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De mens in het verkeer:
intelligent maar wispelturig
De meest ongrijpbare factor in het verkeer is vast
en zeker de mens. Niets is moeilijker dan diens
rijgedrag te analyseren, te voorspellen en foutloos
te doen verlopen. Onderzoek leert dat in 90 tot
95% van de ongevallen de oorzaak ten dele ligt
bij een menselijke fout. Het verbeteren van het
rijgedrag en de rijkennis van de man of vrouw
achter het stuur moet dus een van de geprivi-
legieerde pistes zijn indien men op dit vlak daad-
werkelijk vooruitgang wil boeken. 

Mensen zijn echter geen zuiver rationele en pro-
grammeerbare machines. Het is uiterst moeilijk
om te garanderen dat de man of vrouw achter het
stuur de juiste reflexen heeft en die ook steeds
weer correct aanwendt. Wisselingen in aandacht,
vermoeidheid, gemoedsstemmingen, stress, haast,
waarnemingsvermogen, vertrouwdheid met de
omgeving… het heeft allemaal een effect op het
rijgedrag en op het adequaat reageren op de ver-
keersomgeving en de andere weggebruikers.

De inherente of occasionele beperkingen van de

mens betekenen niet dat we de menselijke factor in
het verkeer mogen uitsluiten en enkel de voertuigen
en de infrastructuur met elkaar laten communiceren
om het rijden “automatisch” te laten gebeuren.
Wanneer rijden automatisch zou worden, dus wan-
neer enkel auto’s onderling of met de omgeving
zouden communiceren, dan gaat een gigantisch
potentieel verloren. Een potentieel van ervaring, aan-
passingsvermogen, inleving, voorspelling, actie en
reactie dat niet zomaar in algoritmes of databases is
te stoppen. Menselijke interactie blijft noodzakelijk,
bijvoorbeeld alleen al omdat niet alle verkeersdeel-
nemers (zullen) kunnen terugvallen op deze voertuig-
technologie; voetgangers en fietsers bijvoorbeeld.
Wij zijn ervan overtuigd dat de mens zijn rol in het
verkeer speelt en moet blijven spelen. Hij zal daarbij
steeds meer kunnen rekenen op assistentie van intel-
ligente veiligheidssystemen. Dat neemt niet weg dat
wij alles in het werk moeten stellen om het rijgedrag
en de rijcapaciteit van de mens te verbeteren en op
een constant hoog niveau te krijgen. In onderstaande
tekst belichten wij enkele van de aspecten die wij in
dit opzicht prioriteit geven. 
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De eerste sensibilisatiecampagne rond verkeers-
veiligheid werd gelanceerd in 1966. Sindsdien worden
jaarlijks meerdere campagnes op het getouw gezet
met als doel de weggebruikers ervan te overtuigen
een aangepast rijgedrag aan te nemen of om hen
eenvoudigweg op de hoogte te brengen van een
nieuwe reglementering die in voege is getreden.
Het spreekt vanzelf dat campagnes alléén weinig
kans maken om het gedrag blijvend te veranderen.
Dat is de reden waarom zij wat de handhaving
betreft, systematisch gepaard gaan met een
samenwerking met de politiediensten en het parket.

De post-tests tonen aan dat de campagnes echt
wel hun vruchten afwerpen.
Maar hoedanook heeft dit positieve effect na verloop
van tijd de neiging te vervagen. Vandaar de noodzaak
om regelmatig campagnes te herhalen omtrent de
belangrijkste thema's: rijden onder invloed, snel-
heid, zwakke weggebruikers, veiligheidsgordel...

Daarnaast zijn er occasionele onderwerpen zoals
gsm-gebruik achter het stuur, hoffelijkheid,
geneesmiddelen... 

Wat de aanpak betreft, kiest het BIVV sinds meerdere
jaren voor boodschappen die tot doel hebben het
beoogde publiek te valoriseren en te responsabili-
seren of om de sociale aanvaarding van ongewenst
gedrag te verminderen. Een campagne die vaak
tot voorbeeld wordt genomen is onmiskenbaar
Bob. In een paar jaar tijd is hij uitgegroeid tot het
boegbeeld van de strijd tegen rijden onder
invloed. Vandaag is er geen feest meer zonder
Bob, in die mate zelfs dat ... ook andere Europese
landen tegenwoordig uitpakken met het concept
van de vooraf aangeduide chauffeur!

Benoit Godart – Communicatiedienst van het BIVV
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Je kan er niet omheen: de laatste jaren duiken
meer en meer gebruikers van scooters en motoren
op in het dagdagelijkse verkeer. Het is een keuze
van actieve mensen om vlot hun bestemming te
bereiken. Maar nog niet iedereen is vertrouwd met
deze groeiende groep weggebruikers en hun
eigenheid in het verkeer.

Met wat goede wil en wederzijds begrip kan ieder-
een veilig de baan op, zonder misverstanden of
verkeersagressie. Soms ontstaan wrijvingen door-
dat de ene weggebruiker het vervoermiddel van
de andere verkeerd inschat. Zo leven er nog heel
wat misverstanden over motorfietsen en motorrij-
ders; die kunnen verholpen worden door een
doelgerichte sensibilisering.

Uit een studie1 van het Engelse Transport Research
Laboratory is gebleken dat bij ongevallen tussen een
motorrijder en een derde partij de verantwoordelijk-
heid vaak bij de andere weggebruiker ligt. Als belang-
rijkste oorzaken van dergelijke ongevallen worden
beschouwd: geen voorrang geven, verkeerde
manoeuvres vaak gelinkt aan een gebrek aan vol-
doende observering ("looked but did not see").
En verder: het slecht inschatten van de weg die de
motorrijder volgt of de snelheid die hij aanhoudt,
ook wanneer die snelheid niet overdreven of
onaangepast is. Een deel van de verklaring van
deze verkeerde perceptie van motorrijders ligt in
de eigenheid van een motor in het verkeer.
Motorrijders bewegen zich heel anders dan auto’s,
onder andere door hun wendbaarheid en groot
acceleratievermogen. 

Daarnaast zijn zij door hun smalle silhouet veel
minder zichtbaar. Auto- en truckbestuurders moeten
op deze verschillen geattendeerd worden. Speci-
fieke informatiecampagnes zijn hier op hun plaats. 

Maar niet alleen de automobilist moet gesensibili-
seerd worden; ook motorrijders kunnen we vanzelf-
sprekend bijsturen in verkeersveilig gedrag: het dra-
gen van een volledige motoruitrusting, het kiezen van
een opvallende helmkleur, een aangepaste snelheid
in fileverkeer, een defensieve rijstijl, enzomeer. De
brochure "Motorrijders en automobilisten: samen
veilig onderweg" en de gedragscode inzake file-
verkeer die op www.febiac.be te raadplegen zijn,
zijn in elk geval een eerste stap.
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1. VERKEERSOPLEIDING IN HET 
ONDERWIJS

Zich bewegen in het verkeer doet iedereen. Het is van-
daag de dag een van de meest uitgesproken sociale
bezigheden van de mens. Daarom heeft elk individu
het recht op de best mogelijke manier aan deze mobi-
liteit deel te nemen. Hij/Zij moet alle middelen aange-
reikt krijgen om zich te ontwikkelen tot een goed geïn-

formeerd en
in de praktijk
geschoold
weggebrui-
ker. Het lijkt
ons daarom
van primor-
diaal belang
om vanaf de
jongste leef-

tijd met een verkeersopvoeding te beginnen. Vanaf de
leeftijd dat kinderen aan de hand van mama of
papa naar school worden gebracht, dient hen aan-
gepaste kennis en vaardigheiden bijgebracht te
worden. Deze verkeersopvoeding verloopt in trap-
pen en is toegespitst op de fases die een ver-
keersdeelnemer achtereenvolgens doorloopt:
voetganger, fietser, bromfietser, automobilist. Op
die manier worden jongeren stapsgewijs gevormd
tot capabele en volwaardige verkeersdeelnemers.
Het lijkt ons evident dat eventuele theoretische exa-
mens voorbereid kunnen worden in schoolverband.
Wij zien geen bezwaar om de theorie-examens in
schoolcontext af te leggen. Voor wat de praktische
opleidingen betreft, menen wij dat er beter geëigen-
de kanalen bestaan om deze proeven voor te berei-
den en af te leggen. Toch mag niet vergeten worden
dat de praktijk het didactische proces kan ondersteu-
nen. Dat gebeurt trouwens al jaren, bijvoorbeeld met
de rondtrekkende verkeersparken met fietsjes en
gocarts in het lager onderwijs.

2. RIJBEWIJS EN VOORTGEZETTE 
RIJOPLEIDING

Het behalen van een rijbewijs moet voldoende garan-
tie bieden dat de bezitter ervan de nodige kennis en
vaardigheden heeft om veilig te kunnen rijden. Is dat
niet het geval, dan moet aan de rijopleiding gesleu-
teld worden zodat deze garantie wel gegeven kan wor-
den. Vandaag bepaalt de inhoud van het rijexamen nog
te veel de inhoud van de rijopleiding. Aan veiligheids-

bewustzijn en motivatie wordt daardoor noodgedwon-
gen weinig aandacht besteed. Daar blijft heel wat werk
te verrichten. Vooral omdat de ongevallencijfers ons met
de neus op de cijfers drukken: jonge bestuurders zijn
oververtegenwoordigd bij de verkeersslachtoffers. Naast
een gebrek aan ervaring, speelt ook jeugdige over-
moed, risicogedrag en een gebrek aan veiligheidsbe-
wustzijn zeker en vast een rol. Ook die aspecten
moeten in rekening worden genomen om te
bepalen of iemand met een motorvoertuig de
weg op mag. 

Bovendien blijft een rijexamen een momentopna-
me. Eén heel specifiek ogenblik in een volledige
“loopbaan”. Het inbouwen van extra meetpunten
of -momenten kan daarom een reële meerwaarde
betekenen. De toekomstige rijbewijsregeling die
momenteel wordt voorbereid, zet een eerste stap
in die richting. Met die regeling zouden nieuwe
bestuurders eerst gedurende twee jaar een rijbe-
wijs op proef krijgen (probatoir rijbewijs). Tijdens
die periode worden extra controlepunten inge-
bouwd zodat monitoring van nieuwe bestuurders
makkelijker is. Chauffeurs die deze periode pro-
bleemloos overbruggen (geen zware overtredingen
of ongevallen) dienen ons inziens automatisch een
volwaardig rijbewijs te krijgen dat niet in de tijd
beperkt is. Wie wél ongevallen heeft veroorzaakt
of zware overtredingen heeft gepleegd, kan zijn
proefperiode verlengd zien of dient een nieuwe
proef af te leggen. Deze periode van twee jaar kan
een beeld kan geven van de intussen verworven
vaardigheden en attitude in het verkeer en biedt
de mogelijkheid tot bijsturing. 

Voortgezette rijopleidingen bieden een antwoord
op allerlei vragen: defensief rijden, rijden in een
drukke verkeersomgeving of barre weersomstan-
digheden, voertuigbeheersing, ontwijken van
obstakels etc. Dergelijke opleidingen moeten aan-
gemoedigd worden, ook langs fiscale weg. De
autoconstructeurs en automobielclubs dragen van-
daag al hun steentje bij door het aanbieden van
dergelijke stages. Het leren omgaan met nieuwe
voertuigtechnologieën (bijv. ABS, BAS, ESP) of
nieuwe verkeerssituaties (drukker verkeer, meer
rotondes, nieuwe wetgeving) kan ook door de
overheid en het verzekeringswezen gesteund worden.
Een verlaging van het BTW-tarief op deze trainin-
gen en een korting op de verzekeringspremie zijn
incentives die erg lonend kunnen blijken. Wij vragen
dat hiervoor inspanningen worden geleverd.  
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Flink wat motorongelukken vinden hun oorzaak bij de
motorrijder zelf, en meer bepaald bij verlies van con-
trole over de machine. Dat komt omdat heel wat
motorrijders onvoldoende vertrouwd zijn met hun
motorfiets en zijn eigenschappen. Die vertrouwdheid
verhoogt samen met de kilometers op de teller, maar
beter nog – en veiliger! – zijn doorgedreven motor-
opleidingen. Die kunnen naast het aanleren van
motorvaardigheden ook een betere risicoperceptie
genereren; dat is gebleken uit het Advanced-project2

van CIECA, de internationale vereniging van rijexa-
meninstituten. 

Ideaal is vanzelfsprekend een permanente, maar vrij-
willige voortgezette rijopleiding. Net als bij de ver-
plichte theoretische en praktische rijexamens is de
kostprijs een van de hoofdoorzaken waarom de
meesten slechts een minimum aan scholing volgen.
De rest wordt al doende geleerd, wat vanuit ver-
keersveiligheidsoogpunt verre van optimaal is. Om op
prijsgebied een incentive aan te reiken, vraagt de
Motorcycle Council – het overkoepelende adviesor-
gaan van de motorbranche – een BTW-verlaging van
21% naar 6% op alle rijopleidingen, verplichte en
voortgezette. 

Een gedegen opleiding is immers de basis voor een
veilig en verantwoord rijgedrag. Onderzoek heeft
aangetoond dat motorrijders die een trainingsdag
motorbeheersing hebben gevolgd ruim 17% minder
betrokken geraken bij een ongeval. 

Zo’n training moet focussen op een verbetering van:
• een gebrek aan kennis van de mogelijke gevaren

die tijdens het rijden kunnen opduiken (risicoper-
ceptie en leren anticiperen);

• een onvoldoende kritische analyse van de eigen
beperkingen en kwetsbaarheid;

• een gebrek aan voertuigbeheersing (remmen, uit-
wijken, bochten, kijktechniek).

Rijders die van zichzelf vinden dat ze goed rijden –
ook al is dat niet het geval – zijn echter niet geneigd
vrijwillig een opleiding te volgen. De organisatie van
gratis screenings is hiervoor een oplossing. Door
motorrijders onder deskundige begeleiding een
bepaald parcours met relevante oefeningen te laten
afleggen, worden ze geconfronteerd met hun eigen
tekortkomingen. Wanneer ze aan den lijve ondervin-
den dat hun rijtechniek niet zo goed is als ze zelf
dachten, schrikken ze toch wel even. Zowat een derde
van de deelnemers aan screening schrijft zich kort
nadien in voor een voorgezette opleiding. Ook die
screenings, die de laatste jaren meer en meer geor-
ganiseerd worden, verdienen extra aandacht en
indien mogelijk een financieel steuntje in de rug.
De veiligheid van deze bijzonder kwetsbare groep
weggebruikers vaart er wel bij. 

Raoul De Vos
Voorzitter Motorcycle Council
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3. LEEFTIJDSGEBONDEN FACTOREN

a. Jongeren
Jonge rijbewijsbezitters hebben een heel groot onge-
valsrisico. Vooral bij jonge mannen ligt dit erg hoog:
bijna twee keer zo hoog als bij jonge vrouwen en vier
keer zo hoog als bij ervaren bestuurders (mannen 25-
49j). Belangrijke factoren daarin zijn onder meer het
gebrek aan ervaring en het ontbreken van automatis-
men; het slecht kunnen inschatten – en daardoor
onderschatten! – van risico’s; een hoge risico-accepta-
tie; en in veel gevallen helaas ook alcohol- en drugs-
gebruik. Het aanpakken van de verkeersonveiligheid bij
jonge bestuurders begint nog voor het behalen van het
rijbewijs, in de verkeerseducatie die integraal deel zou
moeten uitmaken van heel de schoolcarrière van jon-
geren (cfr. Punt 1: Verkeersopleiding in het onderwijs). 
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Grafiek: Aantal doden 30 dagen en ernstig gewonden per 100.000 inwoners van de 
betrokken leeftijdscategorie - 2000

•

Er zijn geen simpele oplossingen om de ongevals-
betrokkenheid van jonge, beginnende chauffeurs
te beïnvloeden. Dus wordt gezocht naar een com-
binatie van verschillende maatregelen. Eén ervan
is het invoeren van een rijbewijs op proef, zoals
besproken in Punt 2.: Rijbewijs en voortgezette rij-
opleiding. Andere pistes zijn: 
 Het sleutelen aan de inhoud van rijopleiding en
-examen waarbij meer aandacht gaat naar het
bijbrengen van verkeersinzicht, en aan de eigen-
heid van elke leerling en zijn rijstijl. 
Het invoeren van restricties voor beginnende
chauffeurs zoals een nachtelijk rijverbod, een
nul promillegrens of het verbod passagiers te
vervoeren. 

Voor wat dat tweede betreft, dient opgemerkt dat
het draagvlak bij de jongeren erg klein is, en dat
het onterecht veralgemeende restricties oplegt.
Niet elke jongere die tijdens een weekendnacht
rondrijdt, behoort tot de risicogroep van disco-
theekgangers. Ook het verbod om passagiers te
vervoeren kan tot ongewenste effecten leiden:
wordt het een jonge vader verboden zijn kinderen
te vervoeren?

Het lijkt ons veel productiever zich te concentreren
op de concrete – en duidelijk geïdentificeerde! –
probleemgebieden. Een versterkte aanwezigheid
van politie- en informatiediensten in uitgaansbuur-
ten en bij discotheken, zowel voor sensibilisering
als voor controle en repressie, helpt om het ver-
schrikkelijke probleem van weekendongevallen
terug te dringen.   

3399FEBIAC
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8,5%3 van alle letselongevallen, en dat zijn er
ongeveer 4.200, kan in verband gebracht worden
met alcoholgebruik. Bij ongevallen met doden en
ernstig gewonden, heeft 10,2% te maken met alco-
hol. En 7,7% van de bestuurders van personen-
wagens, betrokken in een ongeval met minstens
één dode of ernstig gewonde weggebruiker, was
onder invloed van alcohol. In totaal vielen er in
2000 bijna 100 doden in een ongeval dat alcohol-
gerelateerd was, met daarbij nog eens bijna 1100
ernstig gewonden en meer dan 5000 lichtgewon-
den.

Dat is, helaas, nog niet het hele verhaal! Niet alle
ongevallen komen in de officiële statistieken
terecht en de betrokkenen worden ook niet steeds
onderworpen aan een alcoholtest of analyse, bij-
voorbeeld als ze reeds afgevoerd zijn naar een
hospitaal. Daardoor zijn de genoemde ongevallen-
cijfers een grove onderschatting van de werkelijke
omvang van het probleem. Dat komt duidelijk tot
uiting in de "Belgian Toxicology and Trauma
Study". Daarin werd vastgesteld dat maar liefst
28% van alle bestuurders die zijn opgenomen
door de dienst spoedgevallen naar aanleiding van
hun betrokkenheid in een letselongeval, onder
invloed waren van alcohol en boven de wettelijke
alcohollimiet zaten. Tijdens weekendnachten loopt
dat cijfer zelfs op tot 50%.

Het is meteen duidelijk dat het zeer moeilijk is om
de rol van alcohol in ongevallen exact vast te stel-
len. Toch is het voor iedereen overduidelijk dat rij-
den onder invloed van alcohol één van de grote
boosdoeners is. 

Dat is trouwens niet alleen in België zo, maar ook
in de rest van Europa. Dieptestudies op Europees
niveau hebben aangetoond dat alcohol een rol
speelt in 19% van alle letselongevallen en in 22%
van de ongevallen met ernstig en dodelijk gewon-
de slachtoffers.

Wat het rijden onder invloed van drugs betreft,
zijn voorlopig nog minder cijfers beschikbaar,
maar het is voor iedereen duidelijk dat het toene-
mend gebruik van illegale drugs een negatieve
invloed heeft op de verkeersveiligheid. De
"Belgian Toxicology and Trauma Study" bevestigt
trouwens dat drugsintoxicatie gepaard gaat met
een grotere morbiditeit en mortaliteit. 10% van de
bestuurders-verkeersslachtoffers heeft illegale
drugs gebruikt. Bestuurders die onder invloed van
drugs rijden, lopen veel meer risico op ernstige of
dodelijke verwondingen. Wetenschappelijk onder-
zoek heeft dat onomstotelijk bewezen. Bij de
gewonde bestuurders zijn er gemiddeld 15 keer
meer die positief testen voor drugs. Voor alcohol
is dat 7 keer en voor geneesmiddelen 2,5 keer
meer.

Wie onder invloed is, van wat dan ook, rijdt dus
beter helemaal niet. De risico's zijn veel groter dan
de meeste mensen denken, en de gevolgen zijn
meestal onoverzienbaar. 

En vooral: het menselijk leed dat wordt veroor-
zaakt, is onherroepelijk.

Flor Koninckx
Federale Politie
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b. Ouderen
Ouderen hebben een verhoogd risico in het verkeer,
zowel wat betreft de kans op een ongeval als de ernst
van de gevolgen ervan. Dat komt door het minder
goed psychisch en fysiek functioneren. Daarbij is geen
exacte grens vast te stellen van wie bij oudere ver-
keersdeelnemers gerekend moet worden. Een leeftijds-
grens is arbitrair en maakt geen onderscheid tussen
“vitale ouderen” die zich nog goed in het verkeer
weten te handhaven en “minder vitale ouderen en
hoger bejaarden” die moeite hebben met het zelfstan-
dig aan het verkeer deelnemen. 
Hoedanook stijgt het aantal ouderen in het verkeer
snel, zowel bij de voetgangers en fietsers als bij de
gebruikers van gemotoriseerd verkeer. Die veroudering
zal de volgende jaren nog versnellen: in 2020 is een
derde van de automobilisten meer dan 60 jaar. Een ver-
keersveiligheid met speciale aandacht voor deze groep
moet aandacht hebben voor:
 
Een blijvende deelname aan het verkeer. Actief blij-
ven helpt immers om functieverlies te vertragen. Het
schatten van snelheden bijvoorbeeld, kan alleen in
het verkeer op peil blijven; 
 Een aangepaste infrastructuur die voorspelbaar is en
taken “uitsmeert”. Nieuwe ontwerpen moeten aan-
sluiten op bestaande principes zodat ouderen
gebruik kunnen blijven maken van hun ervaring en
automatismen. Complexe taken moeten in delen
kunnen uitgevoerd worden (vb: oversteken van een
kruispunt in fasen) en waarbij zij zelf de tijdsdruk
kunnen bepalen; 
Assistentie van telematica en ITS die een deel van de
taken kunnen overnemen zonder tot een hogere
taakbelasting te leiden;
Educatie, voorlichting en (zelf-)selectie. Educatie
houdt zowel praktische cursussen over verkeer in als
bijvoorbeeld het leren kiezen van andere (veiliger)
routes en de stapsgewijze uitvoering van taken.
Voorlichting moet ouderen adviseren over hoe
probleemsituaties op te lossen en moet andere
verkeersdeelnemers leren hoe om te gaan met
de beperkingen van ouderen. Tenslotte moeten
ouderen gestimuleerd worden hun verkeersvaardig-
heden vrijwillig te laten testen en daaraan conse-
quenties te verbinden, hetzij door trainingen of
hulpmiddelen, hetzij door te stoppen met autorijden.
Het spreekt dat wie niet meer zelfstandig aan het ver-
keer kan deelnemen, andere adequate alternatieven
moet aangeboden krijgen. Een nauwere samenwer-
king tussen openbaar vervoer en privé-taxidiensten
lijkt ons een interessante mogelijkheid.
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4. NALEVING VAN DE VERKEERS-
REGELS; CONTROLE EN REPRESSIE

a. Snelheid: limieten, regimes, controle
Weinig aspecten van verkeersveiligheidsbeleid krijgen
zoveel aandacht als snelheid. Omdat snelheid in heel
wat ongevallen een rol speelt en de gevolgen van het
ongeval kan verergeren; omdat de huidige snel-
heidslimieten niet goed worden nageleefd en
omdat uniformiteit in het beleid ontbreekt. Een
goed snelheidsbeleid kan pas na een grondige
wegenaudit met inventarisering en categorisering
van het wegennet. Dat stellen wij prioritair. De basis
moet daarbij blijven: 50 km/u in de bebouwde kom; 90
km/u daarbuiten; 120 km/u op de snelweg. Deze limie-
ten sluiten het best aan bij wat elders in de EU van
kracht is. Afhankelijk van de aard van de infrastructuur,
de omgeving en de menging van gemotoriseerd met
niet-gemotoriseerd verkeer, kunnen deze normen
verlaagd of verhoogd worden. Bij een verlaging
van de maximumsnelheid is een aanpassing van
de infrastructuur en het wegbeeld noodzakelijk wil
men bij de weggebruikers haast automatisch een
aangepast rijgedrag bekomen. Een veralgemening
van de verlaagde snelheden 30 en 70 km/u is een
verkeerd uitgangspunt. Het overaanbod aan wegen
met deze zeer lage snelheden – dat onvermijdelijk zal
ontstaan door de laagste snelheid als norm te nemen
– zal elk waarschuwingseffect ongedaan maken. De
bestuurder zal niet meer attent zijn voor het feit dat hij
in een ongevalsgevoelige zone rijdt. De maatregel zal
ook niet kunnen rekenen op een voldoende hoge nale-
vingsgraad. Net zomin krijgt hij de goedkeuring van de
gemiddelde automobilist of motorrijder. Een recente
vraag hierover op onze website leerde dat van de ruim
2.400 respondenten, 79% uitgesproken tegen een
verlaging van de maximumsnelheid naar 70 km/u
op secundaire wegen is. 12% is eerder tegen; 3%
is eerder voor een verlaging en 5% is uitgespro-
ken voorstander van deze maatregel. 
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Meer informatie over het instellen en doen naleven van
snelheidsregimes vindt u in hoofdstuk 2 van deze bro-
chure dat de verkeersinfrastructuur behandelt.

b. Controle en repressie
Op gevaarlijk en asociaal verkeersgedrag moet
meer gecontroleerd worden. De objectieve en sub-
jectieve pakkans moet omhoog. Wie echt over de
schreef gaat, moet weten dat zulk gedrag onmid-
dellijk en consequent bestraft wordt. Beter gerichte
controles op gevaarlijke plaatsen of zones zijn een
eerste vereiste. Wie bestraft wordt, moet boven-
dien overtuigd worden dat deze bestraffing terecht
is; informatie verstrekken kan de geloofwaardigheid
en de aanvaarding van controles verhogen en recidive
indijken. Belangrijk is tevens een snelle afhande-
ling van dit proces. Laat een boete of bestraffing
op zich wachten, dan gaat de link met het moment
van overtreding verloren, net als het oorspronke-
lijke doel van de bestraffing: het bijsturen en ver-
beteren van het gedrag van de overtreder.

Wie controles zegt, zegt boetes. Het plan om de
boetes zeer sterk op te drijven, is volstrekt onre-
delijk en kan geenszins op onze instemming reke-
nen. De invoering van draconische geldboetes zal
hoedanook leiden naar een systeem van regels die
niet toegepast worden, wat geen structurele ver-
betering oplevert. Dergelijke symptoombestrijding
is precies de kwaal waar onze verkeersveiligheid
nu al onder lijdt.  Trouwens, er is meer mogelijk
dan enkel geldelijke straffen. Alternatieve sancties
verdienen veel meer aandacht omdat zij – zo leert
de ervaring – er in slagen een daadwerkelijke
gedragsverandering te genereren. Omdat vandaag
de dag nog geen uniforme politiek wordt gehanteerd,
ontbreekt cijfermateriaal, maar ervaringsproeven
leren dat het zelfgerapporteerde gedrag van ver-
keersovertreders sterker beïnvloed wordt door
alternatieve straffen dan door geldboetes. 

Een alternatief voor het straffen van ongewenst
gedrag is het belonen van gewenst gedrag. Heel wat
bedrijven, en vooral de transportsector speelt hierin
een voortrekkersrol, bereiken prima resultaten met
beloningen voor schadevrij rijden. Een voorbeeld dat
navolging verdient!

Rest de vraag of een rijbewijs met punten de stok
achter de deur kan zijn? Het basisidee achter een rij-
bewijs met punten is als volgt samen te vatten: elke
bestuurder beschikt initieel over een aantal punten
(een soort krediet) dat opgetekend staat in een geïn-
formatiseerd dossier. Ten gevolge van bepaalde over-
tredingen ziet de bestuurder een aantal van zijn
punten verdwijnen. Wanneer er geen punten meer
overblijven, wordt het rijbewijs automatisch geannu-
leerd. Het puntensysteem verzwakt het rijbewijs en
herinnert de bestuurder die een overtreding begaan
heeft aan de noodzaak de elementaire verkeersveilig-
heidsregels te respecteren. Het systeem laat de
bestuurder het recht fouten te begaan, maar sanctio-
neert recidive. In theorie lijkt dit een sluitend systeem.
Het principe dat bij herhaalde overtredingen zwaarder
bestraft moet worden, kan door iedereen onderschre-
ven worden. Bij recidive helpt vaak enkel de harde
hand. Maar toch lijkt een rijbewijs met punten niet
zomaar de beste keuze.  In België, waar het idee
gelanceerd werd toen Jean-Luc Dehaene nog ver-
keersminister was, heeft het dossier inmiddels elke
geloofwaardigheid verloren. Het is nooit verder
geraakt dan het project-stadium. Voortbouwen op de
toen gelegde fundamenten is een missie die
gedoemd is om te mislukken. Een rijbewijs met pun-
ten vereist een voldoende pakkans om doeltreffend
te zijn; het probleem daar is gekend. Bovendien moe-
ten de strafpunten de bestuurder treffen en niet dege-
ne op wiens naam het voertuig is ingeschreven. Dit
vergt veel politiecapaciteit die beter aan ander ver-
keerstoezicht kan worden besteed. De ervaring leert
ook dat het rijbewijs met punten zeker geen wonder-
middel is. De invoering in Frankrijk in 1992 bijvoor-
beeld, heeft, na een kortstondig schokeffect, geen
blijvende en fundamentele vooruitgang opgeleverd.
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één maand gratis controle uit te voeren op vitale
onderdelen zoals banden, schokdempers, lichten,
remmen en ruitenwissers. Maar de autoprofessio-
nals kunnen het niet alleen. De beslissing om bij
een defect of mankement een afspraak te nemen
bij een garagist, ligt bij de automobilist zélf. Zeker
nu de vaste onderhoudsintervallen van auto’s
steeds verder uit mekaar liggen. Daarom denken
voorzichtige en verantwoordelijke chauffeurs aan
de “gezondheid” van hun voertuig en de vitale
onderdelen ervan. Eerder dan een uitgave, is het
onderhoud van een auto een investering in het
leven!

Philippe Pirson
Afgevaardigd bestuurder FEDERAUTO

"Denk aan uw gezondheid" is de naam van een sensi-
biliseringscampagne van het BIVV, FEDERAUTO en
GOCA die tot doel heeft automobilisten bewust te
maken van de verantwoordelijkheid die zij dragen voor
het onderhoud en de goede staat van hun voertuig.

In de loop der jaren is de veiligheid van voertuigen
aanzienlijk verbeterd. Deze evolutie is bovendien
doorslaggevend gebleken bij de inperking van de
verkeersonveiligheid. Maar toch rijden flink wat
mensen nog steeds rond in voertuigen die niet aan
de veiligheidseisen voldoen omdat de eigenaar erg
nonchalant omgaat met het laten onderhouden
van zijn voertuig. Eén derde van het wagenpark
heeft problemen met de banden, zo leert een
bevraging van enkele jaren geleden. Of nog: een
kwart van de voertuigen heeft ten minste een versle-
ten schokdemper. Deze cijfers zijn nefast: veiligheid
komt immers niet uit de lucht gevallen. Investeren
in veiligheid, is daarom ook investeren in een voer-
tuig dat technisch in orde is. Voor de chauffeur en
de inzittenden, maar zeker ook voor de andere
weggebruikers.
De professionals uit de autobranche stellen alles in
het werk om de auto’s die in hun werkplaatsen
onderhouden worden, optimaal veilig te houden.
Daarom heeft FEDERAUTO haar leden – garagisten
– aangemoedigd om tijdens een campagne van
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Al gaat in het huidige verkeersveiligheidsdebat de
aandacht vooral naar veiligere voertuigen en een
betere verkeersomgeving, toch mag de menselijke
factor niet uit het oog verloren worden. Enerzijds lig-
gen erg vaak menselijke tekortkomingen aan de basis
van een ongeval; anderzijds beschikt de man of
vrouw achter het stuur over een gigantisch potentieel
tot correct en veilig handelen. De uitdaging om ener-
zijds de mogelijkheden ten volle te benutten, en
anderzijds de wispelturigheid en beïnvloedbaarheid
te beperken, verdient prioritaire aandacht. Het is daar-

om van het grootste belang om elke verkeersdeel-
nemer –en dat zijn wij toch allemaal– vanaf de jong-
ste leeftijd en continu alle middelen aan te reiken
die hem in staat stellen veilig aan het verkeer deel
te nemen. Informatie en permanente vorming gaan
daarbij noodgedwongen gepaard met controle en
indien nodig repressie. 
De balans tussen beide bepaalt echter ook de
slaagkans en het acceptatieniveau van elke bijstu-
ring. Het is in die kosten-batenanalyse tussen
constructieve en repressieve maatregelen dat
sensibilisering, opleiding en bijsturing mooie scores
kunnen behalen. ■
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1 “An analysis of police reports of fatal accidents involving motorcycles”
2 “Description and analysis of post-licence driver and rides training”
3 Cijfers van het jaar 2000


