pen ondernemen om deze te promoten ? 

Jacqueline Galant:	Ik	ben	begonnen	met	
het	 ontmoeten	 van	 experten	 die	 werken	
binnen	dit	domein,	om	te	zien	wat	de	hui-
dige	 technologische	 ontwikkelingen	 zijn.	
Vervolgens	zal	 ik	het	nodige	wetgevende	
werk	 voorbereiden	 om	 testen	 te	 kunnen	
doen	“in	reële	omstandigheden”	die	kun-
nen	 helpen	 bij	 het	 verder	 perfectioneren	
van	de	apparatuur.	Als	de	testen	overtui-
gend	zijn,	zal	ik	proactief	zijn	om	dit	soort	
technologie	verder	te	laten	ontwikkelen	bij	
ons,	mits	 de	 nodige	 garantie	 naar	 veilig-
heid	 toe	 en	 respect	 voor	 de	 vrijheid.	we	
willen	 vermijden	 dat	we	 een	 achterstand	
oplopen	 binnen	 dit	 domein	 ten	 opzichte	
van	 onze	 buurlanden,	 vooral	 omdat	 de	
vooruitzichten	van	de	intelligente	vervoers-
systemen	voor	het	verbeteren	van	de	ver-
keersveiligheid,	maar	ook	van	de	mobiliteit	
er,	op	papier,	zeer	veelbelovend	uitzien.	
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congrescongres

TISPOL is het Europese netwerk 
van politiediensten dat instaat 
voor de verkeersveiligheid. Eind 
september werd er een congres 
georganiseerd in Manchester met 
als objectief de actualiteit te over-
lopen en de nieuwigheden op het 
gebied van handhaving in Europa 
en elders. 

Met	 een	 pakkende	 getuigenis	 van	 me-
vrouw	 o’Brien,	 verkeersslachtoffer	 met	
blijvende	hersenbeschadiging,	werden	we	
als	deelnemers	aan	het	 jaarlijkse	tISPoL	
congres	meteen	met	onze	beide	voeten	in	
de	realiteit	gebracht.	geen	betere	start	om	
het	 ultieme	doel	 van	dergelijke	conferen-
ties	duidelijk	te	maken:	hoe	kunnen	we	dit	
samen	in	de	toekomst	gaan	vermijden.

Jaarlijks	vallen	er	nog	te	veel	doden	op	de	
europese	wegen	en	het	aantal	 zwaar	ge-
wonden,	die	de	gevolgen	van	een	ongeval	
voor	de	 rest	van	hun	 leven	zullen	moeten	
meedragen,	is	nog	steeds	een	onderschat	
probleem.	De	europese	commissie	 is	dan	
ook	 verheugd	 dat	 er	 eind	 2014	 een	 dui-
delijke	 internationaal	 erkende	 definitie	 zal	
zijn	van	“zwaar”	gewonden,	waardoor	on-
derzoek	 beter	 georiënteerd	 kan	 worden	
wat	zal	leiden	tot	betere	aanbevelingen	en	
juistere	maatregelen.	Momenteel	is	de	eu-
ropese	unie	wereldleider	als	het	gaat	over	
verkeersveiligheid.	 De	 extreme	 verschil-
len	 tussen	 de	 verschillende	 lidstaten	 is	 in	
dalende	 lijn.	 De	 geleverde	 inspanningen	
brachten	 op.	Maar	 toch	 is	 het	 vooropge-
stelde	 doel	 nog	 niet	 bereikt	 en	 moet	 de	
aandacht	 voor	 een	 grotere	 verkeersveilig-
heid	blijven.	

TISPOL congres: in rechte lijn   naar de 2020 doelstelling

Verkeersveiligheid	 is	 de	 verantwoorde-
lijkheid	 van	 iedereen.	 goede	 samenwer-
kingsverbanden	op	en	met	alle	niveaus	zijn	
onontbeerlijk.	

“The golden hour”
50%	 van	 de	 dodelijke	 verkeersslachtof-
fers,	overlijdt	binnen	het	uur	na	het	onge-
val.	Dit	wordt	“the	golden	hour”	genoemd	
door	Lars	wik	van	het	universitair	Zieken-
huis	te	oslo;	het	cruciale	uur	waarbinnen	
mensenlevens	 gered	 kunnen	 worden.	
Immers	 hoe	 korter	 de	 tijdspanne	 tussen	
het	 bevrijden	 van	 een	 slachtoffer	 uit	 een	
voertuig	en	de	operatietafel,	hoe	groter	de	
overlevingskansen	en	hoe	kleiner	de	mo-
gelijk	blijvende	letsels.

waar	was	het	nog	mogelijk	om	tijd	te	gaan	
winnen?	 naast	 het	 eenvoudige	 principe	
van	het	vrijmaken	van	de	luchtwegen	ont-
stond	er	tevens	het	idee	om	de	bevrijdings-
technieken	van	slachtoffers	uit	een	voertuig	
onder	de	loep	te	nemen.	Hieruit	bleek	dat	
er	tijdswinst	mogelijk	was	door	het	invoeren	
van	een	nieuwe	bevrijdingstechniek,	the	ra-
pid	 extrication.	 Door	 de	 techniek	 van	 het	
voertuig	uit	elkaar	te	rekken	wordt	er	extra	
ruimte	gecreëerd	 rond	het	slachtoffer.	Het	
rekken	van	het	voertuig	gebeurt	met	behulp	
van	twee	voertuigen	en	kettingen	die	rond	
de	stijlen	en	het	stuur	van	het	geacciden-
teerde	voertuig	vastgemaakt	worden.	

Sinds	 het	 bewezen	 is	 welke	 voordelen	
de	 techniek	 met	 zich	 meebrengt,	 zowel	
naar	 tijdswinst	 voor	de	medische	 zorgen	
als	 naar	 veiligheidsomstandigheden	 voor	
brandweerlui,	wordt	deze	manier	in	noor-
wegen	als	eerste	optie	vooropgesteld.

Clichés ontkracht
“Het	wordt	 tijd	om	de	bestaande	mythes	
rond	 oudere	 bestuurders	 te	weerleggen”	
stelde	 Professor	 o’neill,	 geriater	 in	 het	
ziekenhuis	 te	 Dublin,	 aan	 het	 begin	 van	
zijn	 presentatie.	 oudere	 bestuurders	 zijn	
immers	de	veiligste	groep	weggebruikers,	
weliswaar	fragieler.	Volgens	hem	schuilt	er	
dan	ook	een	groot	gevaar	in	het	ontraden	
van	rijden	aan	deze	doelgroep.	Bovendien	
is	extra	training	zinloos	en	screening	zelfs	
schadelijk.	

In	 plaats	 van	 bij	 de	 herinrichting	 van	 de	
wegomgeving	uit	 te	gaan	van	de	 leefwe-
reld	van	jongere	weggebruikers,	is	het	lo-
gischer	te	vertrekken	vanuit	de	realiteit	van	
de	oudere	weggebruikers.	op	die	manier	
wordt	 automatisch	 rekening	 gehouden	
met	de	jongere	generaties,	wat	in	het	om-
gekeerde	geval	niet	waar	is.

Het	 klopt	 inderdaad	 dat	 oudere	 wegge-
bruikers	vaker	getroffen	worden	door	ziek-
tes,	 maar	 is	 dit	 een	 probleem?	 oudere	
weggebruikers	gaan	immers	selectiever	te	
werk,	gaan	meer	oefenen	en	meer	com-
penseren,	wat	leidt	tot	veiliger	verkeersge-
drag.

tijd	om	enkele	clichés	te	ontkrachten	vindt	
Professor	o’neill:
1.		“oudere	 bestuurders	 hebben	 meer	

ongevallen	 ten	 opzichte	 van	 het	
aantal	 gereden	 kilometers?”	 Dit	 is	 een	
statistisch	 artefact.	 Ze	 rijden	 minder	
kilometers	 waardoor	 het	 verschil	
wegebt.

2.		“er	 zijn	 meer	 oudere	 verkeersdoden”.	
er	zijn	nu	eenmaal	meer	mensen	in	het	
verkeer	en	ouderen	zijn	fragieler.	Het	feit	
dat	 voertuigen	 niet	 ontworpen	 zijn	 om	
oudere	 mensen	 te	 gaan	 beschermen	
draagt	hier	zeker	niet	toe	bij.	Misschien	
moeten	 de	 veiligheidsmaatregelen	 op-
nieuw	bekeken	worden,	 rekening	 hou-
dend	met	deze	groeiende	leeftijdscate-
gorie in het verkeer.

3.		“ouderen	zijn	vaker	spookrijder?”	oos-
tenrijks	onderzoek	toonde	aan	dat	45%	
van	 de	 spookrijders	 21	 tot	 40	 jarigen	
zijn,	83%	is	mannelijk	en	in	51%	van	de	
ongevallen	 zijn	bestuurders	 jonger	dan	
36	jaar.	Dit	betekent	niet	dat	oudere	be-
stuurders	 geen	 spookrijders	 zijn,	maar	
wel	 dat	 er	 opgelet	 moet	 worden	 met	
stigmatisering!

Mobiliteit versus 
rijgeschiktheid
Mobiliteit	 is	 een	 universeel	 recht.	 een	 rij-
bewijs	hebben	is	dat	niet.	een	rijbewijs	is	
een	 diploma	 waarvoor	 je	 drie	 examens	
moet	 afgelegd	 hebben:	 een	 theoretisch,	
een	praktisch	en	een	medisch.	Voor	deze	
medische	aspecten	bestaan	er	europese	
richtlijnen	 dewelke	 duidelijk	 omschrijven	
aan	welke	criteria	een	bestuurder	van	een	
gemotoriseerd	voertuig	moet	voldoen.

Mark	 tant	 licht	 toe	 hoe	 België	 deze	 eu-
ropese	 richtlijnen	 implementeerde	 in	haar	

wetgeving.

Voor	voertuigen	waar	geen	rijbewijs	vereist	
is	geldt	artikel	8.1	van	de	wegcode.	Voor	
voertuigen	waar	wel	een	rijbewijs	verplicht	
is,	kennen	we	bijlage	6	gekoppeld	aan	het	
Koninklijk	besluit	betreffende	het	rijbewijs.

De	Belgische	wetgeving	is	redelijke	streng:	
een	persoon	met	een	medisch	probleem	
mag	geen	gemotoriseerd	voertuig	bestu-
ren	tenzij	een	arts	beslist	dat	het	toch	kan.	
Indien	 hij	 de	 beslissing	 niet	 zelf	 kan	 ne-
men,	verwijst	hij	de	betrokkene	door	naar	
het	 CArA.	 er	 is	 een	 verplichte	 doorver-
wijzing	bij	 locomotorische	aandoeningen,	
een	 aangetast	 zicht	 en/of	 een	 beperking	
van	functies	waardoor	de	betrokkene	be-
lemmerd	wordt	in	het	handelen.

Het	 CArA	 beoordeelt	 de	 rijgeschiktheid	
van	 de	 kandidaten	 en	 verleent	 advies.	
Deze	 adviezen	 kunnen	 zeer	 ruim	 zijn,	
gaande	van	een	beperking	in	tijd	en	ruimte	
tot	 voorstellen	 van	 mogelijke	 aanpassin-
gen	 aan	 voertuigen.	 Deze	 beslissingen	
worden	omgezet	in	codes	die	terug	te	vin-
den	zijn	op	het	rijbewijs.

Kleine veranderingen 
redden levens
Hoe	 kunnen	 we	 jonge	 weggebruikers	
het	best	sensibiliseren?	Het	antwoord	op	
deze	 vraag	 resulteerde	 in	 “the	 Honest	
truth”	campagne.	De	campagne	richt	zich	
naar	 jonge	weggebruikers,	 tussen	 17	 en	
24	 jaar	 en	wil	 het	 asociale	 rijgedrag	 van	
jongeren	aanpakken.	De	boodschap	werd	
verspreid	via	erkende	rij-instructeurs.	Deze	
campagne	uit	het	graafschap	gloucester-
shire	 in	 engeland	wees	 de	 jongeren	 niet	
met	de	vinger	maar	vroeg	hen	om	stil	 te	
staan	bij	hun	 verkeersonveilige	gedragin-
gen.	 De	 campagne	moedigde	 de	 jonge-
ren	aan	om	zelf	manieren	te	vinden	om	dit	
gedrag	aan	te	pakken.	Veelal	leidde	dit	tot	
kleine	 veranderingen	 in	 het	 gedrag,	 (bij-
voorbeeld:	 de	 bestuurder	 geeft	 zijn	 gsm	
aan	 een	 passagier	 als	 hij	 moet	 rijden).	
De	 indirecte	 manier	 van	 communicatie,	
waarbij	gebruik	gemaakt	wordt	van	beeld-
spraak	en	men	dieren	gaat	koppelen	aan	
type	 weggebruikers,	 blijkt	 aan	 te	 slaan.	
De	werkwijze	speelt	 in	op	eenieders	 ver-
antwoordelijkheid	in	het	bekomen	van	een	
verkeersveiligere	omgeving.	

De campagne “The Honest Truth”
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FEESTJE BOUWEN

EN TOCH VEILIG THUIS RAKEN?

MNM FRIENDS TAXI: DE CARPOOL - OPLOSSING VOOR FEESTBEESTEN  

Gratis applicatie

congres

Nieuwe technologieën 
en auto’s zonder 
bestuurder
europa	 heeft	 een	 akkoord	 rond	 de	 slim-
me	tachograaf	die	binnen	een	aantal	 jaar	
geïntroduceerd	wordt.	Deze	opvolger	van	
de	 huidige	 digitale	 tachograaf	 zou	 moe-
ten	bijdragen	in	de	strijd	naar	fraude.	Het	
probleem	met	de	nieuwe	tachograaf	is	dat	
de	focus	van	europa	ligt	op	het	bestrijden	
van	mogelijke	 problemen,	 fraude	met	 de	
tachograaf	en	niet	op	het	respecteren	van	
rij-	en	rusttijden.

De	 snelheid	 waarmee	 nieuwe	 technolo-
gieën	voor	onze	voertuigen	zich	ontwikke-
len	is	enorm.	Vele	van	deze	systemen	zijn	

inmiddels	ingeburgerd	(ABS,	eSP,	digitale	
tachograaf,	 communicatiesystemen,	 par-
keersensoren,	parkeerhulp,	night	view,…).	
Andere	zijn	 te	verwachten	 in	de	zeer	na-
bije	toekomst	(e-call,	Collision	Avoidance,	
online	 navigatie,	 C2C	 communicatie,	 
C2I	communicatie…).	Zelfs	de	auto	 zon-
der	 bestuurder	 is	 geen	 science	 fiction	
meer.	nieuwe	 technologieën	 leiden	auto-
matisch	 tot	 nieuwe	 “vragen”.	 Zal	men	 in	
de	toekomst	nog	moeten	beschikken	over	
een	 rijbewijs?	 Als	 technologie	 de	 rijtaak	
volledig	 overneemt,	 wie	 zal	 wanneer	 het	
fout	 loopt	 verantwoordelijk	 gesteld	 wor-
den?	Hoe	zullen	we	ons	moeten	wapenen	
tegen	criminele	praktijken	zoals	het	inbre-
ken	in	en	manipulatie	van	de	systemen	in	
de	voertuigen?

nieuwe	uitdagingen	staan	ons	te	wachten.	

Besluit
Met	213	deelnemers	uit	34	landen,	spre-
kers	 uit	 verschillende	 disciplines	 en	 de	
aanwezigheid	 van	 de	 technologische	 in-
dustrie	 was	 het	 congres	 opnieuw	 een	
succes.	 De	 bereidwilligheid	 van	 eenieder	
om	de	 verantwoordelijkheid	 te	willen	 op-
nemen	in	de	strijd	tegen	de	verkeersonvei-
ligheid	 is	 zeer	groot.	goede	voorbeelden	
werden	gedeeld,	gedachten	uitgewisseld,	
samenwerkingsverbanden	 versterkt,	 op-
portuniteiten	 gecreëerd.	 Deze	 bagage	
nam	elkeen	mee	naar	de	eigen	realiteit	om	
met	 volle	 overtuiging	 verder	 aan	 de	 slag	
te	gaan.	

Mark TANT



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 
€ 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.


