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 ✔De opmars van leerstraffen
 ✔nieuwigheden in de wegcode: een overzicht
 ✔alcohol achter het stuur: invloed van de sociale norm

Houden chauffeurs rekening met 
repressieve maatregelen? 
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DVD

 vanaf 10 jaar 

«

«

 Deze DVD is een nuttig pedagogisch instrument waarbij 

jongeren op een eigentijdse manier fietseducatie krijgen. 

Deze film vormt de noodzakelijke theoretische aanvulling voor 

fietsvaardigheidstraining op straat. 

De hoofdrolspelers Shakty, Hugo en Mister S tonen dat de fiets een 

leuk en praktisch verplaatsingsmiddel is. Zij laten zien welke risico’s 

men als fietser op straat kan tegenkomen en hoe men met die 

risico’s kan omgaan. 

De inhoud van de film kan op twee manieren  

gebruikt worden:

• ofwel door de film als geheel te bekijken

•  ofwel door elk thema uit te diepen met behulp van het 

overeenstemmende hoofdstuk in het handboek  

“De knappe trapper”.

Verkeersveiligheid  
voor jonge fietsers 

Voor slechts 15 EUR krijg je niet alleen de DVD, 
maar ook een boekje met de integrale tekst en  
de publicatie “De knappe trapper”.
Te bestellen bij het Belgisch Instituut voor de 
Verkeersveiligheid (www.bivv.be of 02/244.15.11).
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In alle veiligheid! 
Word een specialist 
in het verkeer met 
Dokus!
onder	deze	 titel	 stelt	 het	BIVV,	 in	 samen-
werking	met	uitgeverij	averbode,	een	 ver-
keersveiligheidsboekje	 voor,	 geschikt	 voor	
kinderen	van	10	tot	12	jaar.	Het	boekje	telt	
48	pagina’s	met	spelletjes,	quizzen,	kruis-
woordraadsels,	 testjes	enz.	 rond	verplaat-
singen	te	voet,	met	de	fiets,	de	auto	en	het	
openbaar	vervoer.	naast	de	talrijke	illustra-
ties	is	er	ook	een	uitneembare	verjaardags-
kalender	waarin	Dokus,	de	stripheld,	maan-
delijks	een	tip	over	verkeersveiligheid	geeft.

Beschikbaar via de webshop van het 
BIVV (webshop.bivv.be/nl) voor 6€ (ver-
zendkosten incl.). 

Elke dag 70 doden op 
de Europese wegen 
In	 totaal	zijn	er	26.025	personen	 in	2013	
om	het	 leven	 gekomen	bij	 een	 verkeers-
ongeval in de europese unie. nog eens 
199.000	 raakten	 gewond.	 Dat	 blijkt	 uit	
cijfers	 van	de	European	transport	 safety	
council	(Etsc).	Het	aantal	verkeersdoden	
viel	terug	met	18%	sinds	2010,	ofwel	6,2%	
gemiddeld	per	jaar.	In	België	zullen	er	naar	
schatting	720	verkeersdoden	zijn	in	2013,	
ofwel	 een	 daling	 van	 14%	 ten	 opzichte	
van	 2010	 (ondertussen	 tonen	 de	 cijfers	
van	 de	 Verkeersveiligheidsbarometer	 van	
het	 BIVV	minder	 positieve	 resultaten,	 zie	
pag.	11).	In	2001	nam	de	Eu	het	initiatief	
om het aantal verkeersdoden tot de helft 
te verminderen tegen 2010. ondertussen 
is	er	een	nieuwe	actie	op	touw	gezet	om	
deze inspanningen verder te zetten tot 
2020. sindsdien nemen alle 28 lidstaten 
maatregelen om de verkeerssituatie in hun 
land	veiliger	te	maken.	Zo	slaagde	België	
er in om tussen 2001 en 2013, het aantal 
verkeersdoden	 te	 doen	 dalen	 met	 52%.	

Dit	 loopt	gelijk	met	 het	Europese	gemid-
delde	dat	berekend	werd	op	-53%.	spanje	
boekte	tussen	2001	en	2010	de	grootste	
vooruitgang van alle europese lidstaten 
met een daling van het aantal verkeers-
slachtoffers	met	maar	liefst	70%.	gevolgd	
door	Estland	 (-68%)	 en	slovakije	 (-64%).	
in totaal is de dodentol op de wegen met 
50%	 gedaald	 in	 21	 landen	 van	 de	 unie	
tussen	2001	en	2013.	Het	Etsc	classeert	
de Zweedse wegen tot de meest veilige 
van europa. Zweden is verhoudingsge-
wijs	het	veiligste	land	om	je	in	het	verkeer	
te	 begeven.	 slovakije	 kende	 de	 grootste	
daling van het aantal verkeersdoden tus-
sen	2010	en	2013,	met	maar	 liefst	37%.	
De	Eu	wil	het	aantal	gewonden	met	35%	
terugbrengen	 tussen	 2015	 en	 2020.	Het	
aantal	doden	zou	 jaarlijks	gemiddeld	met	
6,7%	moeten	dalen	om	het	vooropgestel-
de	doel	tegen	2020	te	behalen,	ofwel	een	
halvering van het aantal verkeersdoden op 
de europese wegen in 2010.

Duitsland: fluohesje 
verplicht
na	heel	wat	andere	Europese	buurlanden,	
is	 het	 nu	de	beurt	 aan	Duitsland	om	het	

fluohesje	verplicht	 te	maken	 in	de	wagen	
en	dit	 vanaf	1	 juli.	Voortaan	moet	er	dus	
een	fluohesje	bij	de	EHBo-kit	en	de	geva-
rendriehoek	als	je	naar	Duitsland	vertrekt.	
Het	 hesje	moet	 voldoen	 aan	 de	 En471-
norm	 en	 moet	 binnen	 handbereik	 zijn	
(handschoenkastje)	van	de	bestuurder	en	
de	passagiers.	De	belangrijkste	informatie	
i.v.m. de regelgeving in de europese lan-
den,	is	terug	te	vinden	op	de	website:	

www.fluo-vestjes.be/wetgeving/

Alle wegen leiden 
naar Rome
in de eerste plaats zouden we kunnen 
denken dat deze uitdrukking komt van het 
wegennet	 van	 het	 romeinse	 rijk.	 In	 het	
oude	rome	waren	er	cilindervormige	mijl-
palen van twee meter hoog met daarop de 
naam	van	hun	bouwheer	of	opdrachtgever	
maar	ook	de	afstanden	en	de	richting	naar	
rome. Ze werden langs de snelle wegen 
geplaatst op een afstand van een romein-
se	mijl	uit	elkaar,	of	ongeveer	1.460	meter.	
Maar	blijkbaar	zou	de	uitdrukking	‘alle	we-
gen	leiden	naar	rome’	toch	van	recentere	
oorsprong	zijn.	

De	zin	zou	voor	het	eerst	geschreven	zijn	
door alain de Lille, een Franse theoloog 
van de 12de	eeuw:	‘Duizend	wegen	leiden	
al eeuwenlang de mensen die de heer wil-
len vinden met heel hun hart, naar rome.’ 
het doet er weinig toe of de verplaatsing 
fysisch	of	spiritueel	 is.	De	wegen	om	een	
doel	 te	 bereiken	 zijn	 vaak	 bezaaid	 met	
grote	of	gevaarlijke	hindernissen.	Het	eni-
ge wat telt is veilig toekomen! Prettige reis! 

Veiligheid in het 
havengebied van 
Antwerpen 
ondanks	de	vele	inspanningen	die	bedrij-
ven	 binnen	 het	 antwerpse	 havengebied	
nemen om het aantal werkongevallen te 
verminderen vertonen woon-werkonge-
vallen een omgekeerde tendens. Fietsers 
hebben	 daarin	 proportioneel	 een	 groot	

aandeel, wat aanleiding geeft tot een groot 
werkverlet.	Vanuit	deze	vaststelling	startte	
het	gemeentelijk	Havenbedrijf	antwerpen	
(gHa)	 in	 2012	 een	 project	 op	 om	 deze	
problematiek	aan	te	pakken.	acht	organi-
saties,	waaronder	het	BIVV,	werden	bereid	
gevonden	om	het	project	mee	 te	dragen	
en een intentieverklaring te ondertekenen. 
een werkgroep met vertegenwoordigers 
van deze organisaties werkte vervolgens 
een	 globaal	 plan	 uit,	 dat	 bestaat	 uit	 een	
actieprogramma	 en	 een	 sensibiliserings-
campagne.	 Verschillende	 acties	 werden	
geselecteerd	voor	uitvoering	in	een	eerste	
fase,	waaronder	o.a.	een	website	met	re-
levante	 studies	 en	 documenten,	 een	 ha-
venfietskaart,	een	opleiding	en	‘coaching’	
verkeersveiligheid. 

Zowel	 de	 VsV	 als	 het	 BIVV	 beschikken	
over opleidingen in verkeersveiligheid voor 
bedrijven.	om	de	specifieke	noden	van	de	
bedrijven	van	het	havengebied	beter	te	le-
ren kennen, werd er een informatiesessie 
georganiseerd	 voor	 de	 mobiliteitscoördi-
natoren en de preventieadviseurs van de 
bedrijven.	naast	de	vormingen	 in	het	ka-
der	van	roadsafety	at	work	stelt	het	BIVV	
ook	een	vorming	voor	die	de	problematiek	
van	 de	 fietsveiligheid	 op	 de	 bruggen	 en	
sluizen aanpakt.

www.roadsafetyatwork.be 

Een studie van het 
BIVV over de risico’s 
in het verkeer 
De	 “@risk”	 studie	 van	het	BIVV	die	eind	
juni	werd	gepubliceerd,	berekende	het	risi-

co	op	ernstige	of	dodelijke	verwondingen	
voor	verschillende	types	weggebruiker.

Zo	leren	we	dat	fietsers	(28%	van	de	ver-
keersdoden	en	zwaargewonden)	20	keer	
meer	 risico	 -per	 afgelegde	 kilometer-	 lo-
pen	dan	een	autobestuurder.	Bestuurders	
van	 brom-	 of	 motorfietsen	 (20%	 van	 de	
verkeersdoden	en	zwaargewonden)	lopen	
23	à	57	keer	meer	 risico	dan	de	gemid-
delde	autobestuurder	(afhankelijk	of	we	de	
zwaar	gewonden	mee	in	rekening	brengen	
of	niet).	Passagiers	van	bus	en	tram	lopen	
het	minst	risico	op	de	weg,	zelfs	twee	keer	
minder	dan	een	autobestuurder.	ook	jon-
geren	 en	 ouderen	 verdienen	 bijzondere	
aandacht.	Bij	de	jongeren	is	het	verhoog-
de	risico	sterk	gerelateerd	aan	het	gebrek	
aan ervaring waardoor we telkens een piek 
kunnen	 constateren	 wanneer	 men	 met	
een	 bepaald	 vervoermiddel	 start	 (6-	 tot	
14-jarigen	 voor	 voetgangers	 en	 fietsers;	
15-	 tot	 17-jarigen	 voor	 de	 motorfietsen;	
18-	tot	24-jarigen	bij	de	autobestuurders).	
ouderen	van	75+	lopen	een	groter	risico,	
ongeacht	de	manier	van	verplaatsen.	Hoe	
iemand	 van	 75+	 zich	 ook	 verplaatst,	 het	
risico	is	minstens	3	keer	groter	dan	gemid-
deld	 voor	 de	 desbetreffende	 manier	 van	
verplaatsing.	 Dit	 toont	 aan	 dat	 het	 voor	
oudere	personen	niet	noodzakelijk	veiliger	
is	om	te	stoppen	met	rijden.	
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Een spel voor jeugd-
werkers 
Verkeersveiligheid	is	geen	loos	begrip	voor	
leiding	 in	 het	 Vlaamse	 jeugdwerk.	 In	 het	
najaar	 2013	 lanceerden	 VVV	 (Verenigin-
gen	 voor	 Verkeersveiligheid)	 en	 het	 BIVV	
met de steun van verzekeraar ethias het 
project	‘Veilig	op	stap…	in	het	jeugdwerk’.	
Drie	maand	later	gingen	al	de	helft	van	de	
Vlaamse	jeugdraden	met	het	innoverende	
ondersteuningsaanbod	 voor	 hun	 lokale	
jeugdleiding	aan	de	slag.	Meer	dan	5.000	
geëngageerde	 begeleiders	 van	 groepen	
jonge	 fietsers	 of	 stappers	 kregen	 zo	 een	
speelse	wegwijs	door	de	specifieke	weg-
code	 voor	 verplaatsingen	 in	 groep.	 Het	
vooropgestelde doel wordt daarmee ruim 
overtroffen.

De	game	‘Veilig	op	stap’	brengt	een	groep	
fietsers	of	wandelaars	 in	 tien	 fictieve	 ver-
keerssituaties.	 links	 of	 rechts	 op	 de	 rij-
baan?	 Per	 twee	 fietsen?	 jeugdleiding	
moet op een speelse manier de keuze 
maken	zoals	de	wegcode	dat	voorschrijft:	
mag	da	of	mag	da	nie?	De	game	 is	een	
initiatief	van	VVV	en	het	BIVV	en	biedt	een	
ondersteunend	 aanbod	 op	 maat	 van	 de	
vele	duizenden	 jongeren	die	zich	 inzetten	
in	 het	 jeugdwerk.	Het	 belang	 van	 kennis	
over de verkeersregels is ook voor deze 

doelgroep	geen	overbodige	luxe.	groepen	
jeugdwerk	 zijn	 regelmatig	 te	 zien	 op	 de	
weg. Ze maken de verplaatsing naar het 
zwembad	of	het	bos	maar	trekken	er	ook	
graag	met	de	fiets	op	uit	naar	de	kamp-
plaats	 of	 houden	 een	 fotozoektocht.	 Via	
die	 jeugdraden	 bereikt	 het	 BIVV	 meteen	
3.500	jongeren	die	actief	zijn	in	hun	eigen	
vereniging.

www.veiligopstap.be

Doorgang voor ieder-
een op trage wegen 
en paden
Verwaarloosde,	afgesloten	en	 ingenomen	
paden. Je vindt ze overal. in totaal gaat 
het	om	8.000	km	openbare	wegen	waar	
wandelaars	en	fietsers	niet	door	kunnen.
En	 dat	 pikken	 burgers	 niet	meer.	 op	 10	
mei	 kwamen	–	 in	heel	Vlaanderen	–	bur-
gers,	buurtcomités	en	andere	organisaties	
op	 straat.	 Plaats	 van	 afspraak	 was:	 een	
afgesloten	 trage	weg	 in	hun	buurt	die	ze	
zo	 snel	 mogelijk	 terug	 open	 wilden.	Met	
deze	actie	dagen	burgers	hun	gemeente-
bestuur	uit	om	trage	wegen	weer	open	te	
maken.	geen	vage	beloftes,	maar	concre-
te	realisaties.	En	dat	tegen	18-19	oktober	
2014,	de	Dag	van	de	trage	weg.

www.doorgangvooriedereen.be 

Samplingtoestellen 
toegelaten 
sinds	1	juli	behoren	de	samplingtoestellen,	
die	 alcohol	 in	 de	 lucht	 kunnen	 opsporen,	
officieel	tot	de	waaier	aan	instrumenten	van	
de politiediensten. het apparaat geeft aan 
of	er	alcohol	aanwezig	is	in	de	lucht	die	de	
bestuurder	uitademt.	Indien	dit	het	geval	is,	
volgt	er	een	normale	ademtest	of	dadelijk	
een	 ademanalyse	 die	 definitief	 en	 officieel	
zal	bepalen	of	de	bestuurder	al	dan	niet	de	
wettelijke	alcohollimiet	heeft	overschreden.	
Door	de	ademtesten	en	ademanalyses	 te	
beperken	 tot	 de	 bestuurders	 waarbij	 het	

samplingtoestel	vooraf	alcohol	heeft	opge-
spoord	 in	de	 lucht,	 verlopen	de	controles	
efficiënter	 en	 sneller.	 Even	 ter	 herinnering,	
meerdere	studies	van	het	BIVV	waaronder	
de	nationale	Verkeersonveilgheidsenquête	
geven	aan	dat	Belgen	voorstander	zijn	van	
een	 verhoging	 van	 het	 aantal	 alcoholcon-
troles.	Meer	 controles	 betekent	 ook	meer	
politie	 inzetten.	 Dat	 is	 niet	 altijd	 mogelijk.	
Vandaar	de	nood	aan	materiaal	om	de	con-
troles	makkelijker	te	maken.	

Risicogedrag op de 
autosnelwegen 
naar aanleiding van de grote vakantie 
deed	 het	 franse	 observatorium	 sanef	
een gedragsstudie op de autosnelwegen. 
Daaruit	 bleek	 dat	 sommige	 gedragingen	

moeilijk	de	wereld	uit	te	helpen	zijn.	sanef,	
dat 1.900 van de 9.000 km autosnelweg 
uitbaat	 in	frankrijk,	wijst	 vooral	de	vinger	
naar	vijf	gedragingen.	Zo	respecteert	een	
vierde	 van	 de	 autobestuurders	 de	 vei-
ligheidsafstanden	 niet.	 “Dit	 is	 het	 meest	
verontrustende	 fenomeen”	 zegt	 één	 van	
de	 verantwoordelijken	 van	 sanef.	 “als	 er	
zich	 iets	 onverwachts	 voordoet,	 is	 het	
quasi	onmogelijk	om	een	ongeval	 te	 ver-
mijden”.	 36%	 van	 de	 bestuurders	 rijdt	
te	 snel:	meer	dan	een	derde	 van	de	be-
stuurders	rijdt	meer	dan	130	km/u	en	zelfs	
3%	rijdt	sneller	dan	150	km/u.	Derde	ge-
vaarlijke	gedraging	is	dat	bestuurders	hun	
richtingaanwijzers	 niet	 gebruiken	 terwijl,	
dit	 toch	 de	 enige	 vorm	 van	 communica-
tie	 is	met	de	andere	bestuurders.	op	de	
vierde plaats in het klassement van sanef 
volgt	 het	 overmatig	 gebruik	 van	 de	mid-
denrijstrook	 terwijl	 de	 rechterrijstrook	 vrij	

is.	Dit	is	nog	erger	’s	nachts.	En	als	laatste:	
opletten	 bij	 wegenwerken.	 autosnelweg-
personeel	is	betrokken	bij	gemiddeld	twee	
ongevallen	per	week	in	frankrijk.	37%	van	
de	bestuurders	respecteren	de	snelheidsli-
mieten niet in zones waar er wegenwerken 
zijn.	Even	onrustwekkend	is	dat	58%	van	
de voertuigen er de veiligheidsafstanden 
niet	 respecteert,	 tegenover	 een	derde	bij	
normaal	 verkeer,	 en	 dat	 slechts	 25%	 de	
richtingaanwijzer	gebruikt	om	van	rijstrook	
te wisselen. 

Geboorte van “Het 
Huis van de Ver-
keersveiligheid”
In	de	maand	maart	heeft	het	BIVV	zijn	nieu-
we	 gebouwen	 ingehuldigd	 die	 nu	 “Huis	
van	de	Verkeersveiligheid”	heten.	De	me-
dewerkers	van	het	BIVV	werken	voortaan	
in	nieuwe	kantoren	waar	veel	licht	binnen-
valt.	 Dit	 maakt	 de	 werkomstandigheden	
en	het	onthaal	voor	de	 talrijke	bezoekers	
aangenamer. alle werknemers zitten ein-
delijk	in	hetzelfde	gebouw	wat	de	samen-
werking	 en	 de	 communicatie	 tussen	 de	
verschillende	departementen	van	het	BIVV	
ten	goede	zal	komen.	Dit	is	erg	belangrijk	
en	positief.	op	de	binnenmuren	werden	er	
verschillende	pictogrammen	van	vervoers-
middelen	aangebracht.	Dit	is	een	knipoog	

naar	het	feit	dat	het	BIVV	voor	–en	ook	in	
partnership-	werkt	met	verschillende	types	
weggebruikers.	Eveneens	als	symbool,	 is	
de kleur groen alomtegenwoordig in het 
nieuwe	gebouw.	groen	is	de	kleur	van	de	
hoop dat we op een dag de doelstellin-
gen	zullen	behalen	die	we	vooropgesteld	
hebben.	samen	 zijn	we	op	weg	naar	 de	
2020-doelstelling.	 Daarom	 blijft	 het	 BIVV	
zich	dagelijks	inzetten	om	een	bijdrage	te	
leveren aan een duurzame vermindering 
van het aantal verkeersdoden. 

www.bivv.be 

Spanje: een daling 
van het aantal ver-
keersdoden in 2013
Met	een	 totaal	 van	1.680	 verkeersdoden	
op de spaanse wegen in 2013, registreert 
spanje	een	daling	van	12%	van	het	aan-
tal	 verkeersdoden	 in	 vergelijking	met	 het	
jaar	 tevoren.	 Het	 aantal	 doden	 is	 vooral	
gedaald	op	 interstedelijke	wegen	 (-15%).	
Dat	 is	meer	dan	op	de	wegen	in	de	stad	
(-2%).	Van	alle	weggebruikers	zijn	het	al-
leen	de	voetgangers	die	een	stijging	ken-
nen	van	het	aantal	doden	(+2	verkeersdo-
den).	Verder	blijkt	ook	dat	het	aantal	auto’s	
in het verkeer daalde met 1% en dat het 
wagenpark	steeds	ouder	wordt:	meer	dan	

de	 helft	 van	 de	wagens	 zijn	 10	 jaar	 oud	
of	ouder.	De	‘Dirección	general	de	tráfico	
(Dgt)’	zegt	dat	dit	het	risico	verhoogt	op	
verkeersdoden of zwaargewonden. ook 
de	bestuurders	zelf	worden	ouder:	13,6%	
van	 de	 bestuurders	 is	 65	 jaar	 of	 ouder.	
Maar	binnen	deze	leeftijdscategorie	is	het	
risico	op	een	dodelijk	ongeval	het	grootst	
als	 voetganger.	 ten	 slotte	 blijft	 snelheid	
ook	een	bepalende	factor,	goed	voor	22%	
van	de	dodelijke	ongevallen.	spanje	staat	
met	36	doden	per	miljoen	inwoners	(t.o.v.	
het	Europese	gemiddelde	 van	52)	 op	de	
5de	 plaats	 van	 de	 landen	 binnen	 de	 Eu-
ropese	 unie,	 wat	 verkeersdoden	 betreft.	
spanje	 is	 dus	 op	 goede	 weg	 om	 de	 al-
gemene doelstellingen van het europese 
actieprogramma	voor	verkeersveiligheid	te	
behalen	tegen	2020.	

Een ‘P’tit Vélib’ voor 
kinderen in Parijs
In	 Parijs	 hebben	 kinderen	 voortaan	 hun	
eigen	‘Vélib’.	Ze	zijn	niet	bedoeld	voor	ge-
bruik	te	midden	van	het	autoverkeer,	maar	
net zoals de versie voor volwassen -waar 
ze	 op	 lijken-	 zijn	 ze	 een	 self-service.	 De	
fietsenverhuurdienst	 heet	 P’tit	 Vélib	 en	 is	
geschikt	voor	kinderen	van	2	tot	8	jaar.	Van	
een	loopfiets	voor	de	allerkleinsten	tot	een	
20	 inch	model	voor	kinderen	van	7	 tot	8	
jaar.	ook	 fietsen	 van	12	 inch	 tot	 16	 inch	
zijn	beschikbaar	met	of	zonder	zijwieltjes.	
Vier	 verschillende	 modellen	 worden	 dus	
door	de	stad	Parijs	en	zijn	partners	ter	be-
schikking	gesteld	van	 families	 in	verschil-
lende	parken	of	voetgangerszones:	in	het	
pretpark	 ‘jardin	 d’acclimatation’,	 op	 de	
oevers	van	de	seine	(aan	de	‘Port	du	gros	
caillou,	7e’),	aan	het	‘Bois	de	Boulogne’,	in	
de	buurt	van	het	‘canal	de	l’ourcq’	en	het	
‘Bois	de	Vincennes’.

Een project van: Met de steun van:

Veilig in groep door het verkeer, hoe moet dat weer? Als begeleider neem je het voortouw, 
maar dat is niet altijd even eenvoudig. Links of rechts? Even stoppen of doorgaan maar? 
‘Veilig op stap… in het jeugdwerk’ helpt begeleiding van jeugdgroepen op de juiste weg!

Veilig op stap ... in het jeugdwerk

‘Veilig op stap … in het jeugdwerk’ ondersteunt begeleiders van jeugdwerking in 
Vlaanderen om veilig met hun groep de weg op te gaan. Dit project wil Vlaamse 
jeugdbegeleiders informeren over de wegcode en ook aanbevelingen op maat meegeven.  
‘Veilig op stap… in het jeugdwerk’ doet dat met de website www.veiligopstap.be en een 
interactieve spelmodule. Die ‘game’ volgt een jeugdgroep op hun trip naar het zwembad 
in de buurt. De begeleiding komt in heel herkenbare verkeerssituaties terecht. Aan jou 
om uit te maken of zij hun weg vervolgen zoals dat hoort… Mag da? Of mag da nie?

Het project ‘Veilig op stap’ is een realisatie van

Verenigingen voor Verkeersveiligheid
VVV ondersteunt het Vlaamse middenveld om mee werk te maken van veiliger verkeer. 
VVV inspireert met goede voorbeelden, actiemodellen en gerichte campagnes. De 
organisatie in de schoot van het Netwerk Duurzame Mobiliteit zet bovendien in op 
procesbegeleiding en maatwerk vanuit speci� eke vragen en noden in het (boven)lokale 
verenigingsleven. VVV krijgt voor haar werking de steun van de Vlaamse overheid.

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid
Het BIVV wil als vzw de verkeersveiligheid in België bevorderen. Sinds onze oprichting in 
1986 heeft het BIVV al heel wat acties op touw gezet om de verkeersveiligheid op een 
positieve manier te beïnvloeden. De organisatie wil actief bijdragen tot de duurzame 
vermindering van het aantal verkeersslachto� ers in België, en tot de verbetering van 
de verkeersleefbaarheid.

Het project ‘Veilig op stap’ werd mee mogelijk gemaakt met de steun van

Ethias
Bij Ethias steunt het maatschappelijk verantwoord ondernemen enerzijds op de 
internationaal gedeelde theorie over MVO en anderzijds op de humanistische en solidaire 
waarden van de onderneming zelf. Naast de ecologische aanpak zet de MVO-dynamiek 
ook de toon in de maatschappelijke acties van Ethias, met name in haar betrokkenheid 
bij acties ter ondersteuning van ons aller verkeersveiligheid en mobiliteit. Dit project 
krijgt van Ethias dan ook de volle steun!

1 tot 3 ballen? 
Oei, er is toch nog wat werk aan de winkel. Maar niet erg hoor. Surf naar 
www.veiligopstap.be en speel er de module nog eens. Je kan er ook een 
handige informatiebrochure vinden die je alles nog eens haar� jn uitlegt.
4 of 5 ballen?
Goed bezig! Benieuwd naar meer of toch nog even opfrissen? Surf naar 
www.veiligopstap.be en je kan er nog een handige informatiebrochure vinden.

Met de fiets
  Kleur een kippenbil per antwoord dat jij zelf juist had.

1 tot 3 kippenbillen?
Oeps, toch geen topscore... Geen zorg, surf gewoon even naar 
www.veiligopstap.be en speel de module er nog even opnieuw. Alles is ook 
duidelijk uitgeschreven te vinden in de handige informatiebrochure op de site.
4 of 5 kippenbillen?
Yes, dat wordt smullen op de barbecue! Nog zin in meer? Deze spelmodule 
en een handige informatiebrochure zijn te vinden op www.veiligopstap.be! 

Veilig op stap in de jeugdraad of je jeugdgroep!

Deze folder hoort bij de spelmodule ‘Veilig op stap … in het jeugdwerk’. De game is te 
vinden op de DVD ‘Veilig op stap … in het jeugdwerk’ of te downloaden op de website 
www.veiligopstap.be. Je kan de module alleen spelen, leuker wordt het in groep. Dat kan 
in de jeugdraad of in de leidingsploeg. Onze tip: herhaal jaarlijks!

Aan de slag?

Met een projector verschijnt de module groot op de muur. Iemand neemt het voortouw 
om te klikken wanneer nodig en je bent vertrokken! Iedereen krijgt deze folder in handen. 
Komt de vraag ‘Mag da?’ dan kies je zelf tussen ‘Da mag!’ (de groene kant van de folder 
gaat de lucht in) of ‘Da mag nie!’ (je steekt de rode kant van de folder omhoog). De 
spelleider telt het aantal rode of groene kaarten... en de meerderheid wint. Gelijke 
stand? De spelleider beslist!

Hou ook je eigen score bij... Ben jij veilig op stap?

Te voet
  Kleur een strandbal per antwoord dat jij zelf juist had.

Vouw deze folder na het ‘Veilig op stap’-spel helemaal open. Draai hem om en je krijgt de info uit de 
spelmodule nog eens grondig en overzichtelijk uitgelegd. Deze poster hoort aan de muur in je lokaal! 
Zo fris je alles nog even op als dat nodig is...



8 9

via secura nr. 90via secura nr. 90

statistiekenstatistieken

Uit de verkeersongevallenstatis-
tieken komen er een aantal op-
vallende problemen naar voor. De 
meesten daarvan zijn niet onbe-
kend, maar sommige zijn nieuw.
Alle problemen vragen bijzondere 
aandacht van de verschillende ac-
toren binnen verkeersveiligheid. 

Meer en meer ouderen
tussen	 2005	 en	 2012	 is	 het	 aantal	 ver-
keersslachtoffers	 ouder	 dan	 75	 jaar	 met	
12%	gestegen,	terwijl	het	aantal	slachtof-
fers	daalt	in	bijna	alle	andere	leeftijdsgroe-
pen. Zelfs als we rekening houden met de 
vergrijzing	van	de	populatie,	blijken	oude-
ren	de	enige	groep	te	zijn	waarbij	er	geen	
daling	van	het	aantal	verkeersslachtoffers	
wordt	geregistreerd.	Bij	de	fietsers	merken	
we	zelfs	een	stijging	van	het	aantal	oudere	
slachtoffers	 (per	 100.000	 inwoners).	Mo-
gelijk	 is	 dit	 te	wijten	 aan	 het	 feit	 dat	 het	
aantal verplaatsingen door ouderen toe-
neemt,	vooral	die	per	fiets.	

Geen dalende ten-
dens voor voetgan-
gers, fietsers en au-
tobussen/autocars
anders	 dan	 voor	 de	 andere	 typen	 weg-
gebruikers,	 laten	 de	 indicatoren	 voor	 on-
gevallen	waarbij	 een	 voetganger,	 fietser	 of	
autobus/autocar	betrokken	is,	(vrijwel)	geen	
daling	zien	in	vergelijking	met	2011:	het	aan-
tal	ongevallen	en	slachtoffers	is	slechts	met	
3%	gedaald,	ten	opzichte	van	dalingen	van	
meer	 dan	 8%	 voor	 de	 andere	weggebrui-
kers.	Het	contrast	 is	nog	groter	 in	vergelij-
king	met	2005.	Voor	voetgangers	en	auto-
bussen/autocars	daalt	het	aantal	ongevallen	
en	 slachtoffers	 met	 4%,	 tegenover	 meer	
dan	 10%	 voor	 de	 andere	 weggebruikers.	
fietsers	zijn	de	enige	weggebruikers	waarbij	
we een verhoging zien tegenover het rap-
port	van	2005:	+6,7%	meer	 letselongeval-
len	en	+6,2%	meer	slachtoffers.	Het	aantal	
omgekomen	fietsers	blijft	gelukkig	wel	dalen	
(-4,2%).	Een	stijging	van	het	aantal	verplaat-
singen	 voor	 deze	 drie	 verplaatsingswijzen	
zou kunnen verklaren waarom er niet de-
zelfde dalende tendens geregistreerd werd 
als	voor	de	overige	verplaatsingswijzen.	

Talrijke en gevaarlijke 
eenzijdige ongevallen
ongevallen	 waarbij	 slechts	 één	 wegge-
bruiker	 betrokken	 is	 (of	 “eenzijdige”	 on-
gevallen)	komen	in	2012	nog	steeds	vaak	
voor. Ze vertegenwoordigen een kwart van 
de letselongevallen en een derde van de 
dodelijke	 ongevallen.	 De	 ernst	 van	 deze	
ongevallen	 is	 (nog	 steeds)	 zwaarder	 dan	
voor	andere	ongevalstypen,	met	28	doden	
per	 1.000	 ongevallen	 tegenover	 slechts	
13	doden	bij	ongevallen	waarbij	(minstens)	
twee	weggebruikers	betrokken	zijn.	Het	is	
geen	verrassing	dat	deze	ongevallen	zich	
vaak	’s	nachts	(meer	dan	1	op	2	ongeval-
len)	voordoen	en	op	de	autosnelweg	(44%	
van	de	ongevallen).	De	kans	om	’s	nachts	
iemand tegen te komen is inderdaad min-
der	groot	en	een	hoge	snelheid	 (zowel	 ’s	
nachts	als	op	de	autosnelweg)	werkt	een	
verlies	 van	 de	 controle	 over	 het	 voertuig	
in	 de	 hand.	 Eenzijdige	 ongevallen	 treffen	
vooral	motorrijders,	automobilisten,	man-
nen	en	jongeren.	

Gevaarlijke nachten
In	 2012	 is	 het	 aantal	 doden	 tijdens	 de	
weekendnachten	 sterk	 gedaald	 (-44	 do-
den,	oftewel	-	28%);	zo	sterk	zelfs	dat	 in	
deze periode voortaan minder doden per 
100 uur worden geteld dan op weekdagen 
en	weekenddagen.	De	ernst	van	de	onge-
vallen die in deze periode plaats vinden, 
is eveneens sterk gedaald. in de plaats 
daarvan	 zijn	 het	 de	weeknachten	waarin	
de ernstigste ongevallen werden geregis-
treerd.	 Er	 blijft	 echter	 een	 groot	 verschil	
bestaan	 tussen	 de	 week-	 en	 weekend-
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nachten	 enerzijds	 (met	 ongeveer	 30	 do-
den	per	1.000	ongevallen)	en	de	week-	en	
weekenddagen	 anderzijds	 (met	 minder	
dan	 20	 doden	 per	 1.000	 ongevallen).	
Bovendien	blijft	het	 risico	op	overlijden	 in	
vergelijking	met	het	aantal	afgelegde	kilo-
meters	’s	nachts	nog	altijd	het	grootst	(9%	
van	de	kilometers	worden	tijdens	de	nacht	
afgelegd,	maar	 25%	 van	 de	 doden	wor-
den	dan	geregistreerd).	Deze	situatie	valt	
onder meer te verklaren door een minder 
goede	 verlichting,	 de	 hogere	 snelheden	
waaraan	men	rijdt,	een	frequenter	alcohol-
gebruik	en	een	grotere	kans	op	vermoeid-
heid in die periode. 

Hoger ongevalsrisico 
door alcohol 
Het	 percentage	 bestuurders	 dat	 bij	 een	
letselongeval	betrokken	was	en	onder	 in-
vloed	van	alcohol	 reed,	 is	niet	 veranderd	
in	 vergelijking	 met	 vorig	 jaar:	 één	 op	 de	
10	bestuurders	 die	 bij	 een	 ongeval	 be-
trokken	 waren,	 overschreed	 de	 wettelijk	
toegestane	limiet	van	0,5‰.	Bij	bijna	90%	
van	deze	bestuurders	was	het	alcoholge-
halte	zelfs	hoger	dan	0,8‰.	 In	 totaal	viel	
bijna	1	op	de	16	doden	bij	een	verkeers-
ongeval	waarbij	een	beschonken	bestuur-
der	 betrokken	 was.	 Het	 record	 van	 het	
rijden	 onder	 invloed	 bij	 ongevallen	wordt	
bereikt	door	bestuurders	die	de	toegesta-
ne	 alcohollimiet	 met	 12%	 overschrijden.	
Het	aantal	bestuurders	onder	 invloed,	de	
ongevallen	 buiten	 beschouwing	 gelaten,	
is	nochtans	maar	2,4%.	Dit	bewijst	eens	
te	meer	dat	overmatig	alcoholgebruik	een	
verhoging	 van	 ongevalsrisico’s	 met	 zich	
meebrengt.	 Het	 percentage	 bestuurders	

dat	onder	invloed	rijdt	is	het	hoogst	tijdens	
het	weekend	 en	 vooral	 tijdens	 de	week-
endnachten	waarbij	bijna	één	chauffeur	op	
twee	die	betrokken	was	bij	 een	ongeval,	
gedronken	 had.	 Vooral	 bij	 jongeren	 ver-
hoogt	 alcohol	 het	 risico	 op	 een	 ongeval:	
het	percentage	bestuurders	onder	invloed	
van	 alcohol	 die	 een	 ongeval	 hebben	 ligt	
hoger	bij	 hen	dan	bij	 ervaren	 chauffeurs,	
terwijl	ze	nochtans	niet	vaker	het	stuur	ne-
men	nadat	ze	gedronken	hebben.	

Oververtegenwoordi-
ging van jongeren 
als	we	het	aantal	verkeersslachtoffers	be-
kijken	ten	opzichte	van	de	populatie,	blijkt	
dat	de	wegen	vooral	dodelijk	zijn	voor	jon-
geren	 en	 jongvolwassenen.	 Bijvoorbeeld:	
16-24	 jarigen	 vertegenwoordigen	 11%	
van	 de	 Belgische	 populatie,	 maar	 staan	
wel voor 24% van de gewonden en 19% 
van de verkeersdoden. het verkeer is 
trouwens	de	eerste	doodsoorzaak	bij	jon-
geren	tussen	15	en	24	jaar.	De	cijfers	van	
de	politie	 geven	echter	 aan	dat	de	over-
vertegenwoordiging	in	vergelijking	met	de	
rest	van	de	bevolking	zich	verder	voortzet	
na	24	jaar,	tot	ongeveer	het	begin	van	de	
dertigers.	gelukkig	 is	 de	 situatie	 voor	de	
jonge	 leeftijdsgroepen	er	 tussen	2005	en	
2012	 het	meest	 op	 vooruit	 gegaan	 (hun	
sterke	 oververtegenwoordiging	 biedt	 hen	
een	 mooi	 potentieel	 tot	 verbetering).	 De	
oververtegenwoordiging	 van	 jongeren	
in	 ongevallen	 blijkt	 ook	 heel	 duidelijk	 als	
men rekening houdt met hun aandeel in 
het	 verkeer.	wat	 ook	 de	 periode	 van	 de	
week	is,	de	jonge	bestuurders	zijn	veel	te	
vaak	betrokken	bij	dodelijke	ongevallen	als	

we	vergelijken	met	het	aantal	bestuurders	
dat	zich	op	dat	moment	achter	het	stuur	
bevindt.	 Deze	 oververtegenwoordiging	
van	 jongeren	 in	 dodelijke	 ongevallen	 is	
zeer	uitgesproken	merkbaar	 ’s	nachts	en	
meer	 bepaald	 tijdens	 de	 weekendnach-
ten.	Hoewel	 jongeren	 (van	 18-25	 jaar)	 in	
die	 periode	 21%	 van	 de	 bestuurders	 op	
de	weg	vertegenwoordigen,	behoort	35%	
van	de	bij	een	dodelijk	ongeval	betrokken	
bestuurders	tot	deze	groep.	De	oorzaken	
van	 de	 oververtegenwoordiging	 van	 jon-
geren	bij	ongevallen	zijn	talrijk	en	complex.	
onder	 andere	 spelen	 de	 geringere	 rijer-
varing	en	het	specifieke	karakter	van	hun	
verplaatsingen	 mee	 (ze	 zijn	 vaker	 op	 de	
baan	naar	aanleiding	van	een	feestje	dan	
volwassenen).	

Oververtegenwoordi-
ging van mannen 
net	als	de	 jongeren	zijn	mannen	overver-
tegenwoordigd	 onder	 verkeersslachtof-
fers wanneer we rekening houden met 
hun	 aandeel	 in	 de	 Belgische	 bevolking.	
Ze	maken	49%	van	de	bevolking	uit,	maar	
57%	van	de	slachtoffers	en	77%	van	de	
doden. ook wanneer we hun aandeel op 
het	aantal	rijdende	bestuurders	beschou-
wen, is een veel groter aantal mannen dan 
verwacht	mag	worden	 betrokken	 bij	 een	
dodelijk	ongeval.	In	weekendnachten	doet	
deze	 oververtegenwoordiging	 zich	 het	
sterkst	 gelden.	 65%	 van	 de	 bestuurders	
op de weg is dan een man, en onder de 
bestuurders	 die	 bij	 een	 dodelijk	 ongeval	
betrokken	zijn,	bedraagt	hun	aandeel	zelfs	
85%.	

Benoit GODART
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In het jaar 2013 was er een gevoe-
lige verbetering van de veiligheid 
op de Belgische wegen: het aantal 
doden ter plaatse is met 6,5% ge-
daald en het aantal letselongeval-
len volgt deze tendens.

De	 barometer	 van	 de	 verkeersveiligheid	
van	 het	BIVV	geeft	 trimestrieel	 een	 over-
zicht	 van	 het	 aantal	 verkeersongevallen	
met	 letselschade.	 naast	 het	 aantal	 let-
selongevallen wordt ook het aantal ver-
keersslachtoffers	 (gewonden	 en	 doden	
ter	plaatse)	van	deze	ongevallen	gepubli-
ceerd.

Historisch laagterecord
tussen 2012 en 2013 is het aantal doden 
ter	plaatse	gedaald	met	6,5%	(van	672	naar	
628,	zijnde	44	levens	gered),	het	aantal	ge-
wonden	is	gedaald	met	5,8%	(van	56.451	
naar	53.184)	en	het	aantal	letselongevallen	
met	 6,5%	 (van	 44.359	 naar	 41.471).	 alle	

indicatoren	tonen	de	laagste	cijfers	ooit	op-
getekend	in	de	loop	van	een	jaar.	om	het	
definitieve	aantal	doden	op	onze	wegen	te	
kennen,	moet	bij	het	aantal	doden	ter	plaat-
se het aantal personen toegevoegd wor-
den	die	binnen	de	30	dagen	na	het	ongeval	
aan	hun	verwondingen	overlijden.	Volgens	
onze	schattingen	zal	dit	aantal	 voor	2013	
ongeveer	720	bedragen	(ten	opzichte	van	
767	 in	 2012).	Deze	 tendens	 zet	België	 in	
de	goede	richting	voor	het	behalen	van	de	
doelstelling	 van	 630	 doden	 30	 dagen	 in	
2015	(en	420	in	2020).

Sterke daling van do-
den ter plaatse in het 
Waalse Gewest
De	vastgestelde	daling	van	het	aantal	let-
selongevallen op federaal niveau wordt 
door	alle	gewesten	gedeeld:	-7,7	%	in	het	
Brussels	Hoofdstedelijk	gewest,	-6,7	%	in	
Vlaanderen	en	-5,7	%	in	wallonië.	Voor	elk	
van	de	gewesten	is	dit	het	laagste	aantal	
ongevallen	 ooit.	 Daartegenover	 staat	 dat	
de	 resultaten	erg	 verschillend	 zijn	op	het	
vlak van de evolutie van het aantal doden 
ter	plaatse.	De	sterkste	daling	wordt	op-
getekend	door	het	waalse	gewest.	wal-
lonië	 telt	 immers	 34	 doden	 minder	 dan	
in	2012	(288	in	plaats	van	322)	terwijl	de	
totale daling op federaal niveau 44 doden 
bedraagt.	Met	21	doden	ter	plaatse	voor	
het	 ganse	 jaar	 2013	 blijft	 het	 Brussels	
Hoofdstedelijk	gewest	binnen	de	vork	van	
het aantal doden dat wordt geregistreerd 
sedert	meerdere	jaren.	Er	wordt	één	dode	
meer geregistreerd dan in 2012. 2013 is 
tenslotte	een	jaar	waarbij	de	mortaliteit	op	

de	Vlaamse	wegen	stagneert.	Er	worden	4	
doden minder geregistreerd dan in 2012. 
Er	 is	een	duidelijk	contrast	met	de	daling	
van	69	doden	ter	plaatse	die	werd	vastge-
steld tussen 2011 en 2012.

Tendensen volgens 
type weggebruiker
De	daling	 van	het	 aantal	 letselongevallen	
kan	veralgemeend	worden	voor	alle	types	
weggebruikers.	 Daartegenover	 staat	 dat	
slechts	 één	 type	 van	 weggebruiker	 een	
daling	kent	met	betrekking	 tot	het	aantal	
doden	 ter	 plaatse:	 het	 betreft	 het	 aantal	
doden	 bij	 ongevallen	met	 vrachtwagens,	
dat	daalt	van	106	in	2012	tot	83	in	2013,	
een vermindering van 23 doden. het 
aantal	doden	ter	plaatse	bij	voetgangers,	
fietsers	en	bromfietsers	blijft	stabiel.	Er	 is	
ook minder goed nieuws want er wordt 
jammer	 genoeg	 een	 stijging	 vastgesteld	
van	 het	 aantal	 doden	 bij	 de	motorrijders	
(+7	doden)	en	bij	de	inzittenden	van	lichte	
vrachtwagens	(+4	doden).	Hoewel	de	lich-
te	toename	bij	de	motorrijders	niet	zo	ver-
ontrustend	is	(het	aantal	doden	blijft	laag	in	
vergelijking	met	de	jaren	vóór	2011),	is	de	
stijging	 van	de	doden	bij	ongevallen	met	
lichte	 vrachtwagens	 dat	 wel:	 het	 aantal	
doden	ter	plaatse	stijgt	al	twee	jaar	op	rij	
bij	dit	type	van	ongevallen,	van	69	in	2011	
tot	75	vandaag.	

Benoit GODART

De volledige barometer 2013 en de bij-
horende grafieken zijn terug te vinden op 
www.bivv.be.

Het aantal doden op de wegen 
is met 6,5% gedaald in 2013…

Evolutie, tussen 2012 en 2013, van het aantal 
letselongevallen en geregistreerde slachtoffers 
in België
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44359 41471 - 2888 - 6,5%

Totaal  
slachtoffers

57123 53812 - 3311 - 5,8%

Doden ter 
plaatse

672 628 - 44 - 6,5%

Gewonden 56451 53184 - 3267 - 5,8%

Bron : WPR et CGOP/B – Infografie : BIVV

… maar gestegen met 3,7 % 
in het 1ste trimester van 2014
Het jaar 2014 is slecht begonnen: 
het aantal slachtoffers en onge-
vallen in het 1ste trimester is ge-
stegen ten opzichte van het 1ste 
trimester in 2013. Deze stijging 
zou gedeeltelijk te wijten kunnen 
zijn aan de betere weersomstan-
digheden waardoor veel meer 
kwetsbare weggebruikers zich in 
het verkeer hebben begeven. 

Aanzienlijke stijgingen 
ten opzichte van het 
1ste trimester in 2013
Zowel het aantal letselongevallen als het 
aantal	 slachtoffers	 stijgt	 enorm.	 ten	 op-
zichte	van	het	1ste trimester in 2014, is het 
aantal letselongevallen met 14,8% geste-
gen,	het	aantal	gewonden	met	13,6%	en	
het	 aantal	 doden	 ter	 plaatse	 met	 3,7%.	
Deze	 sterke	 stijging	 moet	 wel	 bekeken	
worden	 in	 het	 licht	 van	 de	 uitzonderlijke	

daling in het eerste trimester van 2013.
gezien	 de	 uitzonderlijk	 goede	 resultaten	
van het 1ste trimester van 2013, is het 
zeker	 nuttig	 om	 een	 vergelijking	 te	 ma-
ken met het 1ste trimester van 2012. in 
vergelijking	 met	 twee	 jaar	 geleden	 is	 de	
daling	 niet	 echt	 spectaculair.	 Het	 aantal	
letselongevallen	tijdens	het	1ste	trimester	
van 2014 is maar met -2% gedaald ten 
opzichte	van	het	1ste	trimester	van	2012.	
Het	aantal	doden	ter	plaatse	met	-5%	en	
het aantal gewonden met -3%.

frankrijk	 heeft	 ook	 zijn	 ongevallenstatis-
tieken	gepubliceerd	tot	en	met	de	maand	
maart	en	Duitsland	tot	en	met	de	maand	
februari.	 ook	 daar	 zijn	 de	 evoluties	 niet	
positief.	 Hun	 resultaten	 leunen	 erg	 dicht	
aan	bij	die	van	België.	

Het Waals Gewest 
krijgt de minst slechte 
punten 

De	 stijging	 van	 het	 aantal	 letselongeval-
len geldt voor alle gewesten, zelfs al zit 
wallonië	 lichtjes	 onder	 het	Belgische	ge-
middelde.	 De	 belangrijkste	 stijging	 doet	
zich	 voor	 in	 het	 Brussels	 Hoofdstedelijk	
gewest	met	+21,3%.	Deze	stijgende	ten-
dens zien we ook in 9 van de 10 provin-
cies,	 maar	 is	 het	 meest	 uitgesproken	 in	
de	provincie	antwerpen	 (+24,1%).	alleen	
de	provincie	luxemburg	kent	een	daling,	
hetzij	een	lichte	(-3,7%)	van	het	aantal	let-
selongevallen. 

wat	het	aantal	doden	 ter	plaatse	betreft,	
zien	we	wel	belangrijke	verschillen	tussen	
de	 gewesten.	 Een	 stijging	 van	 het	 aan-
tal	doden	op	nationaal	niveau	 (+5)	 is	uit-
sluitend	het	gevolg	 van	de	stijging	 in	het	
Vlaams	gewest	 (+13	 doden).	 De	 stijging	
is het meest uitgesproken in de provin-
cie	 limburg	 (+14)	 en	 antwerpen	 (+10),	
terwijl	 de	 provincie	 Vlaams	Brabant	 voor	
tegenwicht	 zorgt	 (-11).	 Daarentegen	 re-
gistreren	het	waals	gewest	en	het	Brus-
sels	 Hoofdstedelijk	 gewest	 beiden	 een	
daling	van	-4	doden	ter	plaatse.	De	enige	
stijging	 in	het	waals	gewest	 tekenen	we	
op	in	de	provincie	luxemburg	(+7).	terwijl	
het	waals	gewest	en	het	Brussels	Hoofd-
stedelijk	gewest	het	laagste	aantal	doden	
ooit registreert, is het aantal doden in het 
Vlaams	gewest	hoger	dan	in	het	1ste	tri-
mester	van	de	twee	voorbije	jaren.	

Het	 aantal	 gewonden	 kent	 met	 +20,7%	
dan	 weer	 wel	 een	 sterke	 stijging	 in	 het	
Brussels	 Hoofdstedelijk	 gewest.	 De	 stij-
gingen	 in	 het	 Vlaams	gewest	 (+13,7)	 en	
het	 waals	 gewest	 (+11,4)	 leunen	 dan	
weer	 sterk	 aan	 bij	 het	 Belgische	 gemid-
delde. 

Aantal letselongevallen en geregistreerde gewonden tijdens het 1ste trimester, evoluties 2012 - 2014 
en 2013 - 2014, in België
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Letselongevallen 10 156 8672 9954 - 202 - 2% + 1282 + 14,8%

Aantal  
slachtoffers

13.024 11.185 12690 - 334 - 3% + 1505 + 13,5%

Doden ter 
plaatse

149 136 141 - 8 - 5% + 5 + 3,7%

Gewonden 12.875 11.049 12549 - 326 - 3% + 1500 + 13,6%

Source : WPR et CGOP/B – Infographie : IBSR
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Meer ongevallen bij 
zwakke weggebrui-
kers
De	 stijging	 van	 het	 aantal	 letselongeval-
len	en	doden	zien	we	voornamelijk	bij	de	
zwakke	weggebruikers	(voetgangers,	fiet-
sers,	bromfietsers	en	motorfietsers).	Voor	
de	zeven	weggebruikerscategorieën	die	in	
deze	 verkeersveiligheidsbarometer	 wor-
den	 bestudeerd1,	 registreren	 we	 slechts	
in	twee	categorieën	(ttz:	de	vrachtwagens	
(-5,7%)	en	de	lichte	vrachtwagens	(-1,4%)	
een	 beperkte	 afname	 van	 het	 aantal	 let-
selongevallen	 ten	 opzichte	 van	 het	 eer-
ste	 trimester	van	2013.	De	evoluties	bin-
nen	de	overige	categorieën	variëren:	 van	
stagnatie	 bij	 de	 voetgangers	 (+0,6%),	
een	 lichte	 stijging	 bij	 personenwagens	
(+2,3%)	 tot	een	sterke	stijging	bij	fietsers	
(+21,7%)	en	motorfietsers	(+52,3%).	Deze	

De	sterke	 toename	van	het	aantal	 letsel-
ongevallen	en	slachtoffers	zou	gedeeltelijk	
te	wijten	kunnen	zijn	aan	de	grote	verschil-
len tussen de weersomstandigheden van 
de eerste drie maanden van 2013 en de 
eerste	drie	maanden	van	2014.	Door	het	
noodweer	van	januari,	februari	en	maart	in	
2013	gingen	er	maar	weinig	mensen	 (en	
zeker	minder	zwakkere	weggebruikers)	de	
baan	op.	De	maanden	februari	en	maart	in	
2014	waren	dan	weer	 veel	 zachter,	 naar	
winterse	 normen,	 en	 bijgevolg	 extreem	
gunstig	 voor	 verplaatsingen.	 Van	 de	 eer-
ste 90 dagen in 2013 waren er niet min-
der	 dan	 50	met	 temperaturen	 onder	 het	
nulpunt	 (waarvan	 16	 met	 onafgebroken	
vorst	overdag)	en	51	met	neerslag	(waar-
van	35	met	 sneeuw).	 In	2014	werden	er	
gedurende	 dezelfde	 periode	 slechts	 4	
vorstdagen	en	slechts	1	dag	met	sneeuw	
geregistreerd. 

Benoit GODART

1.	In	deze	barometer	wordt	er	voor	de	eerste	keer	ook	informatie	gegeven	over	de	verkeersveiligheid	van	inzittenden	van	een	personenwagen.
2		De	sterke	toename	van	het	aantal	doden	ter	plaatse	bij	ongevallen	met	vrachtwagens	en	ongevallen	tijdens	de	weekendnachten	wordt	veroorzaakt	door	het	zware	ongeval	in	Zonhoven.	tijdens	dit	
ongeval	botste	een	personenwagen	op	een	tankwagen.	

sterke	stijging	bij	motorfietsers	vinden	we	
voornamelijk	 terug	 in	het	Vlaams	gewest	
(+69,3%).	aangezien	het	aantal	doden	ter	
plaatse	voor	de	meeste	weggebruikersca-
tegorieën	relatief	laag	is,	kent	dit	gegeven	
een	erg	wisselvallig	(en	soms	weinig	signi-
ficant)	verloop.	De	cijfers	dienen	dus	met	
enig	 voorbehoud	 geïnterpreteerd	 te	wor-
den. ondanks de daling van het aantal let-
selongevallen	met	vrachtwagens,	werden	
bij	deze	ongevallen	+13	meer	doden	gere-
gistreerd	dan	tijdens	het	1ste trimester van 
20132.	Deze	categorie	wordt	gevolgd	door	
de	 motorfietsers	 (+5	 doden	 ter	 plaatse).	
sterke afnames van het aantal doden zien 
we	bij	ongevallen	met	lichte	vrachtwagens	
(-9)	en	personenwagens	(-8).

Zijn de weersomstan-
digheden een ge-
deeltelijke verklaring? 

Kinderen in het verkeer 

Hoe verplaatsen kinderen zich in 
het verkeer? Hoe veilig voelen ze 
zich? Allemaal vragen uit een on-
line verkeersenquête van het on-
derzoeksbureau IPSOS, op vraag 
van het BIVV en Karrewiet, het 
jeugdjournaal van Ketnet.

Dit	 onderzoek	 werd	 afgenomen	 bij	 ruim	
400 nederlandstalige kinderen van 9 tot 
en	met	12	jaar	uit	Vlaanderen	en	Brussel.	
Het	peilt	naar	het	gebruik	van	de	verschil-
lende	 vervoersmodi	 (auto,	 fiets,	 te	 voet,	
openbaar	 vervoer),	 het	 veiligheidsgevoel	
bij	 het	 gebruik	 ervan	 en	 de	 veiligheids-
maatregelen die men neemt in de auto, 
per	fiets	en	te	voet	met	telkens	een	spe-
cifieke	 focus	 op	de	 verschillen	 in	 gedrag	
naar	 leeftijd,	 geslacht,	 urbanisatie	 en	 af-
stand	tot	de	school.

Resultaten
Hoe verplaatsen kinderen zich in het ver-
keer?

De	auto	blijkt	 het	meest	gebruikte	 trans-
portmiddel	(82%)	te	zijn,	zowel	in	de	stad	
als	 op	 het	 platteland	 en	 de	 fiets	 vormt,	
met	 een	 percentage	 van	 60%	 fietsende	
kinderen,	 het	 tweede	 meest	 gebruikte	
transportmiddel.	 37%	 van	 de	 kinderen	
verplaatst	zich	te	voet	in	het	verkeer.	op-
merkelijker	nog	is	dat	86%	van	de	onder-
vraagde	kinderen	nog	nooit	het	openbaar	
vervoer	heeft	gebruikt.	De	verklaring	ligt	bij	
de	 gebrekkige	 beschikbaarheid	 van	 het	
openbaar	vervoer,	namelijk	het	gebrek	aan	
een	halte	 in	de	buurt,	en	het	gebrek	aan	
kennis	 bij	 kinderen	 waar	 men	 juist	 moet	
afstappen. 

Hoe begeleiden ouders hun kinderen in 
het verkeer?

Evenveel	kinderen	verplaatsen	zich	–	met	
de	fiets,	te	voet	of	met	het	openbaar	ver-
voer	–	alleen	als	onder	begeleiding.	37%	
van	de	kinderen	fietst	wel	eens	alleen	en	
24% gaat soms alleen te voet. opvallend 
is	 dat	 de	 zelfstandigheid	 bij	 de	 verplaat-
singen	duidelijk	 toeneemt	met	de	 leeftijd:	
54%	van	alle	twaalfjarigen	fietst	alleen	en	
21%	 van	 de	 twaalfjarigen	 neemt	 zonder	
begeleiding	het	openbaar	vervoer.	Vrij	ver-
rassend	 is	 dat	 de	 urbanisatiegraad	 geen	
impact	heeft	op	het	zich	al	dan	niet	alleen	
mogen verplaatsen van de kinderen in het 
verkeer.	 Volgens	 de	 peiling	mag	 er	maar	
een	minderheid	 onder	 hen	 (35%)	 fietsen	
als het donker is, maar een meerderheid 
(73%)	 mag	 fietsen	 als	 het	 regent.	 Daar-
naast	 zijn	 ouders	 ook	 terughoudend	 om	
hun kinderen op grote en drukke wegen te 
laten	fietsen,	voornamelijk	omwille	van	de	
gevaren op de weg. 

Hoe veilig voelen kinderen zich in het 
verkeer?

Door	 zowel	 kinderen	 die	 meerijden	 als	
kinderen	die	nooit	meerijden	met	de	auto	
wordt	de	auto	beschouwd	als	het	meest	
veilige	 transportmiddel.	 De	 fiets	 wordt	
door	50%	van	de	kinderen	gepercipieerd	
als een onveilig transportmiddel, wat een 
opvallend	 resultaat	 is.	 49%	 meisjes	 en	
52%	van	de	kinderen	uit	stedelijke	gebie-
den	voelt	zich	onveilig	als	fietser.	over	het	
algemeen denken de kinderen dat het vei-
liger	is	te	voet	te	gaan	dan	zich	per	fiets	te	
verplaatsen in het verkeer. 

Welke veiligheidsmaatregelen nemen 
kinderen in het verkeer?

De	gordel	wordt	bijna	altijd	gedragen	door	
kinderen,	 zowel	 vooraan	 (98%)	 als	 ach-
teraan	 (93%).	op	de	fiets	 is	het	een	vol-
ledig	ander	verhaal!	50%	van	de	kinderen	
draagt	 nooit	 een	 fietshelm,	 omdat	 die	
voornamelijk	 als	 niet	 cool	 wordt	 ervaren.	
algemeen	merken	we	ook	dat	in	stedelijke	
gebieden	er	minder	fluorescerend	materi-
aal	(21%)	wordt	gedragen	en	dat	het	dra-
gen	 van	 fluorescerend	materiaal	 afneemt	
met	 de	 leeftijd.	 Zo	 draagt	 20%	 van	 de	
12-jarigen	nooit	fluorescerend	materiaal	in	
het verkeer. 

Wat met het gebruik van de gsm en de 
MP3-speler door kinderen in het verkeer?

Meer	dan	de	helft	van	de	kinderen	(55%)	
heeft	 een	 gsm,	 maar	 tijdens	 het	 fietsen	
wordt	 zelden	 gebruik	 gemaakt	 van	 de	
gsm,	 voornamelijk	 omdat	 kinderen	 dit	
zelf	te	gevaarlijk	vinden	en	omdat	het	niet	
mag	van	de	ouders.	5%	van	de	kinderen	
neemt	 de	 gsm	 op	 en	 fietst	 verder.	 40%	
van de kinderen stopt en neemt dan pas 
de	gsm	op.	Een	sms	bekijken	ze	pas	bij	
aankomst of ze stoppen even onderweg 
om	te	kijken.	Er	wordt	weinig	naar	muziek	
geluisterd	bij	het	wandelen	(18%)	en	zeker	
bij	 het	 fietsen	 (8%),	 voornamelijk	 omdat	
ze niet mogen van thuis maar ook omdat 
ze	het	zelf	te	gevaarlijk	vinden.	ten	slotte	
zet	men	het	volume,	bij	het	 luisteren	van	
muziek	tijdens	het	fietsen	of	wandelen,	op	
normaal	tot	vrij	luid.	

Benoit GODART
Bram VERLINDE
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Handhavingsbeleid en maat   schappelijk draagvlak voor 
maatregelen
Om de 3 jaar, houdt het BIVV een 
peiling op grote schaal om gedra-
gingen van bestuurders te meten 
ten opzichte van de grote thema’s 
rond verkeersveiligheid. Dit zijn de 
belangrijkste resultaten… 

Handhavingsbeleid 
Subjectieve pakkans

Belgische	bestuurders	denken	dat,	als	ze	
een gewone rit maken met de wagen, de 
pakkans	het	grootst	 is	om	gecontroleerd	
te worden op overdreven snelheid. 33% 
van	 de	 autobestuurders	 denkt	 zelfs	 dat	
die	 kans	 (erg)	 hoog	 is.	 Daarnaast	 denkt	
18%	van	de	bestuurders	dat	de	kans	om	
gecontroleerd	te	worden	op	gordelgebruik	
(erg)	hoog	is.	De	bestuurders	die	denken	
dat	 ze	 gecontroleerd	 zullen	 worden	 op	
rijden	onder	 invloed	van	alcohol	of	drugs	
is	dan	weer	aan	de	lage	kant	(telkens	on-

geveer	7%).	In	vergelijking	met	2009,	zien	
we	 weinig	 fundamenteel	 verschil	 wat	 de	
subjectieve	 pakkans	 betreft	 voor	 boven-
genoemde soorten overtredingen.

Het	 is	opvallend	dat	de	Vlaamse	autobe-
stuurders	met	meer	zijn	(43%)	om	te	den-
ken dat er vaak of zeer vaak snelheids-
controles	zijn	ten	opzichte	van	de	waalse	
of	Brusselse	automobilisten	(beiden	15%,	
net	zoals	in	2009).	

Een	interessante	evolutie	ten	opzichte	van	
2009	zien	we	wel	 in	de	subjectieve	pak-
kans	voor	gordeldracht.	Zowel	in	wallonië	
als in brussel is deze indruk enorm geste-
gen	tussen	2009	en	2012,	terwijl	deze	in	
Vlaanderen	 lichtjes	 gedaald	 is	 (in	 wallo-
nië:	van	10	tot	32%;	in	Brussel:	van	12	tot	
30%	en	in	Vlaanderen:	van	18	tot	11%).	

Evolutie in de alcoholcontroles

ongeveer	 de	 helft	 van	 de	 bestuurders	
(46%)	 is	van	mening	dat	het	aantal	alco-

holcontroles	het	voorbije	 jaar	 is	 toegeno-
men.	 Vooral	 Brusselaars	 (60%),	 gevolgd	
door	walen	(50%)	en,	 in	 laatste	 instantie,	
Vlamingen	 (39%),	 hebben	 de	 indruk	 dat	
het	aantal	alcoholcontroles	het	laatste	jaar	
is toegenomen. 

Subjectieve strafkans 

Belgische	 autobestuurders	 schatten	 de	
strafkans na een vastgestelde verkeers-
overtreding	 tamelijk	 hoog	 in:	 64%	 van	
de ondervraagden is van mening dat de 
strafkans	(zeer)	groot	is.	13%	schat	dat	er	
weinig	 of	 heel	weinig	 kans	 is.	 Vlamingen	
(70%)	schatten	de	strafkans	na	een	vast-
gestelde	 overtreding	 hoger	 in	 (70%)	 dan	
waalse	 bestuurders	 (58%)	 en	 Brusselse	
(54%).	Verder	zijn	de	39-49	jarigen	(68%)	
vaker	 dan	 de	 63-plusser	 (57%)	 van	me-
ning	dat	de	strafkans	(erg)	groot	is.	

Objectieve pakkans 

27%	verklaart	dat	ze	ten	minste	één	maal	
door de politie werden tegengehouden 
voor	 een	 controle.	 14%	 van	 de	 onder-
vraagden verklaren dat ze in de afgelo-
pen	12	maanden	één	of	meerdere	malen	
een	blaastest	hebben	moeten	ondergaan	
bij	de	politie.	In	2009	was	dit	12%	van	de	
bestuurders,	 tegenover	 7%	 in	 2006.	Het	
percentage	bestuurders	dat	verklaart	nog	
nooit	een	blaastest	te	hebben	ondergaan	
in	de	afgelopen	12	maand,	daalt	lichtjes	in	
de	loop	der	jaren	(2006:	92%;	2009:	88%;	
2012:	86%).

Boetes bij een verkeersovertreding 

In	 vergelijking	met	 2009	 en	 2006	 obser-
veren	 we	 een	 significante	 toename	 van	

het	 aandeel	 bestuurders	 die	 een	 boete	
voor	 verkeersovertredingen	 moest	 beta-
len	(2012:	34%;	2009:	25%;	2006:	22%).	
25%	 rapporteert	 boetes	 voor	 snelheids-
overtredingen	 en	 11%	 boetes	 voor	 ver-
keerd/hinderlijk	parkeren.	amper	1%	van	
de	respondenten	bericht	over	boetes	voor	
het niet dragen van de gordel en telkens 
minder	dan	1%	voor	alle	andere	aangebo-
den	mogelijke	redenen	zoals	rijden	onder	
invloed	 van	 alcohol	 of	 drugs,	 handmatig	
telefoneren	achter	het	stuur	of	niet	correct	
beveiligen	van	kinderen.

Sociaal draagvlak 
Strictere regels 

Belgische	bestuurders	vinden	dat	voorna-
melijk	de	regels	 rond	drugs	 (89%	van	de	
respondenten)	 en	 alcohol	 (78%	 van	 de	
respondenten)	in	het	verkeer	strenger	zou-
den	moeten	zijn.	Voor	het	dragen	van	de	
veiligheidsgordel en zeker voor snelheid is 
het draagvlak voor het verstrengen van de 
regels	heel	wat	kleiner	(gordel:	59%;	snel-
heid:	 53%).	 Vrouwen	 zijn	 duidelijk	 vaker	
dan mannen van mening dat de regels 
strenger	zouden	moeten	zijn.	Verder	geldt	
voor	 elke	 soort	 overtreding	 dat	 er	 bij	 de	
jongste	 leeftijdsgroep	 (18-29	 jarigen)	 het	
kleinste draagvlak is voor een verstrenging 
van de regels. 

Meer controles 

De	Belgische	bestuurders	zijn	van	mening	
dat	 rijden	onder	 invloed	van	drugs	 (68%)	
en	rijden	onder	invloed	van	alcohol	(58%)	
te	weinig	worden	gecontroleerd.	51%	van	
de	ondervraagden	zijn	van	mening	dat	het	

dragen	van	de	gordel	meer	moet	gecon-
troleerd worden. 

Strengere straffen 

Het	maatschappelijk	draagvlak	voor	stren-
gere straffen is het grootst als het gaat 
over	 rijden	 onder	 invloed	 van	 alcohol	 of	
drugs.	 slechts	 5%	 van	 de	 responden-
ten is van mening dat de huidige straffen 
rond	drugs	te	zwaar	zijn	en	10%	denkt	dit	
over	de	straffen	i.v.m.	alcohol.	Het	aandeel	
bestuurders	dat	de	 straffen	 voor	het	niet	
dragen van de gordel en voor snelheids-
overtredingen	te	zwaar	vindt,	 ligt	duidelijk	
hoger	(gordel:	27%;	snelheid:	33%).

Potentiële maatregelen

Verder	vroegen	we	de	respondenten	naar	
hun mening over de volgende drie poten-
tiële	maatregelen	 :	het	 rijbewijs	met	pun-
ten,	 het	 alcoholslot	 bij	 recidive,	 en	 een	
nultolerantie	(0,0‰)	voor	beginnende	be-
stuurders.	 Van	 drie	 potentiële	 verkeers-
veiligheidsmaatregelen is het draagvlak 
voor	 een	 nultolerantie	 voor	 beginnende	
bestuurders	 (minder	 dan	 2	 jaar	 rijbewijs)	
het	grootst.	79%	van	de	bestuurders	gaat	
hiermee	 akkoord.	 77%	 van	 de	 bestuur-
ders	vindt	dat	bestuurders	die	al	meer	dan	
één	keer	betrapt	zijn	op	alcohol	achter	het	
stuur,	 verplicht	 zouden	 moeten	 worden	
om	een	alcoholslot	te	installeren.	Iets	min-
der dan de helft van de respondenten is 
te	vinden	voor	het	invoeren	van	een	rijbe-
wijs	met	punten	(49%).	Het	draagvlak	voor	
een	rijbewijs	met	punten	is	daarentegen	in	
Vlaanderen	(54%)	significant	groter	dan	in	
Brussel	(37%)	en	wallonië	(40%).

Verkeersveiligheidsmaatregelen

Belgische	 autobestuurders	 (75%)	 zijn	
vooral	van	mening	dat	veilige	weginrichtin-
gen	hen	helpen	om	veilig	te	rijden,	gevolgd	
door	politiecontroles	(71%),	zware	boetes	
(65%),	onbemande	camera´s	 (65%),	sen-
sibiliseringscampagnes	 (55%)	 en	 berich-
ten	over	ongevallen	(54%).

Uta MEESMANN

Conclusie
Het BIVV pleit voor verder onderzoek op 
de volgende gebieden: 
 y  Verderzetten van attitudemetingen in 

het algemeen, en meer specifiek ook 
op het gebied van handhaving en 
draagvlak van maatregelen

 y  Verruimen van bijkomende objectieve 
gegevens m.b.t. de objectieve pakkans 
op basis van politiedata.

 y  Diepergaand onderzoek naar de relatie 
tussen subjectieve en objectieve pak-
kans en hun relatieve invloed op ver-
keersveiligheidsgedrag.

 y  Nadere analyse van de objectieve pak-
kans: link tussen kenmerken van be-
stuurders en controlespecificaties (bv. 
plaats en tijdstype van de controle).

 y  Verruimen van de kennis rond de ef-
fecten van bepaalde maatregelen zoals 
het effect van de strafmaat of het effect 
van verschillende types van controles 
(bv. flitspalen, trajectcontroles, mobiele 
controles van de politie).
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Begin 2014 voerde de lokale Politie 
van Mechelen alcohol-, snelheids- 
en gerechtelijke controles uit in 
de regio. Enkele vormingswerkers 
van de afdeling Driver Improve-
ment die in Mechelen geregeld 
cursus geven aan bestuurders die 
onder invloed reden, mochten die 
avond observeren…

De	woDca-controles,	 (“weekend	onge-
vallen	 Door	 controles	 aanpakken”),	 heb-
ben	 tot	doel	het	aantal	weekendongeval-
len,	waarbij	vaak	jonge	slachtoffers	vallen,	
een	 halt	 toe	 te	 roepen.	 Dit	 onder	 meer	
door	 intensieve	 en	 gecoördineerde	 con-
troles	uit	te	voeren.	alcohol	is	dikwijls	een	
bepalende	 factor	 bij	 weekendongevallen,	
naast	snelheid,	een	gebrek	aan	rijervaring,	
vermoeidheid,	 drugs	 en	 machogedrag.	
Een	woDca-controle	gaat	dan	ook	verder	
dan	het	 louter	controleren	op	alcohol.	Zo	
wordt	er	ook	gecontroleerd	op	snelheid	en	
drugs,	 twee	 eveneens	 belangrijke	 oorza-
ken van zware verkeersongevallen. 

Briefing
om	22u	worden	we	verwacht	voor	de	brie-
fing	in	een	lokaal	te	Mechelen.	De	wodca-
coördinator	van	de	lokale	politie	Mechelen	
neemt het woord. in eerste instantie stelt 
hij	het	aanwezige	politiepersoneel	voor.	Een	
15-tal	 politiemensen	 worden	 ingezet	 die-
zelfde	avond,	waaronder	twee	inspecteurs,	
die	controles	zullen	uitvoeren	in	het	gerech-
telijk	domein.	twee	aspirant-politie-inspec-
teurs worden die avond verder opgeleid in 
hun	praktische	stage	voor	het	behalen	van	
het	brevet	“drugscontrole	in	het	verkeer”.

Een voorbeeld van de WODCA-   controles in Mechelen

De	 verwachtingen	 ten	 aanzien	 van	 het	
personeel worden gekaderd en de taken 
worden	nauwkeurig	verdeeld.	Deze	taak-
verdeling is zeer gedetailleerd in die zin 
dat	duidelijk	wordt	aangegeven	wie	instaat	
voor welk materiaal, wie welk voertuig zal 
besturen,	wie	ter	plaatse	de	verlichting	en	
kegels dient klaar te zetten, wie de weg-
gebruikers	uit	het	verkeer	dient	te	halen	en	
dergelijke	 meer.	 ook	 wordt	 aangegeven	
welke	 radiofrequentie	 wordt	 gehanteerd	
voor	deze	actie.	

Het	 verloop	 van	 de	 controle	 wordt	 stap	
voor stap uiteengezet. Zo zal er gewerkt 
worden	in	twee	tijdsblokken,	namelijk	van	
23u30 tot 1u30 en van 2u tot 4u, met tus-
senin	 een	 korte	 pauze.	 Voor	 de	 tweede	
fase	zal	er	een	wijziging	van	locatie	plaats-
vinden.	 De	 eerste	 controleplaats	 is	meer	
‘verdoken’,	terwijl	er	bij	de	tweede	contro-
leplaats	heel	bewust	gekozen	wordt	voor	
een	opvallende	controle.	Zo	hebben	men-
sen	weer	extra	het	gevoel	dat	men	kan	ge-
controleerd	worden.

Organisatie en pro-
cedure
Eens	 aangekomen	 op	 de	 eerste	 contro-
leplaats, wordt alles zorgvuldig klaargezet 
door	 de	 agenten.	 Dan	 begint	 het	 echte	
werk.	De	Mechelse	politie	maakt	gebruik	
van	een	aselectieve	controle,	wat	inhoudt	
dat iedereen zonder uitzondering, aan een 
controle	onderworpen	wordt.	Eén	agente	
plukt	de	weggebruikers	uit	het	verkeer	en	
stuurt	ze	een	parking	op.	op	nabijgelegen	
kruispunten	 staan	 interceptiewagens	 om	
te	 voorkomen	 dat	 bestuurders	 de	 con-

trole	 zouden	 trachten	 te	 omzeilen.	 Deze	
‘vluchtwagens’	 zullen	 later	 een	 aantal	
keer	 in	 actie	 komen,	 onder	 meer	 wan-
neer	het	bevel	 van	een	beëdigd	persoon	
genegeerd	wordt	en	een	bestuurder	tracht	
door	 te	 rijden.	 De	 agente	 wordt	 daarbij	
bijna	aangereden.	na	een	korte	achtervol-
ging	kan	de	vluchtende	bestuurder	echter	
geïntercepteerd	worden.	Het	blijkt	om	een	
25-jarige	 dame	 te	 gaan,	 die	 tevens	 nog	
beginnend	bestuurder	is.	Ze	is	nog	geen	2	
jaar	houder	van	haar	rijbewijs	categorie	B.	
Ze	blaast	positief	met	0,6	promille	alcohol	
in	haar	bloed.	

De	agenten	gaan	op	een	 respectvolle	en	
correcte	manier	om	met	de	gecontroleer-
de	weggebruikers.	Zo	wordt	aangegeven	
wat	 de	 actie	 inhoudt	 en	 is	 er	 af	 en	 toe	
ruimte	voor	een	korte	babbel	of	zelfs	een	
grapje.	 wanneer	 mensen	 ‘safe’	 blazen,	
kan	je	een	zekere	opluchting	waarnemen	
op	de	gezichten	van	de	bestuurders.	

nadat	 men	 “alarm”	 of	 “Positief”	 blaast,	
volgt	er	een	ademanalyse	in	de	combiwa-
gen.	Eén	agent	stelt	de	processen-verbaal	
op. om zowel de politieagent als de ge-
controleerde	 te	 beschermen	 tegen	 enig	
misbruik,	wordt	alles	in	de	combi	gefilmd/
opgenomen.	 wanneer	 het	 resultaat	 van	
de	ademanalyse	zich	leent	tot	een	onmid-
dellijke	 inning	krijgt	de	gecontroleerde	de	
kans	om	deze	geldsom	meteen	te	betalen	
via	bancontact.	

De	 volledige	 afhandeling	 van	 blazen,	 het	
opstellen	 van	 het	 proces-verbaal	 tot	 het	
eventueel laten ophalen door een kennis 
aangezien	men	niet	meer	verder	mocht	rij-
den,	 neemt	wel	 enige	 tijd	 in	 beslag	 voor	
de	gecontroleerde	positieven.	Voor	 som-

migen	bestuurders	kan	dit	voor	de	nodige	
frustratie zorgen. ook al geeft het meren-
deel van hen wel aan dat het hun eigen 
fout is.

naast	 op	 alcohol	 worden	 sommige	 be-
stuurders	en	voertuigen	uitgebreid	gecon-
troleerd	in	het	gerechtelijk	domein,	o.a.	op	
het	bezit	van	drugs.	om	dit	alles	wettelijk	
te	laten	verlopen,	nemen	inspecteurs	deze	
controles	over.	Zij	grijpen	in	vanaf	het	mo-
ment	er	 ‘verdachte	omstandigheden’	en/
of	 ‘verdachte	 personen’	 in	 het	 vizier	 ko-
men. het voertuig wordt onderworpen aan 
een	 grondige	 controle.	 Er	 wordt	 nazicht	
gedaan	 van	 de	 boorddocumenten.	 De	
verzekeringspapieren,	 het	 inschrijvings-
bewijs	 en	 de	 technische	 keuring	worden	
opgevraagd. ook wordt nagegaan of de 
bestuurder	 in	 het	 bezit	 is	 van	 een	 regle-
mentair	rijbewijs	en	of	hij/	zij	niet	geseind	
staat. 

Het	politiepersoneel	krijgt	expliciet	de	op-
dracht	 om	 personen	 waarbij	 de	 speek-
seltest	slechts	een	vaag	positief	 resultaat	
geeft,	door	te	 laten	rijden	om	op	die	ma-
nier	het	aantal	vals	positieven	te	beperken.

Een	 tweehonderdtal	meter	 voor	de	 alco-
hol-,	drugs-	en	voertuigcontrole	wordt	er	
ook	op	snelheid	gecontroleerd.	Daarvoor	
wordt	 een	 anonieme	 flitswagen	 ingezet.	
771	 voertuigen	 worden	 op	 hun	 snelheid	
gecontroleerd.	 42	 bestuurders	 reden	 te	
snel	 en	 krijgen	 hiervoor	 een	 proces-ver-
baal.	

Resultaten
op	het	einde	van	de	actie	wordt	nauwkeu-
rig	elk	mondstuk	geteld.	Dit	is	noodzakelijk	
voor	een	correcte	statistiek	van	het	aantal	
gecontroleerde	bestuurders.

in totaal worden 388 ademtesten afgeno-
men.	 twaalf	 bestuurders	 testen	 positief	
wegens	 strafbare	 alcoholopname	 in	 het	
verkeer.	 twee	 rijbewijzen	worden	 onmid-
dellijk	ingetrokken	voor	15	dagen.	Zes	be-
stuurders	 moeten	 hun	 rijbewijs	 inleveren	

voor	 6	 uur.	 Vier	 bestuurders	 leveren	 hun	
rijbewijs	in	voor	3	uur.

De	zeer	goed	georganiseerde	en	gestruc-
tureerde	manier	van	werken	maakt	duidelijk	
dat	de	lokale	Politie	te	Mechelen	wel	dege-
lijk	ervaring	heeft	met	dit	soort	van	acties.	

De	 Mechelse	 Politie	 heeft	 ondertussen	
ook	sampling-	(of	snuffel-)	toestellen	aan-
gekocht,	 die	 alcohollucht	 detecteren	 in	
een voertuig. hiermee kunnen er sneller en 
meer	bestuurders	gecontroleerd	worden.

Dat	men	in	Mechelen	op	regelmatige	basis	
controleert,	 geeft	 de	 weggebruikers	 het	
gevoel	dat	ze	ten	allen	tijde	gecontroleerd	
kunnen	worden.	De	 subjectieve	 pakkans	
is	hoog.	Dit	uit	zich	ook	duidelijk	in	de	on-
gevallenstatistieken	 van	 Mechelen.	 In	 de	
toekomst	 zullen	 ongetwijfeld	 nog	 regel-
matig	 gelijkaardige	 acties	 georganiseerd	
worden. 

Anke PANNEELS
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Drinken en rijden? Niet grappig!

Bob werd geboren in 1995 en gaat 
zijn twintigste jaar in als symbool 
van de strijd tegen rijden en drin-
ken. Dit jaar legt de Bob-campag-
ne, die in samenwerking met de 
Belgische Brouwers en Assuralia 
wordt georganiseerd, de nadruk 
op de sociale afkeuring ten op-
zichte van rijden en drinken. 

Een	 bestuurder	 met	 een	 alcoholgehalte	
van	 0,8	‰	 in	 het	 bloed	 loopt	 2,5	 maal	
meer	 risico	 om	 betrokken	 te	 worden	 in	
een	ongeval	dan	een	nuchtere	bestuurder.	
Voor	 een	bestuurder	met	 een	 alcoholge-
halte	van	1,5	‰	verhoogt	dit	zelfs	naar	22	
maal	meer	risico.	Deze	theoretische	cijfers	
zijn	jammer	genoeg	de	trieste	realiteit.	Zo	
zien	we	dat	er	elk	jaar	zo’n	200	personen	
het	 leven	 laten	 in	een	ongeval	dat	 te	wij-
ten	 is	aan	alcohol.	telkens	weer	gaat	het	
om	menselijke	tragedies	die	het	leven	van	
een gezin op z’n kop zetten in een paar 
seconden	 tijd.	Met	de	wereldbeker	 voet-
bal	en	de	grote	vakantie	in	het	vooruitzicht	
zijn	er	weer	gelegenheden	genoeg	om	te	
feesten	en	te	drinken.	Daarom	lanceert	het	
BIVV	 een	 nieuwe	 Bob-campagne,	 in	 sa-
menwerking	met	 de	 Belgische	Brouwers	
en assuralia.

Drinken en rijden: de 
omvang van het fe-
nomeen
Ieder	jaar	is	er	ten	minste	één	bestuurder	
onder	 invloed	 van	 alcohol	 bij	 meer	 dan	
5.400	ongevallen,	oftewel	bij	12%	van	alle	

ongevallen.	Dat	betekent	dat	er	 in	België	
1	ongeval	met	gewonden	op	8	te	wijten	is	
aan	alcohol.	Dit	cijfer	schommelt	afhanke-
lijk	van	het	moment	van	de	dag	en	piekt	tij-
dens	de	nachtelijke	uren.	tussen	1	uur	en	
5	uur	’s	nachts	is	er	bij	meer	dan	50%	van	
de	 letselongevallen	een	dronken	bestuur-
der	 betrokken!	 Zelfs	 tijdens	 de	 ‘kalmere’	
uren,	 zijn	er	bestuurders	die	 rijden	onder	
invloed	 van	 alcohol.	 om	 15	 uur	 bv.	 zijn	
er	5%	van	de	bestuurders	die	betrokken	
zijn	bij	een	ongeval	met	gewonden	positief	
bevonden.	Dat	betekent	dus	1	bestuurder	
op 20! 

België loopt achter

om	 de	 3	 jaar	 organiseert	 het	 BIVV	 een	
peiling	op	grote	schaal	om	de	attitude	te	
meten	 van	 bestuurders	 ten	 opzichte	 van	
grote verkeersveiligheidsthema’s, waar-
onder	 rijden	 onder	 invloed	 van	 alcohol.	
Volgens	 de	 resultaten	 van	 de	 laatste	 at-
titudemeting verklaarde 13% van de on-

dervraagden	dat	ze	één	of	meerdere	keren	
gereden	hadden	onder	invloed	van	alcohol	
in	de	afgelopen	maand.	Dat	is	dus	1	Belg	
op	8!	Dit	slechte	resultaat	wordt	bevestigd	
door de sartre 4 -studie die een verge-
lijking	maakt	van	de	risicoperceptie	en	de	
attitudes	van	bestuurders	 in	Europa.	Van	
de	19	deelnemende	landen	is	het	percen-
tage	bestuurders	dat	de	afgelopen	maand	
onder	 invloed	van	alcohol	heeft	gereden,	
in	 België	 veel	 hoger	 dan	 bv.	 in	 frankrijk,	
nederland	of	Duitsland.	alleen	de	Italiaan-
se	en	cypriotische	bestuurders	doen	het	
slechter.	

De	 sartrE	 4-studie	 toont	 ook	 aan	 dat	
het	aandeel	van	de	bestuurders	dat	zich-
zelf	nog	 in	staat	acht	 te	 rijden	als	ze	ge-
dronken heeft, op voorwaarde dat ze 
voorzichtig	rijden,	het	hoogste	is	in	België.	
Dat	 is	meer	dan	17%,	ofwel	meer	dan	1	
op	6	bestuurders	 en	bijvoorbeeld	 5	 keer	
zoveel	 dan	 in	 Zweden	 en	 dubbel	 zoveel	
dan	 in	Duitsland.	Kortom,	 in	België	 is	de	
sociale	norm	(wat	algemeen	als	aanvaard-
baar	wordt	geacht	door	de	maatschappij),	

te tolerant tegenover het fenomeen van 
drinken	 en	 rijden.	 al	 te	 vaak	 vinden	 be-
stuurders,	in	het	bijzonder	de	40-plussers,	
het	“normaal”	om	achter	het	stuur	te	krui-
pen	als	 ze	 gedronken	hebben.	Een	Belg	
drinkt niet meer dan een nederlander of 
een Fin, maar in die landen is het totaal 
onbegrijpelijk	van	het	stuur	te	nemen	als	je	
teveel	gedronken	hebt.	Personen	die	deze	
norm overtreden, worden daar haast met 
de	 vinger	 nagewezen.	wat	 in	 België	 niet	
altijd	het	geval	is.	

Een nieuwe impuls 
voor Bob
sinds	vorig	jaar	heeft	het	BIVV	een	nieuwe	
dimensie	toegevoegd	aan	het	concept.	De	
eenvoudige	naam	‘Bob’	is	een	werkwoord	
geworden:	bobben,	wat	niet	alleen	bete-
kent	‘zelf	Bob	zijn	of	er	één	kiezen’,	maar	
vooral	‘de	terugrit	op	voorhand	organise-
ren’. nog voor de start van het feest den-
ken	aan	de	manier	waarop	 je	 terug	 thuis	
zal	geraken.	Doel	van	de	zomerbob-cam-
pagne van 2013 was vooral het installe-
ren	van	het	nieuwe	concept.	ondertussen	
geraakt	de	term	‘bobben’	beetje	bij	beetje	
meer	ingeburgerd.	uit	de	evaluatie	van	de	
laatste	 campagne	 blijkt	 dat	 68%	 van	 de	
ondervraagden het werkwoord kennen. 
tijdens	 die	 campagne	 werden	 er	 3,2%	
van	de	bestuurders	positief	bevonden.	Dat	
betekent	dat	de	grote	meerderheid	van	de	
bestuurders	 de	 campagne	 duidelijk	 be-
grepen	hadden.	Dit	percentage	kan	echter	
enorm	 schommelen;	 afhankelijk	 van	 de	
plaats,	 de	 periode	 en	 het	 type	 controle;	
waardoor in sommige gevallen het per-
centage	positieve	bestuurders	hoger	 lag.	

Het	objectief	van	de	zomerbob-campagne	
is	tweeledig:	 langs	de	ene	kant	personen	
die	de	boodschap	hebben	begrepen	dat	
rijden	en	drinken	niet	samen	gaan,	blijven	
aanmoedigen om hun goed gedrag aan te 
houden;	 langs	de	andere	kant	de	sociale	
afkeuring	 benadrukken	 van	 bestuurders	
die	 alle	 sensibiliseringscampagnes	 naast	
zich	neerleggen	en	blijven	rijden	met	een	
glas	teveel	op.	De	campagne	mikt	vooral	
op	mannen	 tussen	 40	 en	 55	 jaar	 omdat	
zij	 de	 grootste	 groep	 vertegenwoordigen	
van	positief	geteste	bestuurders	tijdens	de	
controles.	Ze	moeten	begrijpen	dat	rijden	
en drinken niet grappig is!

De campagne in 
2014
om	de	sociale	norm	 te	veranderen	heeft	
het	BIVV	beslist	om	te	werken	met	sym-
pathieke	 bekende	 gezichten,	 die	 bij	 het	

Bob-concept	 passen.	 Het	 grote	 publiek	
identificeert	zich	graag	met	bekende	per-
sonen.	Hun	aanwezigheid	op	de	affiches	
en	in	de	radiospots	zal	zeker	de	aandacht	
trekken	en	de	boodschap	versterken.	Vol-
gende	 bekende	 gezichten	 hebben	 hun	
schouders	onder	de	campagne	gezet:	Evi	
Hanssen	(tV-presentatrice),	jan	Verheyen	
(regisseur),	 sandrine	 Dans	 (tV-gezicht),	
Patrick	 ridremont	 (acteur	 en	 regisseur),	
christophe	 Deborsu	 (journalist)	 en	 Bert	
Kruismans	 (humorist).	 als	 zelfs	 bekende	
personen, gekend voor hun humor en hun 
positieve	 ingesteldheid,	 drinken	 en	 rijden	
echt	niet	grappig	vinden,	kan	dat	de	so-
ciale	 afkeur	 van	 drinken	 en	 rijden	 alleen	
maar vergroten.

Affiches langs de wegen 

op	de	affiches	maken	de	bekende	perso-
nen	kenbaar,	met	bijpassend	gebaar,	dat	
rijden	en	drinken	‘niet	grappig’	is.	Een	dui-
delijke	manier	om	hun	afkeuring	te	tonen	

1	social	attitudes	to	road	traffic	risk	in	Europe	
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www.ikbob.be

Pourcentage d’automobilistes qui estiment pouvoir conduire sous l’influence de l’alcool s’ils sont 
prudents.
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ten	opzichte	van	bestuurders	die	dronken	
achter	het	stuur	kruipen.	

Radiospots 

De	bekende	gezichten	op	de	affiches	heb-
ben	ook	30”-radiospots	 ingesproken	met	
hetzelfde	thema	«	drinken	en	rijden	is	niet	
grappig ». in de spots vertellen ze een zo-
genaamde	mop	over	rijden	onder	invloed.	
als we dan denken aan de gevolgen die 
een	ongeval	onder	invloed	van	alcohol	met	
zich	mee	brengt,	zijn	dit	soort	moppen	niet	
echt	grappig.	Daarom	voegt	een	stem	op	
het	einde	van	de	spot	de	volgende	bood-
schap	toe:	“Drinken	en	rijden	 is	echt	niet	
grappig”	 en	 worden	 de	 mensen	 eraan	
herinnerd	dat	ze	absoluut	moeten	bobben	
om	niet	 voor	 slechte	 verrassingen	 te	 ko-
men staan. 

Website

alle	info	rond	de	campagne	is	terug	te	vin-
den	op	de	website	www.ikbob.be,	alsook	
de	 foto’s	 van	 de	 bekende	 personen	 die	
deelnemen	aan	de	actie.	je	kan	er	ook	het	
visuele	 materiaal	 downloaden,	 de	 cijfers	
rond	 rijden	en	drinken	consulteren,	 lezen	
hoe	men	kan	bobben	en	waarom	het	zo	
belangrijk	is	om	te	bobben,	enz.	Er	is	ook	
een	applicatie	die	bezoekers	helpt	om	ge-
makkelijk	een	taxi	te	vinden	of	een	reisweg	
te	plannen	via	het	openbaar	vervoer.	

Filmpjes

De	getuigenissen	van	de	6	bekende	per-
sonen	die	de	campagne	ondersteunen	zijn	
gebundeld	in	een	kort	filmpje	en	te	bekij-
ken	 via	 www.ikbob.be,	 alsook	 via	 www.
youtube.com/user/goforzero.	 Een	 ander	
filmpje	 toont	 getuigenissen	 van	 gewone	

mensen,	die	we	op	straat	hebben	opge-
nomen,	over	 hun	houding	 rond	 rijden	en	
drinken.	tenslotte	toont	een	derde	filmpje	
wat	de	gevaren	zijn	van	alcohol	in	het	ver-
keer	en	enkele	suggesties	om	te	bobben	
in alle veiligheid. 

Folder 

De	 Bob-folder	 kreeg	 een	 nieuwe	 look	 in	
de	kleuren	van	de	nieuwe	campagne.	De	
folder herhaalt nog even waar het werk-
woord	bobben	voor	staat	en	geeft	enkele	
ideeën	voor	wie	zich	op	voorhand	wil	or-
ganiseren.	 De	 folder	 zal	 verspreid	 wor-
den	door	de	vrijwilligers	 tijdens	de	acties	
op	het	 terrein.	De	PDf-versie,	 in	drie	 ta-
len,	kan	ook	geconsulteerd	worden	op	de	
website	van	de	campagne.	

Terreinacties 

Deze	zomer	zullen	er	Bob-teams	aanwe-
zig	zijn	op	terrasjes	van	cafés	en	parkings	
van	 de	 carrefour	 hypermarkten	 (partner	
van	de	campagne).	Zo	willen	we	iedereen	
op	 een	 ludieke,	 maar	 toch	 overtuigende	
manier	laten	weten	wat	‘bobben’	wil	zeg-
gen.	Door	een	juist	antwoord	te	geven	op	
een	vraag	rond	de	campagne,	kunnen	ze	
Bob-petjes	of	Bob-barbecue-handschoe-
nen winnen. aan de ingang van de car-
refour	hypermarkten	zullen	er	ook	affiches	
hangen	om	de	campagne	te	promoten.	

Wedstrijd

In	het	kader	van	deze	campagne,	wordt	er	
ook	een	wedstrijd	georganiseerd	in	samen-
werking	met	assuralia	en	suzuki.	Deelne-
mers die het antwoord kennen op 3 vra-
gen	rond	verkeersveiligheid	en	die	het	juiste	
antwoord	op	de	schiftingsvraag	het	dichtst	

benaderen,	kunnen	een	barbecue	winnen	
bij	 hen	 thuis	 voor	 8	personen	of	 één	 van	
de	 andere	 prijzen	 zoals	 tickets	 voor	 het	
openbaar	vervoer	van	De	lijn.	Deelnemen	
kan	via	de	website	www.ikbob.be	of	door	
het antwoordformulier in te vullen en af te 
geven	 aan	 het	 Bob-team	 tijdens	 de	 ter-
reinacties.	 De	 renmans-beenhouwerijen	
ondersteunen	 de	 wedstrijd	 ook	 en	 zullen	
vanaf	juli	een	wedstrijdflyer	meegeven	aan	
de	klanten	die	barbecue-vlees	kopen.

Openbaar vervoer en taxi’s

Het	openbaar	vervoer	en	de	federatie	van	
de	taxi’s	zijn	partners	van	de	campagne.	
Zo	zullen	er	bussen	van	de	MIVB,	de	tEc	
en	De	lijn	een	hele	tijd	 in	de	kleuren	van	
de	campagne	rijden.	Er	zullen	ook	geper-
sonaliseerde	 flyers	 en	 affiches	 beschik-
baar	zijn	 in	de	bussen	en	verkooppunten	
van	 de	 tEc	 en	 De	 lijn.	 De	 taxi’s	 blijven	
rondrijden	met	een	“Ik	bob	mee”-sticker.	

De Horeca-sector 

De	actie	die	we	vorig	 jaar	hebben	opge-
start	 met	 de	 Horeca,	 wordt	 ook	 dit	 jaar	
verder gezet in samenwerking met de 
federaties	 van	 de	 Horeca	 en	 feBed.	 Zo	
kunnen	 uitbaters	 van	 hotels,	 restaurants	
en	cafés	die	dat	wensen	een	gepersonali-
seerde	sticker	aanvragen	om	op	hun	voor-
gevel te hangen. Zo kunnen ze aan hun 
klanten	tonen	dat	ze	de	actie	ondersteu-
nen	en	achter	‘bobben’	staan.	Dit	engage-
ment	moeten	ze	eerst	beschrijven	op	de	
website	 (bv.	 door	 een	mooi	 aanbod	 aan	
non-alcoholische	dranken	op	de	dranken-
kaart	te	zetten).	Daarna	wordt	hun	sticker	
geproduceerd	en	opgestuurd.	

Benoit GODART

Game helpt jeugdwerk op ver-
keersveilige weg 
Verkeersveiligheid is geen loos 
begrip voor leiding in het Vlaam-
se jeugdwerk. In het najaar 2013 
lanceerden VVV (Verenigingen 
voor Verkeersveiligheid) en het 
BIVV (Belgisch Instituut voor de 
Verkeersveiligheid) met de steun 
van verzekeraar Ethias het project 
‘Veilig op stap… in het jeugdwerk’. 

Drie	maand	later	gingen	al	de	helft	van	de	
Vlaamse	 jeugdraden	met	het	 innoverende	
ondersteuningsaanbod	 voor	 hun	 lokale	
jeugdleiding	aan	de	slag.	Meer	dan	5.000	
geëngageerde	 begeleiders	 van	 groepen	
jonge	 fietsers	 of	 stappers	 kregen	 zo	 een	
speelse	wegwijs	door	 de	 specifieke	weg-
code	 voor	 verplaatsingen	 in	 groep.	 Het	
vooropgestelde doel wordt daarmee ruim 
overtroffen.

De	game	‘Veilig	op	stap’	brengt	een	groep	
fietsers	of	wandelaars	 in	 tien	 fictieve	ver-
keerssituaties.	 links	 of	 rechts	 op	 de	 rij-
baan?	 Per	 twee	 fietsen?	 jeugdleiding	
moet op een speelse manier de keuze 
maken	zoals	de	wegcode	dat	voorschrijft:	
mag	da	of	mag	da	nie?	De	game	 is	een	
initiatief	van	VVV	en	het	BIVV	en	biedt	een	
ondersteunend	 aanbod	 op	 maat	 van	 de	
vele	duizenden	 jongeren	die	zich	 inzetten	
in	 het	 jeugdwerk.	Het	 belang	 van	 kennis	
over de verkeersregels is ook voor deze 
doelgroep	geen	overbodige	luxe.	groepen	
jeugdwerk	 zijn	 regelmatig	 te	 zien	 op	 de	
weg. Ze maken de verplaatsing naar het 
zwembad	of	het	bos	maar	trekken	er	ook	
graag	met	de	fiets	op	uit	naar	de	kamp-
plaats	of	houden	een	fotozoektocht.	

Resultaten
In	 Vlaanderen	 zijn	 alleen	 al	 de	 ‘traditio-
nele’	 jeugdbewegingen	 (scouts	 en	 gid-
sen	Vlaanderen,	jeugd	rode	Kruis,	chiro,	
Ksj-Ksa-VKsj,	 Klj,	 jnM,	 IJD	 en	 fos)	
goed	voor	 zowat	2.378	 lokale	 afdelingen.	
Duizenden	 jongeren	 engageren	 zich	 als	
leiding	 in	 deze	 en	 andere	 jeugdgroepen.	
Hun	 engagement	 en	 verantwoordelijkheid	
kunnen	ook	in	het	verkeer	tellen.	“Met	het	
BIVV	en	VVV	vinden	we	dat	vrijwilligerswerk	
fantastisch’’,	 benadrukt	 projectcoördinator	
Bert	gilté	van	VVV.	“we	willen	die	jongeren	
met	dit	project	steunen	in	wat	ze	doen.	En	
die	 jonge	 leiding	 ligt	 duidelijk	 wakker	 van	
de	veiligheid	van	hun	groep.	ons	aanbod	
wordt enthousiast opgepikt en daar kunnen 
we	enkel	blij	mee	zijn.’’	Van	de	308	Vlaamse	
gemeenten	 speelden	 al	 152	 jeugdraden	
‘Veilig	op	stap…	 in	het	 jeugdwerk’	 tijdens	
hun	vergadering	of	vormingsactiviteit.	

Karin	genoe,	afgevaardigd	bestuurder	van	
het	BIVV,	bekeek	de	cijfers	van	nabij.	“Via	
die	jeugdraden	bereiken	we	meteen	3.500	
jongeren	die	actief	zijn	in	hun	eigen	vereni-
ging.’’	Hoewel	het	project	zich	in	een	eer-
ste	fase	nog	niet	op	de	jeugdverenigingen	
zelf	 richt,	 vonden	 toch	al	 een	honderdtal	
kleine	 en	 grotere	 jeugdverenigingen	 de	
weg	 naar	 www.veiligopstap.be.	 “Dat	 is	
goed	 voor	 een	 bijkomend	 direct	 bereik	
van	1.780	leiders	en	leidsters,’’	aldus	Karin	
genoe,	“samen	zijn	dat	er	ruim	5.000!’’.	

Vijf	van	de	geregistreerde	organisaties	-(uit	
elke	Vlaamse	provincie	werd	één	winnaar	
geloot)-,	vielen	ook	nog	eens	in	de	prijzen.	
De	 jeugdraden	 van	wijnegem,	 lovende-
gem,	 Hechtel,	 Bierbeek	 en	 oostkamp	

werden	 beloond	 met	 een	 groepsuitstap	
ter	waarde	van	€350.	En	voor	de	 jeugd-
raden en -verenigingen die de weg nog 
niet	vonden…	Het	spel	 ‘Veilig	op	stap’	 is	
nog	steeds	terug	te	vinden	op	de	website	
www.veiligopstap.be.	wie	zich	 registreert	
ontvangt	 de	 spelfiches	 (zolang	 de	 voor-
raad	strekt).

In	de	 loop	van	2014	wil	het	project	zich,	
in	partnerschap	met	de	Vlaamse	jeugdbe-
wegingen,	uitgesproken	richten	op	de	lo-
kale leidingsgroepen.

Bram VERLINDE

Een project van: Met de steun van:

Veilig in groep door het verkeer, hoe moet dat weer? Als begeleider neem je het voortouw, 
maar dat is niet altijd even eenvoudig. Links of rechts? Even stoppen of doorgaan maar? 
‘Veilig op stap… in het jeugdwerk’ helpt begeleiding van jeugdgroepen op de juiste weg!

Veilig op stap ... in het jeugdwerk

‘Veilig op stap … in het jeugdwerk’ ondersteunt begeleiders van jeugdwerking in 
Vlaanderen om veilig met hun groep de weg op te gaan. Dit project wil Vlaamse 
jeugdbegeleiders informeren over de wegcode en ook aanbevelingen op maat meegeven.  
‘Veilig op stap… in het jeugdwerk’ doet dat met de website www.veiligopstap.be en een 
interactieve spelmodule. Die ‘game’ volgt een jeugdgroep op hun trip naar het zwembad 
in de buurt. De begeleiding komt in heel herkenbare verkeerssituaties terecht. Aan jou 
om uit te maken of zij hun weg vervolgen zoals dat hoort… Mag da? Of mag da nie?

Het project ‘Veilig op stap’ is een realisatie van

Verenigingen voor Verkeersveiligheid
VVV ondersteunt het Vlaamse middenveld om mee werk te maken van veiliger verkeer. 
VVV inspireert met goede voorbeelden, actiemodellen en gerichte campagnes. De 
organisatie in de schoot van het Netwerk Duurzame Mobiliteit zet bovendien in op 
procesbegeleiding en maatwerk vanuit speci� eke vragen en noden in het (boven)lokale 
verenigingsleven. VVV krijgt voor haar werking de steun van de Vlaamse overheid.

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid
Het BIVV wil als vzw de verkeersveiligheid in België bevorderen. Sinds onze oprichting in 
1986 heeft het BIVV al heel wat acties op touw gezet om de verkeersveiligheid op een 
positieve manier te beïnvloeden. De organisatie wil actief bijdragen tot de duurzame 
vermindering van het aantal verkeersslachto� ers in België, en tot de verbetering van 
de verkeersleefbaarheid.

Het project ‘Veilig op stap’ werd mee mogelijk gemaakt met de steun van

Ethias
Bij Ethias steunt het maatschappelijk verantwoord ondernemen enerzijds op de 
internationaal gedeelde theorie over MVO en anderzijds op de humanistische en solidaire 
waarden van de onderneming zelf. Naast de ecologische aanpak zet de MVO-dynamiek 
ook de toon in de maatschappelijke acties van Ethias, met name in haar betrokkenheid 
bij acties ter ondersteuning van ons aller verkeersveiligheid en mobiliteit. Dit project 
krijgt van Ethias dan ook de volle steun!

1 tot 3 ballen? 
Oei, er is toch nog wat werk aan de winkel. Maar niet erg hoor. Surf naar 
www.veiligopstap.be en speel er de module nog eens. Je kan er ook een 
handige informatiebrochure vinden die je alles nog eens haar� jn uitlegt.
4 of 5 ballen?
Goed bezig! Benieuwd naar meer of toch nog even opfrissen? Surf naar 
www.veiligopstap.be en je kan er nog een handige informatiebrochure vinden.

Met de fiets
  Kleur een kippenbil per antwoord dat jij zelf juist had.

1 tot 3 kippenbillen?
Oeps, toch geen topscore... Geen zorg, surf gewoon even naar 
www.veiligopstap.be en speel de module er nog even opnieuw. Alles is ook 
duidelijk uitgeschreven te vinden in de handige informatiebrochure op de site.
4 of 5 kippenbillen?
Yes, dat wordt smullen op de barbecue! Nog zin in meer? Deze spelmodule 
en een handige informatiebrochure zijn te vinden op www.veiligopstap.be! 

Veilig op stap in de jeugdraad of je jeugdgroep!

Deze folder hoort bij de spelmodule ‘Veilig op stap … in het jeugdwerk’. De game is te 
vinden op de DVD ‘Veilig op stap … in het jeugdwerk’ of te downloaden op de website 
www.veiligopstap.be. Je kan de module alleen spelen, leuker wordt het in groep. Dat kan 
in de jeugdraad of in de leidingsploeg. Onze tip: herhaal jaarlijks!

Aan de slag?

Met een projector verschijnt de module groot op de muur. Iemand neemt het voortouw 
om te klikken wanneer nodig en je bent vertrokken! Iedereen krijgt deze folder in handen. 
Komt de vraag ‘Mag da?’ dan kies je zelf tussen ‘Da mag!’ (de groene kant van de folder 
gaat de lucht in) of ‘Da mag nie!’ (je steekt de rode kant van de folder omhoog). De 
spelleider telt het aantal rode of groene kaarten... en de meerderheid wint. Gelijke 
stand? De spelleider beslist!

Hou ook je eigen score bij... Ben jij veilig op stap?

Te voet
  Kleur een strandbal per antwoord dat jij zelf juist had.

Vouw deze folder na het ‘Veilig op stap’-spel helemaal open. Draai hem om en je krijgt de info uit de 
spelmodule nog eens grondig en overzichtelijk uitgelegd. Deze poster hoort aan de muur in je lokaal! 
Zo fris je alles nog even op als dat nodig is...
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om te klikken wanneer nodig en je bent vertrokken! Iedereen krijgt deze folder in handen. 

Komt de vraag ‘Mag da?’ dan kies je zelf tussen ‘Da mag!’ (de groene kant van de folder 

gaat de lucht in) of ‘Da mag nie!’ ( je steekt de rode kant van de folder omhoog). De 

spelleider telt het aantal rode of groene kaarten... en de meerderheid wint. Gelijke 

stand? De spelleider beslist!

Hou ook je eigen score bij... Ben jij veilig op stap?

Te voet
  Kleur een strandbal per antwoord dat jij zelf juist had.

Vouw deze folder na het ‘Veilig op stap’-spel helemaal open. Draai hem om en je krijgt de info uit de 

spelmodule nog eens grondig en overzichtelijk uitgelegd. Deze poster hoort aan de muur in je lokaal! 

Zo fris je alles nog even op als dat nodig is...
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wetgevingwetgeving

Op 1 maart zijn er een aantal nieu-
wigheden in voege getreden in de 
wegcode. Sommige regels wer-
den uitvoerig in de media opgeno-
men, maar anderen zijn zo goed 
als onopgemerkt gebleven. Via 
Secura geeft u graag een update 
van de nieuwe regels. 

Het principe van het 
ritsen 
laten	 we	 beginnen	 met	 de	 nieuwigheid	
die	al	voor	het	meeste	commentaar	heeft	
gezorgd:	 het	 befaamde	 principe	 van	 het	
ritsen.	Dit	 ritsbesluit	werd	gedefinieerd	 in	
artikel	 12bis	 van	 de	 wegcode:	 “De be-
stuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, 
rijden op een rijstrook die ophoudt of 
waarop het verder rijden wordt verhinderd, 
mogen slechts vlak voor de versmalling in-
voegen in de aangrenzende vrije rijstrook. 
De bestuurders die rijden op die vrije rij-
strook, moeten vlak voor de versmalling 
beurtelings voorrang verlenen aan één in-
voegende bestuurder; in geval het rijden 
op zowel de linker als op de rechter rij-
strook wordt verhinderd, moet eerst voor-

rang worden verleend aan één bestuurder 
op de rechter rijstrook en daarna aan één 
bestuurder op de linker rijstrook.” 

Met	 andere	 woorden,	 het	 ritsprincipe	 is	
verplicht	 op	 plaatsen	 waar	 een	 rijstrook	
wordt	 verhinderd	 (niet	 alleen	op	de	 snel-
weg, maar ook op alle andere wegen met 
twee	rijstroken	in	dezelfde	richting).De	be-
stuurder	moet	 op	 zijn	 rijstrook	 blijven	 tot	
aan de versmalling om vervolgens in te 
voegen	in	de	aangrenzende	rijstrook	waar	
het	 verkeer	 zich	 verder	 zet.	 Bestuurders	
die	zich	reeds	op	deze	rijstrook	bevinden	
moeten	 beurtelings	 een	 bestuurder	 laten	
invoegen.	 Het	 ritsmechanisme	 is	 een	 al-
gemene regel die nageleefd moet worden 
en waarvoor er geen signalisatie hoeft te 
staan.	Hierbij	willen	we	nog	wel	even	ver-
duidelijken	 dat,	 volgens	 artikel	 12.4	 het	
veranderen	 van	 rijstrook	 tijdens	 het	 toe-
passen	 van	 het	 ritsprincipe	nIEt	 als	 een	
manoeuvre	wordt	beschouwd.	

Wie begint er ? 

De	bestuurder	die	op	de	vrije	rijstrook	rijdt	
moet,	als	eerste,	een	bestuurder	laten	in-
voegen.	 Vervolgens	 doet	 de	 bestuurder	
die	achter	hem	rijdt	op	de	vrije	strook,	op	
zijn	beurt,	hetzelfde.	

Is dit principe toepasbaar voor iedereen? 

ja,	 het	 principe	 geldt	 voor	 alle	 bestuur-
ders,	 wat	 ook	 het	 type	 voertuig	 is.	 Dat	
betekent	dus	ook	voor	motors,	vrachtwa-
gens,	bestelwagens,	sleep…		

Geldt dit ook als een bestuurder zich op 
de autosnelweg begeeft?

nee, wanneer men de autosnelweg op-
rijdt,	moet	er	altijd	voorrang	verleend	wor-
den	aan	de	bestuurders	die	zich	reeds	op	
de	autosnelweg	bevinden.	De	borden	 (in	
dit	 geval	 de	 “geef	 voorrang”)	 staan	 altijd	
boven	de	algemene	regels,	zelfs	bij	sterk	
vertraagd verkeer.

Gebruik van de 
pechstrook
De	pechstrook	wordt	voortaan	ook	opge-
nomen	in	de	wegcode	als	“de	strook	gele-
gen	rechts	van	de	rijbaan	van	de	autosnel-
weg	of	de	autoweg”.	(art.	2.62)

artikel	9.7	van	de	wegcode	geeft	aan	dat	
het	verboden	is	te	rijden	op	de	pechstrook	
behalve:	
 y  voor de prioritaire voertuigen die een 
dringende	opdracht	uitvoeren;

 y  voor personen of diensten opgeroepen 
door	 het	 openbaar	 ministerie	 of	 door	
de	 federale	 of	 lokale	 Politie,	 om	 zich	
bij	sterk	vertraagd	of	stilstaand	verkeer	
naar	 de	plaats	 van	 een	 incident	 langs	
of op de autosnelweg of autoweg te 
begeven;

 y 	voor	 takelwagens,	 om	 zich	 bij	 sterk	
vertraagd of stilstaand verkeer, naar de 

plaats	van	een	incident	langs	of	op	de	
autosnelweg	of	autoweg	te	begeven.

Deze	 twee	 laatste	 categorieën	moeten	1	
of	twee	geel-oranje	knipperlichten	gebrui-
ken	als	ze	op	de	pechstrook	rijden.	

Verplicht dragen van 
de gordel 
Voortaan	 moet	 de	 bestuurder	 van	 een	
prioritair voertuig ook de gordel dragen, 
wat	ook	de	inhoud	van	zijn/haar	missie	is.	
twee	 uitzonderingen	 zijn	 hierbij	 nog	 toe-
gestaan:	
 y 	wanneer	 de	 bestuurder	 één	 (of	meer-
dere)	personen	vervoert	die	een	moge-
lijke	bedreiging	vormen;

 y 	in	 de	 directe	 omgeving	 van	 de	 plaats	
van interventie. 

Met	 directe	 omgeving	 bedoelen	 we	 een	
afstand	van	enkele	tientallen	meters	maxi-
mum. 

De	 passagiers	 van	 een	 prioritair	 voertuig	
zijn,	naast	de	twee	bovenstaande	uitzon-
deringen,	 ook	 vrijgesteld	 van	 het	 dragen	
van de gordel indien ze een persoon die 
vervoerd	 wordt,	 aan	 het	 verzorgen	 zijn.	

Deze	aanvulling	was	nodig	zodat	dokters	
en verplegers in een ziekenwagen de ge-
wonden kunnen verzorgen, zelfs als ze 
geen	bedreiging	vormen.	

Diversen
Noodkoppeling

Het	 gebruik	 van	 noodkoppelingen	 aan	
max.	25	km/u	op	de	autosnelwegen	of	op	
wegen	 waar	 er	 120	 km/u	 mag	 gereden	
worden,	 is	 te	gevaarlijk.	Deze	combinatie	
van voertuigen hoort niet thuis op deze 
wegen	en	ook	niet	op	de	pechstrook.	De	
artikelen	 21.4	 en	 21.5	 van	 de	 wegcode	
werden dan ook zo aangepast dat de 
noodkoppeling of hulpkoppelingen daar 
niet	meer	mogen	gebruikt	worden.

Elektrische voertuigen

Parkeerterreinen kunnen voortaan plaats 
voorbehouden	 voor	 elektrische	 voertui-
gen	 indien	ze	een	nieuw	bijkomend	bord	
plaatsen. 

Er	 kan	 een	 categorie	 voertuigen	 toege-
voegd	worden	aan	dit	bord:	

Plaatselijk verkeer

De	 definitie	 van	 “plaatselijk	 verkeer”	 of	
“plaatselijke	 bediening”	 van	 artikel	 2.47	
van	de	wegcode	werd	uitgebreid	waardoor	
voertuigen van geregelde diensten van het 
openbaar	 vervoer	 toegelaten	worden	om	
er	te	rijden.	Dit	was	daarvoor	niet	het	ge-
val.	nu	omvat	de	definitie:	“de	voertuigen	
van	 de	 bewoners	 en	 hun	 bezoekers,	 de	
voertuigen	 voor	 levering	 inbegrepen,	 de	
voertuigen van geregelde diensten voor 
gemeenschappelijk	vervoer,	de	voertuigen	
voor	onderhoud	en	 toezicht,	wanneer	de	
aard	 van	 hun	 opdracht	 dit	 rechtvaardigt,	
de	prioritaire	voertuigen	bedoeld	in	artikel	
37	en	fietsers	en	ruiters.”

Benoit GODART

Aanpassingen van de wegcode

Er zijn nog andere aanpassingen in wer-
king getreden. Deze zijn opgenomen in 
het koninklijk besluit en het ministerieel 
besluit van 29 januari 2014 met aanpas-
singen aan de wegcode, aan het voer-
tuigtechnische regelement, het reglement 
voor de wegbeheerders alsook aan het 
ministerieel besluit over de gemeentelijke 
parkeerkaart (publicatie van 13 februari 
2014). De nieuwe wegcode kan geraad-
pleegd worden via: www.wegcode.be

Vaak gestelde vragen in verband met 
nieuwigheden kan u terugvinden op de 
website van de FOD Mobiliteit en Vervoer: 
www.mobilit.belgium.be.ZONDER RITSEN 1000 M FILE

MET RITSEN 500 M FILE
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Stijgend aantal educatieve straf   fen voor verkeersovertreders

Doorheen de vele contacten met 
verschillende magistraten, mer-
ken we een sterk groeiende ten-
dens om maatregelen en straf-
fen voor verkeersovertreders een 
andere invulling te geven dan het 
louter betalen van een geldboete 
en het toekennen van een verval 
van het recht tot sturen. De edu-
catieve straffen hebben de wind 
in de zeilen.

Hoewel	beide	‘klassieke’	straffen	een	sterk	
signaal	 geven	 aan	 de	 betrokkene,	 zoekt	
men	meer	en	meer	naar	educatieve	oplos-
singen.	Men	wil	dat	de	overtreder	 inzicht	
krijgt	en	iets	bijleert	over	zijn	gedrag	in	het	
verkeer.

Dit	uit	 zich	 in	eerste	 instantie	 in	het	aan-
tal	 doorverwijzingen	 naar	 de	 vormingen	
die	 het	 programma	 Driver	 Improvement	
van	 het	 BIVV	 aanbiedt	 en	 waarvoor	 ze	
erkend	werd	als	nationaal	project	voor	al-

ternatieve	maatregelen	door	het	Ministerie	
van	justitie.	In	het	voorbije	jaar	(2013)	kre-
gen	we	vanuit	de	verschillende	justitiehui-
zen 2331 nieuwe dossiers doorgestuurd. 
reeds	twee	jaar	op	rij	stellen	we	een	stij-
ging	vast	van	30%.	De	meeste	van	deze	
dossiers worden afgehandeld in het kader 
van	 een	 probatie	 (84%),	 een	 klein	 aantal	
(13%)	werd	doorverwezen	via	de	Bemid-
deling in strafzaken en een goede 3% via 
andere	kanalen	(Vov,	genade,	kader	verval	
van	het	recht	tot	sturen,	jeugdrechtbank).	

Ten minste drie mo-
dules
uiteraard	 gebruiken	 niet	 alle	 politierecht-
banken	 deze	 mogelijkheid	 op	 een	 even	
grote	schaal.	De	magistraten	van	Meche-
len,	 Dinant	 en	 Veurne	 zorgden	 elk	 voor	
meer	dan	250	dossiers	in	2013.	Marche-
en-Famenne, Leuven, Liège, nivelles, 
Bruxelles	 (fr)	 en	 namur	 scoorden	 met	

meer	dan	100	dossiers.	Vanuit	de	 recht-
banken	van	Brugge	en	Ieper	werd	er	geen	
enkel dossier doorgestuurd.

in samenspraak met de magistratuur en 
op	basis	van	 internationale	onderzoeken,	
werd	het	aanbod	van	de	sensibilisatiecur-
sussen verder en verder gedifferentieerd. 
Zo	worden	in	quasi	elk	gerechtelijk	arron-
dissement minstens drie modules aange-
boden:	 ‘rijden	 onder	 invloed’,	 ‘algemeen	
risicogedrag’	en	‘verkeersagressie’.	som-
mige arrondissementen opteerden voor 
een	specifiek	project	rond	jonge	bromfiet-
sers	 (Dendermonde	 en	Mechelen),	 rijden	
onder	 invloed	 van	 illegale	 drugs	 (Mons),	
‘jonge	 beginnende	 bestuurders	 (Verviers	
en	 Mons),	 jonge	 bestuurders	 die	 reden	
onder	 invloed	van	alcohol	 (Dendermonde	
en	Kortrijk)…

De	 meeste	 doorverwijzingen	 handelden	
inderdaad	 over	 rijden	 onder	 invloed	 (al-
cohol=	 52%	 van	 alle	 dossiers	 en	 illegale	
drugs	 3%).	 opvallend	 is	 dat	 het	 aantal	
dossiers	waarbij	er	sprake	is	van	een	on-
geval ook een groot deel uitmaakt. Zeven 
procent	 van	 alle	 dossiers	 handelde	 om	
een	 ongeval	 zonder	 bijkomende	 ernstige	
overtreding	en	17%	van	alle	dossiers	was	
een	 combinatie	 van	 alcohol	 en	 ongeval.	
Met	andere	woorden:	1	op	de	4	dossiers	
handelde over een verkeersongeval, ge-
lukkig	 met	 in	 hoofdzaak	 enkel	 materiële	
schade.	Desalniettemin	waren	 er	 ook	 11	
dossiers	waarbij	een	dodelijk	slachtoffer	te	
betreuren	viel.	

ondanks	de	sterke	stijging	van	het	aantal	
dossiers	 lukt	het	Driver	 Improvement	wel	
om	voor	de	meeste	deelnemers	een	cur-
sus	aan	te	bieden	binnen	de	5	maanden	

na	de	aanmelding.	Voor	bijna	40%	lukt	dit	
zelfs	binnen	de	3	maanden.

Hoe het gedrag ver-
anderen ? 
ook	al	hebben	de	sensibilisatiecursussen	
hun	waarde	al	lang	bewezen,	toch	zien	we	
dat	 vele	magistraten	onze	creativiteit	blij-
ven prikkelen. 

Zo	 werd	 10	 jaar	 geleden,	 op	 vraag	 van	
het	 arrondissement	 Mechelen,	 gestart	
met	 een	 specifieke	 module	 voor	 zware	
snelheidsovertreders.	 Deze	 cursus	wordt	
aangeboden	nog	vooraleer	de	overtreder	
op	de	zitting	moet	verschijnen	en	op	die	
manier	 al	 zijn	 intentie	 toont	om	minstens	
meer	inzicht	te	krijgen	in	zijn	rijgedrag.	na	
verloop	 van	 tijd	wilden	 ook	 de	 parketten	
van	Mons,	tournai	en	leuven	hiermee	aan	
de slag. in 2013 werden er 43 van der-
gelijke	 modules	 georganiseerd	 voor	 457	
deelnemers. ook deze groep is, zeker in 
de nederlandstalige arrondissementen 
stijgende.

Door	de	 specifieke	procedure	 en	het	 feit	
dat	 de	 cursus	 betalend	 is,	 is	 de	 cursus	
niet erkend als alternatieve maatregel. 
De	deelnemers	volgen	de	cursus	dus	op	
vrijwillige	basis	en	krijgen	achteraf	een	at-
test	waarmee	de	rechter	wel	rekening	kan	
houden	bij	het	bepalen	van	de	straf.	

al	 geruime	 tijd	 zijn	 verschillende	 magis-
traten	 voorstander	 om	 overtreders	 direct	
te	 confronteren	 met	 verkeerslachtoffers.	
hoewel we ondertussen vanuit ervaring in 
diverse	projecten	–	ook	 in	het	buitenland	

–	weten	dat	 het	 louter	 confronteren	wei-
nig	of	geen	effect	teweeg	brengt,	is	het	de	
moeite waard om dit verder te onderzoe-
ken.	Het	verkeersgetuigen-project	van	de	
Vlaamse	gemeenschap	dat	in	vele	secun-
daire	 scholen	 plaatsvindt,	 kreeg	 onlangs	
een	positieve	evaluatie	op	basis	 van	een	
subjectieve	bevraging	van	de	leerlingen.	In	
samenwerking met rondpunt en het dag-
centrum	van	Den	Boomgaard	te	gits	heeft	
Driver	 Improvement	 een	proefproject	 op-
gestart. bedoeling is om die getuigenis in 
enkele	vormingsmodules	in	te	bouwen	om	
op die manier na te gaan in hoeverre en 
welk	 effect	 dit	 op	 zware	 overtreders	 kan	
hebben.

in de wetgeving inzake het verval van het 
recht	 tot	 sturen	werd	 voorzien	 om	naast	
de	4	examens	ook	een	opleiding	als	voor-
waarde	 voor	 het	 terugkrijgen	 van	 het	 rij-
bewijs	 op	 te	 leggen.	 tot	 hiertoe	 werden	
er	 nog	 geen	 uitvoeringsbesluiten	 om-
schreven	voor	deze	 “5de	pijler”.	 In	Brus-
sel	wordt	er	soms	al	gebruikt	gemaakt	van	
deze	 mogelijkheid.	 Het	 parket	 heeft	 ons	
dan ook in 2012 gevraagd of we voor deze 
dossiers een oplossing konden voorzien. 
ter	voorlopige	titel	engageerde	DI	zich	om	
deze	dossiers	een	vorming	aan	te	bieden	
in	afwachting	van	de	ontwikkeling	van	de	
uitvoeringsbesluiten.	 op	 die	 manier	 wer-
den	138	dossiers	in	de	voorbije	twee	jaar	
verwerkt. ondertussen werd deze samen-
werking	voorlopig	stopgezet	in	afwachting	
van	een	officieel	standpunt	van	justitie	en	
Mobiliteit.

De toekomst
we	verwachten	dat	dergelijke	educatieve	
maatregelen	 of	 straffen	 verder	 uitgebreid	
worden.	Belangrijk	hierbij	 is	dat	men	oog	
blijft	hebben	voor	effectiviteit	en	kwaliteit.	
wat	op	het	eerste	zicht	soms	heel	effec-
tief	 lijkt,	 kan	bij	 nader	 inzien	 juist	 contra-
productief	 werken.	 we	 verwijzen	 hierbij	
naar	de	in	de	jaren	70	en	80	erg	populaire	
lessen	 rond	 druggebruik	 in	 secundaire	
scholen.	Zowel	politiediensten	als	andere	
instanties	 gaven	 een	 overzicht	 van	 de	
verschillende	producten	en	de	daarbij	ho-
rende	negatieve	gevolgen	en	consequen-
ties	van	gebruik.	op	langere	termijn	gaf	dit	
geen	daling	van	het	druggebruik	bij	deze	
jongeren.	Het	werken	in	gespreksgroepen	
rond	 het	 waarom	 van	 gebruik,	 hoe	men	
zijn	vrije	tijd	invult	en	omgaat	met	genots-
middelen	gaf	op	 langere	 termijn	een	veel	
gunstiger	effect,	hoewel	de	publieke	opinie	
en	ook	beleidsmensen	deze	aanpak	soms	
te	‘soft’	vonden.	Eenzelfde	redenering	kan	
gemaakt worden voor verkeersveilig ge-
drag. Leg nadruk op het waarom en hoe 
mensen met regels en situaties omgaan 
en	niet	alleen	op	een	stevige	confrontatie	
met	het	risico.

Daarom	moeten	we	kritisch	blijven	in	dat-
gene	wat	we	in	dit	kader	aanbieden	als	ge-
paste	 maatregel.	 De	 kwaliteitszorg	 moet	
primeren op de kwantiteit en de snelle af-
handeling.	we	hebben	nog	een	hele	weg	
te gaan.

Ludo Kluppels
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Eén bestuurder op 12 is afgeleid! 

De oorzaken van afleiding achter 
het stuur nemen de laatste jaren 
alleen maar toe. Om meer te we-
ten over de omvang van dit feno-
meen, heeft het Kenniscentrum 
van het BIVV verschillende studies 
uitgevoerd. De resultaten zijn niet 
altijd geruststellend. 

Gedragsmeting op 
het terrein 
Eind	2013	heeft	het	BIVV	het	gedrag	van	
bestuurders	op	156	plaatsen	op	verschil-
lende	tijdstippen	en	dagen	geobserveerd.	
De	 resultaten	 spreken	 voor	 zich:	 op	 het	
ogenblik	van	de	observatie	was	meer	dan	
8%	van	de	bestuurders	afgeleid.	Dat	is	bij-
na	1	op	de	12!	De	belangrijkste	bron	van	
afleiding	 blijft	 de	 gsm:	 3,2%	 van	 de	 be-
stuurders	was	aan	het	bellen	(niet	hands-
free)	of	een	sms	aan	het	versturen	.

De	cijfers	over	het	gsm-gebruik	achter	het	
stuur	werden	nog	grondiger	geanalyseerd.	
Hieruit	blijkt	dat:
 y 	de	vrachtwagenbestuurders	het	meest	
gehecht	 zijn	 aan	 hun	 gsm:	 6,3%	 van	
hen	was	aan	het	bellen	of	een	sms	aan	
het	 versturen	 (tegenover	5,6%	van	de	
bestuurders	 van	 een	 bestelwagen	 en	
2,8%	van	de	automobilisten);

 y 	gsm-gebruik	achter	het	stuur	komt	het	
meeste	 voor	 in	 Brussel	 (5,5%	 van	 de	
afgeleide	 bestuurders),	 gevolgd	 door	
Vlaanderen	(3,4%)	en	ten	slotte	wallo-
nië	(3,0%)	;

 y 	de	bestuurders	gebruiken	hun	gsm	het	
meeste	op	de	autosnelweg	 (6,6%	van	
de	 afgeleide	 bestuurders	 tegen	 1,9%	
in	bebouwde	gebieden).	Hoe	 lager	de	
snelheidsbeperking,	 hoe	 minder	 afge-
leid	de	bestuurders	doorgaans	zijn;

 y 	tegen	 de	 verwachtingen	 in	 gebruiken	
mannen vaker hun gsm dan vrouwen, 
vooral om een sms te lezen of te ver-
sturen	 (1,4%	van	de	mannen	was	be-
zig	met	een	sms	te	lezen	of	te	schrijven	
tijdens	de	observatie,	 tegenover	0,8%	
van	de	vrouwen);

 y 	de	gsm	wordt	meer	gebruikt	als	de	be-

stuurder	alleen	in	het	voertuig	zit	(4,1%	
tegen	1,3%	met	minstens	één	passa-
gier	in	de	wagen)

 y 	de	 bestuurders	 zijn	 het	 meeste	 met	
hun	gsm	bezig	buiten	de	piekuren	op	
weekdagen	 (3,9%	 tegen	 3,3%	 tijdens	
de	spits	op	weekdagen	en	1,9%	tijdens	
het	weekend).

Enquête
Gsm achter het stuur

Het	 BIVV	 heeft	 bij	 een	 representatieve	
steekproef	 van	 1.540	 auto-	 of	 bestelwa-
genbestuurders	 een	 enquête	 gevoerd	
naar	 de	 afleiding	 achter	 het	 stuur.	 ook	
het	 aspect	 ‘vermoeidheid’	 is	 hierbij	 aan	
bod	 gekomen.De	 meeste	 Belgische	 be-
stuurders	beschouwen	het	gebruik	van	de	
gsm	achter	het	stuur	als	onaanvaardbaar.	
90%	van	hen	vindt	het	ontoelaatbaar	om	
een	sms	te	versturen	en	85%	om	te	tele-
foneren	met	 een	gsm	 in	 de	 hand	 tijdens	
het	 rijden.	 jonge	 bestuurders	 vinden	 dit	
telkens	aanvaardbaarder	dan	oudere	be-
stuurders.1	 op	 de	 3	 bestuurders	 geeft	
nochtans	 toe	 dat	 hij	 wel	 eens	 een	 sms	
verstuurt	 terwijl	 hij	 achter	 het	 stuur	 zit.	 1	
op de 2 leest naar eigen zeggen zelfs af 
en	toe	een	sms	achter	het	stuur	en	45%	
geeft	 toe	 in	de	 loop	van	het	voorbije	 jaar	
zonder	 handsfree	 kit	 gebeld	 te	 hebben	
met	 zijn	 gsm.	 Vooral	 jonge	 bestuurders	
geven	toe	dat	ze	hun	gsm	gebruiken	ter-
wijl	ze	aan	het	rijden	zijn.	En	hoe	jonger	de	
respondenten,	 hoe	 aanvaardbaarder	 ze	
dit	gedrag	vinden.	De	Belgische	bestuur-
ders	 zijn	 zich	 bewust	 van	 hun	 dalende	
aandacht	 voor	 het	 verkeer	 als	 ze	 al	 dan	
niet	handsfree	bellen	achter	het	stuur.	Dit	

bewustzijn	en	de	perceptie	van	het	risico	
op	een	ongeval	nemen	toe	met	de	leeftijd:	
hoe	ouder	de	respondent,	hoe	beter	hij/zij	
de	risico’s	van	het	gsm-gebruik	achter	het	
stuur	begrijpt.

Vermoeidheid

Het	 gros	 van	 de	 Belgische	 bestuurders	
(85%)	vindt	het	eveneens	onaanvaardbaar	
om	 te	 rijden	 als	 je	 vermoeid	 bent.	 Meer	
dan	de	helft	van	de	Belgische	bestuurders	
verklaart	echter	in	de	loop	van	het	voorbije	
jaar	 al	 eens	 vermoeid	 of	 slaperig	 achter	
het	stuur	gezeten	te	hebben.	Dit	komt	va-
ker	voor	bij	mannen,	jongeren	en	bestuur-
ders	uit	de	gemiddelde	leeftijdsgroep	(18-
49	jaar).

9	 op	 de	 10	 bestuurders	 weet	 dat	 rijden	
in	slaperige	 toestand	meer	 risico	 inhoudt	
op	een	ongeval.	Maar	dit	is	niet	het	geval	
voor	de	 jongste	groep	 (18-29	 jaar).	9	op	
de	10	bestuurders	beseffen	ook	dat	ze	in	
zo’n	geval	beter	niet	achter	het	stuur	krui-
pen.	ondanks	dit	goede	risicobesef	geeft	
1	op	de	5	bestuurders	toe	dat	hij	toch	blijft	
rijden	als	hij	zich	vermoeid	voelt.	Deze	ten-
dens	om	te	blijven	rijden	in	vermoeide	toe-
stand	 is	 vooral	 van	 toepassing	 op	 jonge	
bestuurders.

Literatuurstudie
Het	 BIVV	 heeft	 bovendien	 een	 literatuur-
studie	 gevoerd	 om	aanbevelingen	 te	 for-
muleren over de te nemen maatregelen 
tegen	 aandachtsafleidend	 gedrag	 door	
professionele	 bestuurders	 (vooral	 bus-
chauffeurs).

Deze	studie	heeft	met	name	aangetoond	

dat	 er	 geen	 enkel	 verschil	 werd	 vastge-
steld	 voor	 het	 verhoogde	 ongevalsrisico	
ten	gevolge	van	het	bellen	met	of	zonder	
handsfree	kit.	Het	afleidende	effect	van	de	
communicatie	op	zich	blijkt	de	bepalende	
factor	te	zijn,	en	niet	zozeer	het	loutere	ge-
bruik	van	de	gsm.

om	 het	 gsm-gebruik	 achter	 het	 stuur	 te	
bestrijden,	is	het	belangrijk	dat	de	gelever-
de inspanningen deel uitmaken van een 
algemene	 cultuur	 binnen	 de	 organisatie,	
vooral	in	het	geval	van	transportbedrijven.	
Met	het	oog	op	sensibilisering	werden	er	
verschillende	 aanbevelingen	 geformu-
leerd:	 een	 duidelijk	 intern	 reglement	 dat	
gepaard gaat met de permanente toepas-
sing	ervan,	 een	 regelmatige	 communica-
tie via diverse kanalen en opleidingen, een 
duidelijke	referentie	naar	het	interne	regle-
ment	bij	een	 inbreuk	en	 tijdens	het	 func-
tioneringsgesprek, een opvolging en per-
manente	evaluatie	van	het	probleem,	het	
rapport	 van	 de	 taakopdracht,	 voldoende	
rustpauzes en een aanvullend onderzoek.

Besluit
Deze	studies	tonen	aan	dat	afleiding	ach-
ter	het	stuur	een	zeer	frequent	fenomeen	
geworden	 is.	Het	 gebruik	 van	de	gsm	 is	
hierbij	 de	 meest	 voorkomende	 bron	 van	
afleiding.	Hoewel	het	risico	op	een	ongeval	
algemeen	bekend	is,	gebruikt	bijna	ieder-
een	 zijn	 gsm	wel	 eens	 tijdens	 het	 rijden.	
Bovendien	zijn	3	op	de	4	bestuurders	van	
mening	dat	bijna	alle	bestuurders	soms	te-
lefoneren	met	hun	gsm	in	de	hand	terwijl	
ze	achter	het	stuur	zitten.	Deze	banalise-
ring van het gevaar remt een verandering 
van	dit	gevaarlijke	gedrag	in	het	verkeer	af.	
in de toekomst zullen er dan ook nog heel 

wat	sensibiliseringsacties	nodig	zijn	als	we	
de	 sociale	 norm	 in	 de	 juiste	 richting	wil-
len	sturen.	Bellen	of	rijden,	we	moeten	de	
keuze	maken.	want	laten	we	nooit	verge-
ten dat een moment van onoplettendheid 
volstaat om een ongeval te veroorzaken 
waarvan de gevolgen ons een leven lang 
kunnen	 achtervolgen.	 Het	 BIVV	 zal	 dan	
ook	een	campagne	voeren	rond	dit	thema	
in augustus. 

Benoit GODART

1		Het	gaat	om	een	“puntprevalentie”,	die	de	situatie	weergeeft	op	het	ogenblik	dat	de	bestuurders	worden	geobserveerd.	Dit	betekent	dat,	op	100	voertuigen	die	men	kruist	in	het	verkeer,	drie	
worden	bestuurd	door	iemand	die	aan	het	bellen	is.

2	Het	gedrag	van	de	bestuurders	werd	geobserveerd	in	rijdende	toestand,	dus	nooit	in	een	stilstaand	voertuig	(file	of	rood	licht).
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Het is niet evident om de impact 
te kennen van de controles en de 
sociale norm op rijden onder in-
vloed van alcohol. Daarom heeft 
het BIVV een grondige studie1 
gerealiseerd waarbij ook andere 
factoren werden onderzocht die 
rijden onder invloed van alcohol 
kunnen beïnvloeden. 

Inleiding
Hoewel	 een	 kleine	 minderheid	 van	 be-
stuurders	 de	 wettelijke	 alcohollimiet	 niet	
respecteert	 (2%),	 is	 deze	 groep	 verant-
woordelijk	 voor	 een	 belangrijk	 deel	 van	
de	 zware	 verkeersongevallen	 (38%).	 Bo-
vendien	 is	aan	het	 voorkomen	van	 rijden	
onder	 invloed	 van	 alcohol	 in	 België	 nau-
welijks	iets	veranderd	in	de	laatste	jaren2. 

Bij	de	aanpak	van	rijden	onder	de	invloed	
van	alcohol	wordt	vaak	allereerst	gekeken	
naar	 alcoholcontroles	 en	 het	 opdrijven	

Invloed van de sociale norm en   de pakkans op het rijden onder 
invloed van alcohol

van	deze	controles.	uit	andere	domeinen	
(bv.	 roken)	weten	we	echter	dat	de	soci-
ale	normen	vaak	een	even	sterke	(of	nog	
sterkere)	 rol	 spelen	 dan	 de	 angst	 voor	
consequenties.	 De	 sociale	 norm	 verwijst	
algemeen	naar	het	gedrag	van	de	sociale	
omgeving	 van	 een	 persoon,	 dus	 bijvoor-
beeld	 naar	 vrienden	of	 familie,	maar	 ook	
naar dat wat men denkt dat anderen van 
ons	verwachten.

In	 onze	 studie	 beperken	 wij	 ons	 tot	 het	
eerstgenoemde	aspect	(gedrag	van	vrien-
den)	omdat	 in	de	gebruikte	dataset	geen	
informatie	 beschikbaar	 was	 over	 de	 ge-
percipieerde	verwachtingen	van	anderen.	

Methode
ons	 onderzoek	 was	 gebaseerd	 op	 een	
statistische	 vergelijking	 van	 het	 voorko-
men	van	rijden	onder	 invloed	van	alcohol	
in	 19	 Europese	 landen	 op	 basis	 van	 de	
sartre43,	 aangevuld	 met	 enkele	 bijko-
mende nationale kenmerken. 

In	sartrE4	(2010)	werden	verkeersdeel-
nemers in 19 europese landen simultaan 
bevraagd	 over	 hun	 attitudes	 inzake	 ver-
keersveiligheid.	 De	 deelnemende	 landen	
waren:	België,	cyprus,	Duitsland,	Estland,	
finland,	frankrijk,	Hongarije,	Ierland,	Isra-
el,	Italië,	nederland,	noorwegen,	oosten-
rijk,	Polen,	servië,	slovenië,	spanje,	tsje-
chië	 en	 Zweden.	 In	 België	 coördineerde	
het	BIVV,	net	zoals	bij	de	vorige	sartrE-
edities, het veldwerk. 

omdat	wij	ervan	uitgaan	dat	het	rijden	on-
der	invloed	van	alcohol	zowel	door	indivi-
duele	 als	 door	 nationale	 kenmerken	 be-
paald	wordt	 en	deze	elkaar	beïnvloeden,	
hebben	wij	gekozen	om	op	individueel	ni-
veau	te	analyseren	(geslacht	of	leeftijd	van	
de	respondent	bv.)	en	op	nationaal	niveau	
(nationale	wettelijke	alcohollimiet).

De relatie tussen 
rijden onder de in-
vloed, alcoholcontro-
les en sociale norm 
op	 basis	 van	 de	 eerste	 verkennende	
analyses	 wordt	 opnieuw	 bevestigd	 wat	
we ook al in eerdere onderzoeken gezien 
hadden:	 België	 scoort	 slecht	 wat	 betreft	
het	rijden	onder	invloed	van	alcohol	(rang-
plaats	17	van	19).	alleen	cyprus	en	Italië	
presteren	in	deze	vergelijking	slechter	dan	
België.	Verder	valt	op	dat	België	eveneens	
bijzonder	 slecht	presteert	met	betrekking	
tot de antwoorden van de respondenten 
over	vrienden	die	onder	invloed	van	alco-
hol	rijden.

Rijden onder invloed van alcohol door 
vrienden per land - “De meeste van uw 
vrienden rijden wel eens onder invloed 
van alcohol. Gelieve aan te geven in 
welke mate u het met deze uitspraak 
eens bent (hier: zeer en tamelijk eens).”

Zoals	de	figuur	hieronder	aantoont	is	Bel-
gië	 in	 de	 Europese	 vergelijking	 koploper	
wat	betreft	het	rijden	onder	invloed	van	al-
cohol	door	vrienden.	Bovendien	worden	in	
België	iets	minder	alcoholcontroles	gerap-
porteerd dan gemiddeld.

“Hoe vaak bent u gecontroleerd op rij-
den onder invloed van alcohol in de af-
gelopen drie jaren (hier: ten minste één 
keer)?” 

1		Meesmann	u.,	Martensen	H.	&	Dupont	E.	(2013),	Invloed	van	sociale	norm	en	pakkans	op	rijden	onder	invloed	van	alcohol:	België	vergeleken	met	18	Europese	landen,	Brussel,	België,	BIVV,	 
Kenniscentrum	Verkeersveiligheid

2	riguelle	f.	(2014),	nationale	gedragsmeting	rijden	onder	invloed	van	alcohol	–	2012.	Brussel,	België:	Belgisch	Instituut	voor	de	Verkeersveiligheid	-	Kenniscentrum	Verkeersveiligheid.
3	Vierde	editie	van	het	sartrE	onderzoek:	social	attitudes	to	road	risk	in	Europe;	homepage:	www.attitudes-roadsafety.eu	

In	een	eerste	verkennende	analyse	valt	op	
dat	er	nauwelijks	een	samenhang	blijkt	te	
bestaan	tussen	alcoholcontroles	en	rijden	
onder	 invloed	 van	alcohol.	Het	 aantal	 al-
coholcontroles	dat	in	een	welbepaald	land	
wordt	uitgevoerd	blijkt	een	zwakke	predic-
tor	en	kan	op	zich	het	voorkomen	van	rij-
den	onder	invloed	van	alcohol	slechts	voor	
een	heel	klein	deel	verklaren.	Dit	is	goed	te	
zien	in	een	vergelijking	van	Duitsland	met	
België.	In	Duitsland	wordt	duidelijk	minder	
gecontroleerd	 op	 alcohol	 dan	 in	 België.	
toch	 wordt	 er	 in	 Duitsland	 ook	 duidelijk	
minder	onder	invloed	van	alcohol	gereden	
dan	in	België.	Er	zijn	dus	zeker	bijkomende	
factoren	die	de	prevalentie	van	rijden	on-
der	invloed	van	alcohol	verklaren.

In	het	multilevel	model	konden	wij	de	sa-
menhang	tussen	rijden	onder	invloed	van	
alcohol	en	meerdere	invloedfactoren	op	in-
dividueel en op nationaal niveau simultaan 
onderzoeken.	tabel	1	geeft	een	overzicht	
van	de	significante	effecten	in	het	model:	

Het	 effect	 van	 pakkans	 (percentage	 ge-
controleerd	in	de	laatste	3	jaren)	op	natio-
naal	niveau	gaat	in	de	verwachte	richting:	
landen	waar	veel	gecontroleerd	wordt	op	
alcohol	hebben	een	lagere	prevalentie	van	
rijden	onder	invloed	van	alcohol.	op	indi-
vidueel	niveau	zien	we	echter	een	omge-
keerd	 effect:	 gecontroleerde	 bestuurders	
rijden	vaker	onder	invloed	van	alcohol	dan	
bestuurders	 die	 niet	 gecontroleerd	 wer-
den.	 Dit	 onverwachte	 en	 contra-intuïtief	
effect	vinden	wij	in	alle	landen,	maar	het	is	
minder sterk in landen met een algemeen 
lage	 prevalentie	 van	 rijden	 onder	 invloed	
van	alcohol.	Dit	zou	deels	het	gevolg	kun-
nen	zijn	van	de	selectiviteit	van	de	contro-
les	(bv.	de	politie	controleert	veel	‘s	nachts	
in	 de	 buurt	 van	 uitgaansgelegenheden.	
Mensen	die	daar	 rijden	hebben	een	gro-
tere	kans	onder	de	invloed	te	rijden	dan	ie-
mand	die	‘s	ochtends	naar	zijn	werk	rijdt³).	
Verder	onderzoek	naar	de	effectiviteit	van	
alcoholcontroles	lijkt	aangewezen.	

Met	betrekking	tot	de	sociale	norm	zien	wij	
dat	de	effecten	op	 land-niveau	en	op	 in-
dividueel	niveau	in	dezelfde	richting	gaan.	
Landen waar veel respondenten aangeven 
dat	 hun	 vrienden	 rijden	 en	 drinken,	 heb-
ben	ook	een	hogere	prevalentie	van	rijden	
onder	invloed	van	alcohol.	respondenten	
die	 aangeven	dat	 hun	 vrienden	 rijden	 en	
drinken,	rijden	zelf	ook	vaker	onder	invloed	
van	alcohol.

Groene lijn: gemiddelde van 19 deelnemende 
landen
Bron: SARTRE4, 2012; data uit 2010, infografie 
BIVV
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FEESTJE BOUWEN

EN TOCH VEILIG THUIS RAKEN?

MNM ZERO CAR APP: DE CARPOOL - OPLOSSING VOOR FEESTBEESTEN  

Gratis applicatie

om	het	uiteindelijke	effect	van	de	pakkans	
en	 de	 sociale	 norm	 te	 kunnen	 inschat-
ten,	 hebben	wij	 de	 netto-effecten	 in	 een	
verdergaand	 model	 berekend,	 waar	 het	
individuele	effect	en	het	nationale	effect	bij	
elkaar	opgeteld	werden	(of	in	het	geval	van	
alcoholcontroles	van	elkaar	afgetrokken).

Volgens	 ons	 model,	 zou	 een	 verhoging	

(1) INDIVIDuEEl NIVEAu (VERSCHIllEN tuSSEN DE RESPONDENtEN)

geslacht mannen geven meer roi4 aan dan vrouwen. 

leeftijd jonge	bestuurders	(17-34	jaar)	geven	meer	roI	aan	dan	be-
stuurders	van	gemiddelde	leeftijd	(35-54	jaar).	Bestuurders	die	
55	jaar	of	ouder	zijn	geven	het	minst	roI	aan.	

recente	ervaring	
met	alcoholcon-
troles

bestuurders	die	de	laatste	drie	jaar	gecontroleerd	werden	op	
alcohol	geven	vaker	roI	aan	dan	personen	die	in	die	periode	
niet	op	alcohol	gecontroleerd	werden	(bespreking	zie	ver-
derop).

subjectieve	pak-
kans

bestuurders	die	denken	dat	er	tijdens	een	gewone	rit	een	
reële	kans	bestaat	om	op	alcohol	gecontroleerd	te	worden,	
geven	vaker	roI	aan	dan	personen	die	dit	niet	denken	(be-
spreking	zie	verderop).	

roi vrienden bestuurders	die	denken	dat	hun	vrienden	onder	invloed	van	
alcohol	rijden,	geven	eerder	roI	aan	dan	bestuurders	die	
denken	dat	hun	vrienden	niet	onder	invloed	van	alcohol	rijden.

(2) NAtIONAlE NIVEAu (VERSCHIllEN tuSSEN DE lANDEN)

wettelijke	alcohol-
limiet

in	landen	met	een	wettelijke	limiet	van	Bac	0,2g/l	werd	min-
der	vaak	roI	aangegeven	dan	in	landen	met	een	wettelijke	
limiet	van	Bac	0,5g/l.	

objectieve	pakkans hoe	hoger	de	objectieve	pakkans	(%	gecontroleerd	in	de	
laatste	3	jaren),	hoe	lager	het	roI-voorkomen.	

roi vrienden hoe	hoger	het	percentage	personen	die	denken	dat	hun	vrien-
den	drinken	en	rijden,	hoe	hoger	het	voorkomen	van	roI.

van de pakkans met 10% leiden tot een 
daling	 van	 het	 rijden	 onder	 invloed	 (oor-
spronkelijk	 24,3%)	 naar	 een	waarde	 tus-
sen	20,8%	et	23,7%5. een daling van de 
sociale	norm	(bij	ons	waargenomen	rijden	
onder	 invloed	 van	 alcohol	 van	 vrienden)	
met	10%	zou	een	daling	van	rijden	onder	
invloed	van	alcohol	(oorspronkelijk	24,3%)	
naar	een	niveau	tussen	16,9%	en	18,9%	

met	zich	brengen.	Het	effect	van	een	evo-
lutie	van	de	sociale	normen	zou	dus	dui-
delijk	 sterker	 zijn	 dan	 het	 effect	 van	 een	
verandering in de pakkans. 

Conclusie
op	basis	van	deze	resultaten	concluderen	
wij	 dat	 zowel	 de	 alcoholcontroles	 als	 de	
sociale	 norm	belangrijke	 factoren	 zijn	die	
rijden	onder	 invloed	van	alcohol	bepalen.	
De	inspanning	i.v.m.	een	verhoging	van	de	
pakkans	 en	 de	 beïnvloeding	 van	 de	 so-
ciale	 norm	 rond	 rijden	onder	 invloed	 van	
alcohol	 moeten	 dus	 duidelijk	 voortgezet	
worden.	 De	 studie	 toont	 aan	 dat	 de	 in-
vloed	van	de	sociale	norm,	hierbij	echter	
een grotere rol speelt dan het aantal al-
coholcontroles.	 Maatregelen	 tegen	 rijden	
onder	 invloed	 van	 alcohol	 moeten	 dus	
niet alleen op het individu, maar ook op 
de	sociale	omgeving	gericht	 zijn	 (creëren	
van	 een	 “don’t	 drink	 and	 drive”-cultuur).	
Erkend	wordt	wel	dat	het	beïnvloeden	van	
sociale	normen	een	complex	proces	is	dat	
een	volgehouden	inspanning	vergt.	Verder	
onderzoek	naar	beïnvloedingsmogelijkhe-
den	 van	 de	 “sociale	 norm”	 is	 nodig	 om	
efficiënte	maatregelen	 tegen	 rijden	onder	
invloed	van	alcohol	te	kunnen	nemen.	

Emmanuelle DUPONT
Heike MARTENSEN

Uta MEESMANN

4		roI:	rijden	onder	invloed	van	alcohol	met	een	alcoholgehalte	boven	de	wettelijk	toegestane	alcohollimiet.
5		Een	verhoging	met	70%	van	de	pakkans,	beantwoordt	aan	de	doelstelling	van	de	staten-generaal	van	de	Verkeersveiligheid	en	zou	het	rijden	onder	invloed	van	alcohol	kunnen	terugdringen	naar	
een	niveau	van	17,9%	à	20,7%.

Significante effecten in het multilevel model



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.


