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Meer ongevallen op de dagen dat de Rode 
Duivels spelen  

Eén maand voor het EK roept het BIVV alle bestuurders op om hun verantwoordelijkheid te nemen. 

 
Tijdens de laatste wereldbeker voetbal gebeurden meer letselongevallen dan normaal op 
de dagen dat de Rode Duivels speelden.  Bovendien waren er meer ongevallen met be-
stuurders die gedronken hadden. Binnen een maand start Euro 2016 en omdat voetbal 
een feest is en moet blijven, roepen het BIVV, de KBVB en AB InBev iedereen op tot ver-
antwoord rijgedrag. Sensibiliseringsspots met onze Rode Duivels worden op de wed-
strijddagen uitgezonden. 
 
Tijdens de laatste wereldbeker in Brazilië waren er opvallend veel meldingen van onaangepast gedrag 

op de weg, vooral tijdens de matchen van de Rode Duivels.  
Om dit gedrag te onderzoeken, heeft het Kenniscentrum van het BIVV een diepgaande analyse 

gedaan van de ongevallencijfers tijdens matchdagen.  

 
De conclusie van deze analyse liegt er niet om: het aantal letselongevallen stijgt wanneer onze 

nationale ploeg speelt, vooral tijdens het uur voor de match en in de uren erna. Tijdens de match zelf 
gebeurden er dan weer opvallend weinig letselongevallen. Dat lage cijfer kon wel het hoge aantal 

ongevallen van voor of na de match niet compenseren.  

Als we de vijf matchdagen vergelijken met dezelfde dagen tussen 2010 en 2013 zien we dat het 
aantal letselongevallen gemiddeld:  

- met 20% stijgt voor de matchen;  
- met 50% daalt tijdens de matchen; 

- verdubbelt in het uur na de matchen en neemt daarna geleidelijk af. De impact blijft voelbaar 

tot 7 uur na de match. 

 



  

De stijging van het aantal ongevallen voor en na de matchen kan voor een stuk verklaard worden 
door een toename van het verkeer door de matchen van de Rode Duivels. Heel wat supporters gaan 

immers kijken bij vrienden of ergens op een groot scherm. De supporters zijn onbezorgder en 

respecteren bepaalde regels minder, zeker na afloop van gewonnen matchen.  

 
Meer ongevallen door alcohol tijdens matchdagen  
Andere conclusie van de studie: bij gemiddeld 8,5% van de letselongevallen op de wedstrijddagen 

van de Rode Duivels was er een bestuurder onder invloed van alcohol betrokken, ten opzichte van 

6,4% op dezelfde dagen zonder match. Vooral in de uren na afloop van de match noteerden we een 
abnormaal hoog aantal ongevallen waarbij een bestuurder onder invloed van alcohol betrokken was. 

Deze stijging is nog te voelen tot meerdere uren na de match.  

 

 
Besluit  
De wedstrijden van de Rode Duivels tijdens een officieel toernooi brengen een verhoging van het 

aantal verkeersongevallen met zich mee, onder andere met bestuurders die te veel gedronken 
hadden. 

 
Karin Genoe, CEO van het BIVV: ‘Binnen één maand start het EK 2016 waar ook onze nationale 
ploeg zal deelnemen. Het BIVV wenst iedereen op te roepen om zich verantwoordelijk te gedragen. 
Om ervoor te zorgen dat dit EK een feest wordt, zullen bestuurders zich verantwoordelijk moeten 
gedragen. We raden hen aan een Bob uit te kiezen of alternatieven te voorzien om veilig thuis te 
geraken.’ De Bobcampagne die begin juni start, focust dit jaar op allerlei feestelijke aangelegenheden, 
waaronder ook het EK voetbal.  Aangezien de campagne dit jaar plaatsvindt tijdens het toernooi, is 

een verhoging van het aantal controles wenselijk. 
 

Pierre Cornez, woordvoerder KBVB: ‘De KBVB neemt ook zelf haar verantwoordelijkheid en zal 
het thema ‘veilig thuis’ meenemen in haar communicatie. Dit doet zij via een oproep van de Rode 
Duivels naar alle supporters tijdens de verschillende wedstrijddagen. In het najaar breidt zij een 
vervolg aan deze campagne.’ 
 

Philippe Vandeuren, Director Legal & Corporate Affairs Benelux bij AB InBev: ‘Voor AB In-
Bev is het heel simpel: drinken en rijden kan niet. Om die reden willen we de Rode Duivels supporters 
oproepen om voor de match de nodige afspraken te maken en een Bob aan te duiden. Voor de chauf-
feurs zijn er bovendien voor, tijdens als na de match non-alcoholhoudende bieren voor handen die 
een verantwoord rijgedrag moet stimuleren.’ 



  

 

Contactpersonen:  
Stef Willems (woordvoerder BIVV): 0473/85.59.44  
Pierre Cornez (woordvoerder KBVB): 0496/35.15.56 
Korneel Warlop (woordvoerder AB InBev): 0475/92.22.40 
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