
Memorandum
2019



3Memorandum

Maximaal 420 verkeersdoden op jaarbasis in België tegen 2020. Deze 
doelstelling werd in 2010 door ons land geformuleerd in navolging van 
de Europese doelstelling om het aantal verkeersdoden op 10 jaar met de 
helft te reduceren. 

In 2010 vielen er 841 doden in ons verkeer. Per miljoen inwoners kwam 
dat neer op 77 verkeersdoden. Met dit cijfer presteerde België zeer slecht 
in vergelijking met de meeste andere West-Europese landen. De voorbije 
jaren is het aantal verkeersdoden weliswaar afgenomen, maar niet sterk 
genoeg om de vooropgestelde doelstelling te halen. In 2017 vielen er nog 
615 doden te betreuren, m.a.w. 54 per miljoen inwoners. 

Ondanks onze positieve evolutie doet België het nog steeds slechter 
dan bijvoorbeeld Nederland (36 doden per miljoen inwoners), Duitsland 
(38 doden per miljoen inwoners), Frankrijk (53 doden per miljoen 
inwoners) en het Verenigd Koninkrijk (27 doden per miljoen inwoners). 
De doelstelling van maximaal 420 verkeersdoden tegen 2020 lijkt 
momenteel buiten bereik.

10 grote uitdagingen 
voor verkeersveiligheid volgens Vias institute

Naast de vele dodelijke slachtoffers liepen in 2017 ook nog 49.066 
personen verwondingen op bij verkeersongevallen. Dit hoge 
aantal is zelfs nog een onderschatting, want het betreft enkel de 
verkeersongevallen geregistreerd door de politie. De tol van ons verkeer 
blijft dus ontoelaatbaar hoog. Verkeersveiligheid moet één van de 
prioriteiten blijven voor een veilige samenleving.

Overdreven snelheid, rijden onder invloed van alcohol en het niet-
dragen van de gordel blijven drie heel belangrijke factoren voor dodelijke 
ongevallen. Sensibilisering en een adequate handhaving zijn nodig om 
dit soort risicovol en onverantwoord gedrag te bannen uit ons verkeer.

Er zijn echter ook nog andere risicofactoren voor verkeersongevallen, 
waarvan verwacht wordt dat ze de komende jaren aan gewicht zullen 
toenemen. Vias institute vraagt daarom extra aandacht voor de volgende 
tien uitdagingen op gebied van verkeersveiligheid. 

10 grote uitdagingen voor verkeersveiligheid   P 3

10 concrete maatregelen voor meer verkeersveiligheid  P 9

Inhoud

420
verkeersdoden in België tegen 
2020.

615
doden in het verkeer in 2017.

841 
doden in het verkeer in 2010.

10 grote uitdagingen voor mobiliteit     P 15
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73% 

De 10 uitdagingen

van de autobestuurders jonger dan 34 jaar in 
België zegt in het voorbije jaar een sms, bericht of 
e-mail gelezen te hebben tijdens het autorijden. 

1. Afleiding van weggebruikers

Alle weggebruikers, zowel bestuurders van gemotoriseerd verkeer als 
voetgangers, worden afgeleid terwijl ze zich in het verkeer bewegen. Door 
het stijgend gebruik van elektronische toestellen zoals smartphones neemt 
dit fenomeen nog toe. We moeten beter leren omgaan met technologische 
hulpmiddelen die ons comfort kunnen verhogen, maar tegelijkertijd 
ook voor afleiding kunnen zorgen. Sensibilisering én controles blijven 
noodzakelijk, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van de gsm 
achter het stuur.

22% 
terwijl het aantal ongevallen met fietsers en 

voetgangers stagneerde. 

2. Veiligheid van voetgangers en fietsers

Voetgangers, fietsers en andere kwetsbare weggebruikers hebben recht 
op een veilige omgeving als ze zich verplaatsen. Conflicten tussen 
gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer moeten zo veel mogelijk 
vermeden worden, onder meer door een aangepaste weginrichting. Er is 
daarnaast ook meer aandacht nodig voor eenzijdige fietsongevallen.

Tussen 2008 en 2017 nam het aantal 
verkeersongevallen af met

3.  Ouderen in het verkeer

De vergrijzing van de bevolking heeft ook effecten op mobiliteit en 
verkeersveiligheid. Oudere mensen hebben een verhoogd risico op 
ongevallen. Bij ongevallen zijn de gevolgen door de fysieke broosheid 
vaak groter. We moeten zorgen dat alle oudere mensen veilig aan het 
verkeer kunnen deelnemen. Daarnaast is het belangrijk dat zeker ouderen 
levenslang blijven leren over hoe ze zich veilig kunnen verplaatsen.

4.  De opkomst van (semi)-autonome voertuigen

De evolutie naar meer (semi)-geautomatiseerde voertuigen biedt kansen 
op een toenemende verkeersveiligheid. Maar het veilig integreren 
van (semi-)autonome voertuigen in het verkeer vergt investeringen in 
technologie en infrastructuur, net als een aangepaste regelgeving. De 
bevolking moet ook geïnformeerd worden over het potentieel van deze 
voertuigen. Enkel op die manier kunnen ze vertrouwen krijgen in het 
gebruik van dergelijke voertuigen.

5.  Meervoudige verkeersovertreders

Een relatief kleine groep van weggebruikers heeft een relatief groot 
aandeel in het aantal verkeersovertredingen en ongevallen. Het is 
belangrijk om recidivisten efficiënt te kunnen identificeren, adequaat 
te bestraffen en te begeleiden naar verantwoord gedrag. Het efficiënt 
opsporen en beboeten van van recidivisten speelt in op de sociale norm en 
doet bij de bevolking het bewustzijn groeien dat dit gedrag ontolereerbaar 
is.

56% 
van de fietsdoden personen van 
65 jaar of ouder. 

In de periode 2014-2017 waren 

42% 
van de Belgen is momenteel niet bereid om de 
vrijheid achter het stuur op te geven en het sturen 
over te laten aan een zelfrijdend voertuig.

8/10
verkeersrecidivisten, die in 1995 waren 
veroordeeld door een rechtbank, 

Bijna

werden in de periode tot 2013 opnieuw veroordeeld voor 
één of meer verkeersmisdrijven.
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5% 
van de Belgische bestuurders geeft 
toe minstens een keer per maand 
te rijden onder invloed  
van illegale drugs.

6. Rijden onder invloed van drugs

Het gebruik van drugs, zeker in combinatie met alcohol, is een explosieve 
cocktail die de kans op een ongeval gevoelig verhoogt. In binnen- en 
buitenland zijn er sterke aanwijzingen van een toenemend gebruik van 
drugs in het verkeer. Meer controles en een beter inzicht in de draagwijdte 
van het probleem zijn nodig.

30% 
van de Belgen denkt dat de meeste 
mensen een snelheidsovertreding 
van 20 km/h op de autosnelweg 
aanvaardbaar vinden. 

7. Tolerantie voor verkeersonveilig gedrag

We blijven te tolerant voor onaanvaardbaar gedrag zoals overdreven 
snelheid en het gebruik van alcohol in het verkeer. We moeten verder 
bouwen aan een echte verkeersveiligheidscultuur bij alle weggebruikers. 
Meer en geautomatiseerde controles met nieuwe technologie zijn daarom 
onontbeerlijk. 

8. Aangepaste wetgeving

Er worden voortdurend nieuwe technologische tools en systemen 
ontwikkeld waarmee de verkeersveiligheid verhoogd kan worden. Het 
gebruik van dergelijke technologieën wordt nog vaak belemmerd door 
achterhaalde wetgeving en ontoereikende data-infrastructuur. Met een 
aangepaste wetgeving en performante datasystemen kan het potentieel 
van die technologische evoluties ten volle benut worden.

89% 
van de mensen die in 2017 door de 
rijgeschiktheidsdienst CARA getest  

9. Medische geschiktheid om te rijden 

Steeds meer bestuurders kampen met medische problemen waardoor 
ze een sterk verhoogd risico lopen bij het rijden. Door aanpassingen aan 
voertuigen en/of het opleggen van bepaalde restricties, kunnen veel van 
deze mensen zich toch nog veilig in het verkeer begeven. Belangrijk is dat 
de doorverwijzing naar de rijgeschiktheidsproeven efficiënt verloopt. Een 
goede kennis van rijgeschiktheidscriteria is daarbij aangewezen.

48% 
van de verkeersdoden in de periode 
2014-2017 waren betrokken in een 
eenzijdig verkeersongeval.

10.  Gericht onderzoek naar oorzaken van ongevallen

Er is nog te weinig inzicht in hoe bepaalde verkeersongevallen gebeuren. 
Meer wetenschappelijk onderzoek op het terrein dringt zich op. Door echt 
te weten hoe ongevallen veroorzaakt worden, kunnen we ze ook beter 
voorkomen. Speciale aandacht is nodig voor eenzijdige ongevallen, waarbij 
geen enkele andere partij betrokken is dan het slachtoffer.

aan boord te begeleiden, heb je momenteel een 
rijbewijs D (voor autobusbestuurders) nodig. De 

taken die zo’n bestuurder moet uitoefenen zijn totaal 
verschillend dan die van een busbestuurder. 

Om een zelfrijdende shuttle 

werden, kunnen nog veilig aan het verkeer deelnemen. 
Voor sommigen gaat dat zelfs zonder enige beperking, 
anderen moeten hun voertuig laten aanpassen of rijden 
rond met een restrictie op een rijbewijs. 
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Menselijk gedrag ligt mee aan de oorzaak van ongeveer 90% van de 
verkeersongevallen. Op vele fronten moeten inspanningen geleverd 
worden om dit gedrag positief te beïnvloeden. Dat kan door preventie, 
maar ook door een verbeterde infrastructuur, technologie en handhaving.

10 concrete maatregelen 
die volgens Vias institute onze  
verkeersveiligheid vooruit kunnen helpen

Tal van maatregelen kunnen genomen worden om de verkeersveiligheid 
te vergroten, maar Vias institute pleit heel concreet om de komende 
legislatuur met deze tien maatregelen de verkeersveiligheid te 
verbeteren. 

1.  Nultolerantie voor rijden onder invloed voor 
beginnende bestuurders en motorrijders. 6. Helmplicht voor fietsende kinderen tot 14 jaar.

2. Efficiëntere snelheidscontroles. 7. Veiliger weginfrastructuur.

 3.  Verbieden van radarverklikkers die mobiele controles 
aanduiden.

8.  Snellere en meer gepaste bestraffing van 
verkeersovertreders.

4.  Verder veralgemenen van Zone 30 in stads-en 
dorpscentra.

 9.  Geïntegreerde aanpak van de zorg voor 
verkeersslachtoffers.

5.  Speekselanalyse inzetten om bestuurders te 
controleren op drugs. 10. Faciliteren van voertuigautomatisering.
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1/6 

De 10 maatregelen

van alle bromfietsongevallen was de  
bestuurder van de bromfiets  
onder invloed van alcohol. 

01.  Nultolerantie voor rijden onder invloed voor 
beginnende bestuurders en motorrijders. 

In de eerste jaren na het behalen van het rijbewijs is er door onvoldoende 
ervaring een verhoogd risico op ongevallen. Alcohol heeft bovendien een 
grotere impact op onervaren bestuurders. Nultolerantie voor het rijden 
onder invloed van alcohol voor beginnende bestuurders is een effectieve 
maatregel om dit tegen te gaan. 

Ook voor motorrijders pleiten we voor nultolerantie. Alcohol heeft een 
negatieve invloed op het evenwichtsgevoel.

02. Efficiëntere snelheidscontroles

In het buitenland zijn er al verschillende projecten waarbij privé-bedrijven 
onder strikte voorwaarden flitscontroles uitvoeren voor de politie. Zo 
komt er bij de politie capaciteit vrij om zich te concentreren op andere 
verkeersdelicten. De controles door privé-bedrijven dienen te gebeuren 
op ongevalsgevoelige plaatsen en het aantal processen-verbaal mag niet 
gelinkt zijn aan het bedrag dat de firma’s krijgen voor deze taak. Daarnaast 
vragen we ook dat er één geïntegreerde database komt, waarin alle 
snelheidscontroles verzameld en gemonitord worden.

In bijna

03.  Verbieden van radarverklikkers die mobiele 
controles aanduiden 

Mensen die radarverklikkers gebruiken krijgen meer boetes voor 
overdreven snelheid dan andere bestuurders. Het ‘verklikken’ van mobiele 
flitslocaties schaadt de verkeersveiligheid, want het geeft sommige 
bestuurders het gevoel dat ze onaantastbaar zijn. 

04.  Verder veralgemenen van Zone 30 in stads-en 
dorpscentra

Het invoeren van een zone 30 in stads-en dorpscentra zorgt niet 
alleen voor minder ongevallen, maar ook voor minder zwaar gewonde 
verkeerslachtoffers. De weginrichting van de zone 30 moet de 
weggebruikers intuïtief dwingen om de snelheidslimieten beter te 
respecteren. Handhaving is nodig om de snelheid nog beter te respecteren.

05.  Speekselanalyse inzetten om bestuurders te 
controleren op drugs 

Drugs in het verkeer zijn een probleem dat de laatste jaren steeds groter 
lijkt te worden. Om momenteel een drugstest af te nemen, is het nog 
steeds nodig om een bloedstaal af te nemen. Met de speekselanalyse hoeft 
dit niet meer. De speekseltest is ook goedkoper en minder tijdrovend. We 
vragen concreet om het aantal drugscontroles de komende legislatuur op te 
drijven naar minimum 100.000 per jaar. 

30
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06. Helmplicht voor fietsende kinderen tot 14 jaar 

De meeste ongevallen met fietsers zijn eenzijdige ongevallen, waarbij een 
fietser valt zonder dat er een gemotoriseerd voertuig bij betrokken is. Bij 
1 op 3 zware ongevallen loopt de fietser daarbij een letsel aan het hoofd 
of hersenen op. Bij kinderen tussen 0 en 14 jaar is dat zelfs in 1 op de 2 
gevallen. We pleiten daarom voor een verplichting van de fietshelm voor 
kinderen tot 14 jaar. Ze zijn het meest kwetsbaar en hun evenwichtsgevoel 
is nog niet optimaal. 

07. Veiliger weginfrastructuur

Een veilige en leesbare weginfrastructuur verkleint de kans dat 
weggebruikers in de fout gaan. Extra aandacht moet gaan naar de 
bescherming van kwetsbare weggebruikers zoals fietsers en voetgangers 
door ze beter te scheiden van het gemotoriseerd verkeer en door 
vergevingsgezinde wegen aan te leggen. Het continu en op een 
dynamische manier in kaart brengen van zwarte punten moet ervoor 
zorgen dat de grootste pijnpunten snel aangepakt kunnen worden. 

08.  Snellere en meer gepaste bestraffing van 
verkeersovertreders

Vaak is er een (te) lange periode tussen de verkeersovertreding en de 
straf die iemand krijgt. In eerste instantie moet die periode voor zware 
verkeersovertreders ingekort worden. Ze moeten sneller een straf krijgen, 
waarbij niet enkel wordt ingezet op intrekking van het rijbewijs, maar 
ook gekeken wordt naar (alternatieve) straffen die hun gedrag duurzaam 
wijzigen.

09.  Geïntegreerde aanpak van de zorg voor 
verkeersslachtoffers

Na een verkeersongeval spelen vele factoren mee waarbij het slachtoffer 
en zijn omgeving te maken heeft. Er is één geïntegreerde aanpak nodig 
voor een betere follow-up van medische, economische, sociale en 
psychologische gevolgen van een verkeersongeval.

10.  Faciliteren van voertuigautomatisering

Nieuwe technologische ontwikkelingen zoals zelfrijdende voertuigen 
vragen om een regelgeving op maat. Niet alleen om testen mogelijk te 
maken in ons land, maar ook om de infrastructuur aan te passen aan de 
noden van deze voertuigen. Het draagvlak en de kennis over die nieuwe 
voertuigen moet zowel bij gebruikers als de andere weggebruikers vergroot 
worden. Er moet ook duidelijkheid komen over de verantwoordelijkheid bij 
ongevallen. 

Wetenschappelijk is er eens-
gezindheid dat de fietshelm 
de ernst van hoofdletsels tot 

60% vermindert.
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Ons totale verkeersvolume neemt elk jaar toe met ongeveer 1% en de 
ochtend- en avondfiles worden elk jaar langer. Antwerpen en Brussel 
zijn wereldtop als het gaat over tijdverlies in de file. Automobilisten 
verliezen in Brussel gemiddeld 44 minuten per dag. In de spits kan het 
tijdverlies bijna verdubbelen. In vergelijking met Nederlanders rijden 
Belgen 6% meer kilometers. Een globale aanpak van structurele files en 
de verzadiging van ons weggennet is nodig. 

Maar de files zijn lang niet de enige mobiliteitsuitdaging. Vias institute 
vraagt aandacht voor de volgende mobiliteitsuitdagingen, zodat in de 
toekomst iedereen zich vlot, veilig en comfortabel kan verplaatsen. 
Voldoende waardige alternatieven voor de wagen zijn daarbij essentieel.

6%
meer kilometers gereden door de 
Belgen dan Nederlanders.

44
minuten per dag verloren in  
het verkeer in Brussel.

1%
per jaar toename van het totale 
verkeersvolume.

10 grote uitdagingen
voor mobiliteit volgens Vias institute 
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De 10 mobiliteitsuitdagingen
01.  Mobiliteit voor iedereen 

Veilige mobiliteit moet er zijn voor iedereen. Bijzondere aandacht moet 
daarbij gaan naar mobiliteit voor ouderen en mensen met een beperking. 
Ook het openbaar vervoer moet een inclusieve mobiliteit mogelijk maken. 

02. Leefbaarheid van dorpen en steden 

De openbare ruimte is schaars. Bij elke stads- of dorpsontwikkeling 
moet bekeken worden welke ruimte aan welk vervoersmiddel gegeven 
wordt. Ook de problematiek van sluipverkeer moet beter geanalyseerd en 
aangepakt worden. Door een doordacht beleid kan zo de leefbaarheid voor 
de burgers vergroot worden.
 

03.  Actieve mobiliteit 

Veel (kleine) verplaatsingen gebeuren nog met de wagen, in plaats van 
te voet of met de fiets. In het woon-werkverkeer is er veel potentieel om 
het gebruik van de fiets en (gemotoriseerde) voortbewegingstoestellen te 
verhogen. Door hun hoge kwetsbaarheid moet er extra ingezet worden op 
de veiligheid van deze weggebruikers. 

04.  Vlot en kwaliteitsvol collectief vervoer 

Om mensen te verleiden om minder hun wagen te gebruiken zijn er 
betrouwbare en efficiënte alternatieven nodig. Het openbaar vervoer 
kan dat bieden als het nog verder uitgebouwd wordt. Het integreren van 
verschillende vervoersbewijzen voor zowel trein, tram als bus kan de keuze 
van de gebruikers positief beïnvloeden. 

05.  Carsharing en carpooling

Carsharing en carpooling bieden mogelijkheden om het aantal voertuigen 
terug te dringen en bieden tegelijk oplossingen voor mensen die in rurale 
gebieden wonen waar weinig openbaar vervoer aangeboden wordt. van de tijd geparkeerd.

95%

Gemiddeld staat een wagen  
in ons land 

In België kampt ongeveer 1/3 van de 
bevolking boven de 15 jaar met een (al dan niet 

tijdelijke) beperking in de mobiliteit met een nood 
aan assistentie. Het gaat niet alleen over ouderen,  

maar ook over zieken, zwangere vrouwen of  
mensen met een tijdelijk of  

permanente beperking. 

1/3 van de verplaatsingen in België tussen 
1 à 2 kilometer gebeurt nog met de wagen.

Openbaar vervoer wordt 35 

Voor woon-werk verkeer zitten 
in ons land gemiddeld ‘slechts’ 

1,1 personen  

in een wagen. Zo wordt ongeveer 

60 miljoen kilometer tijdens de 
spitsuren afgelegd door lege 

zitplaatsen.

keer vaker gebruikt voor woon-
werk verkeer als de werkplek 
makkelijk bereikbaar is met het 
openbaar vervoer.
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06. De verzadiging van het weggennet

We moeten blijven inzetten op een ‘mental shift’, waarbij niet alle 
verplaatsingen met de wagen gebeuren. De bedrijfswagen is fiscaal nog 
altijd aantrekkelijk, dat bemoeilijkt de stap naar andere vervoersmodi. Het 
potentieel van telewerk en spitsmijden moet beter benut worden. 

07. Vervoer van goederen 

Er worden steeds meer zaken vervoerd. Een goede spreiding van het 
vervoer over de verschillende vervoersmiddelen is nodig. In steden moeten 
meer kleine, duurzame vormen van transport mogelijk gemaakt worden. 

08.  Data benutten

Onze mobiliteit levert steeds meer data op. Die data kunnen gebruikt 
worden om de verkeersstromen verder te optimaliseren, zowel voor 
verplaatsingen van de gewone burger als het openbaar vervoer. Door de 
gebruiker centraal te stellen, kunnen deze data de klantgerichtheid en 
klanttevredenheid vergroten.

09.  De rol van nieuwe alternatieve 
vervoersmiddelen 

Nieuwe vervoersmiddelen zoals monowheels, elektrische steps, en 
andere voortbewegingstoestellen ontwikkelen zich razendsnel. Vaak 
worden ze gebruikt in combinatie met andere vervoersmiddelen. 
Ondanks de veiligheidsrisico’s pleiten we ervoor om het potentieel 
van deze vervoersmodi ten volle te benutten als onderdeel van een 
mobiliteitsstrategie.

10.  Decarbonisatie 

Het terugdringen van vervuilende brandstoffen heeft niet alleen een 
impact op hoe we ons verplaatsen, maar heeft ook effecten op milieu en 
gezondheid. Duurzame alternatieven zijn in ontwikkeling en moeten verder 
gepromoot worden.

Als het aantal telewerkers verdubbelt, 
kan de afgelegde tijd in de spits met 

15% teruggedrongen worden. 
Een rit van één uur in de file wordt zo met 
een kwartier ingekort.

Bij een ongewijzigde politiek zal er tegen 
2030 er een stijging zijn van het aan-
tal vrachtwagens op onze wegen met 

Een Europese automobilist zoekt gemiddeld 

20 minuten

Elektrische steps, monowheels 
en segways worden in 

58% van het Belgische 
wagenpark bestaat uit dieselwa-
gens en 40% van de wagens rijden 
op benzine. Wagens op gas, hybride 
of elektriciteit maken minder dan 1% 
van het totale wagenpark uit.

30% en van het 

aantal bestelwagens met 43%.

per dag naar een parkeerplaats. 
Dat is goed voor 1/3 van het ver-
keer in steden.

65% 

van de gevallen gebruikt voor woon-werk-
verkeer. Dat geldt zeker in een stedelijkse 
context waar ze vaak in combinatie met het 
openbaar vervoer hun nut bewijzen.
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