
BEROEPSVERENIGINGEN

• | De volgende beroepsverenigingen 

steunen de actie :

DODE HOEK :
SAMEN KUNNEN WE 
ER IETS AAN DOEN!

U kan van financiële 
steun genieten

BROCHURE VOOR VRACHTWAGEN-
CHAUFFEURS EN ONDERNEMINGEN 
DIE VRACHTWAGENS GEBRUIKEN
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Zoals u waarschijnlijk weet, vormt de dode

hoek een belangrijk probleem op het vlak

van de verkeersveiligheid, waardoor 

jaarlijks talrijke ongevallen gebeuren. Om

deze situatie te verhelpen, organiseert de

Minister van Mobiliteit en Vervoer, in

samenwerking met GOCA en het BIVV, een

actie ter bevordering van de installatie van

dodehoekapparatuur. Het doel van deze

actie is financiële steun te verlenen voor

bepaalde voertuigen die uitgerust zijn met

een dergelijk systeem, ongeacht of het gaat

om een dodehoekspiegel of -camera.

Deze brochure geeft u een betere kijk op de

gevaren van de dode hoek en geeft gede-

tailleerde informatie over de praktische

modaliteiten van de actie : welke voertui-

gen komen in aanmerking, welke appara-

tuur kan worden geïnstalleerd, gedurende

welke periode wordt de financiële steun

toegekend… 
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A | WAT IS DE DODE HOEK?

De dode hoek is de ruimte rond het voertuig die de

chauffeur niet kan zien, maar waarin zich andere

weggebruikers kunnen bevinden. Elk voertuig heeft

een aantal dode hoeken: vooraan, achteraan en

opzij. Vooral de dode hoek aan de rechterkant

maakt het afslaan naar rechts bijzonder risicovol,

zelfs met goed afgestelde spiegels.

Een onderzoek dat VTB-VAB vorig jaar uitvoerde,

wees uit dat slechts 10 % van de vrachtwagen-

chauffeurs alle probleemzones rond hun voertuig

kunnen aanduiden. De onderstaande figuur brengt

deze zones in beeld. Een praktijktest wees tevens

uit dat de andere weggebruikers niet altijd weten of

ze zich in een dode hoek bevinden.

In totaal bedraagt de dode hoek vooraan en rechts

van een vrachtwagen ongeveer 70 m2. Deze omvang

varieert evenwel naargelang van de grootte van het

voertuig. Als er zich weggebruikers bevinden in

deze zone, is het ongevalsrisico zeer hoog.

B | WAT ZIJN DE GEVOLGEN? 

Het risico van een dodehoekongeval bestaat telkens

wanneer het voertuig zich naar rechts begeeft om

af te slaan of om van rijstrook te veranderen. Hoe

goed de bestuurder ook oplet, altijd bestaat de kans

dat hij letterlijk een andere weggebruiker over het

hoofd ziet. Een situatie die vaak, zeg maar dage-

lijks, voorkomt. Zo toont de eerder vermelde

enquête aan dat 78 % van de chauffeurs reeds ver-

scheidene keren werd verrast door verkeer in de

dode hoek.

Ernstig wordt het vooral wanneer zwakke wegge-

bruikers betrokken raken in een dodehoekongeval.

Zo werden in ons land in 2000 maar liefst 23 fietsers

gedood of zwaargewond bij dodehoekongevallen

met rechts afslaande vrachtwagens. Nagenoeg één

derde van de dodelijke verkeersongevallen met

vrachtwagenchauffeurs en fietsers is te wijten aan

de dode hoek. Het gaat hier meestal om zeer zware

ongevallen. Hierbij komen nog de vele aanrijdingen

tussen een vrachtwagen en een auto. Deze worden

ook veroorzaakt door de dode hoek en kunnen aan-

zienlijke materiële schade berokkenen, maar ook

veel menselijk leed veroorzaken.

C | WAT KAN MEN ERAAN DOEN?

Het is natuurlijk niet de schuld van de chauffeurs

dat vrachtwagens een dode hoek hebben. De hoog-

te van de cabine, de grootte van de vrachtwagen en

het beperkte zicht via de soms slecht afgestelde

wettelijk verplichte spiegels zorgen ervoor dat de

chauffeur vanuit zijn stuurcabine niet alles kan zien

wat er rondom de vrachtwagen gebeurt. Het gaat

hier dus vooral om een puur technisch probleem

waarvan de nadelen kunnen worden verminderd

door een defensief verkeersgedrag van alle wegge-
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1| KIJK UIT :
DODE HOEK !

DODE HOEK

A = volledig zicht

B = beperkt hoogtezicht

C = geëist zicht 

hoofdspiegels 

volgens EU

D = geen zicht

E = breedtespiegel 

vervormd/verkleind
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1 | Voor het vervoer van goederen bestemde voertuigen, met een MTM van meer dan 3,5 ton.

2 | Voor het vervoer van goederen bestemde voertuigen, met een MTM van meer dan 12 ton.

bruikers, een doeltreffende sensibilisatie en een

verbeterde infrastructuur. Dit probleem kan ook

grotendeels worden opgelost door een goed afge-

steld technisch systeem dat het gezichtsveld ver-

groot en dat zich in goede staat bevindt.

D | TECHNISCHE OPLOSSINGEN?

Er zijn verschillende systemen die het gezichtsveld

van de vrachtwagenbestuurder in grote mate ver-

beteren. De bekendste en meest gangbare zijn de

dodehoekspiegel en de dodehoekcamera.

De dodehoekspiegel is een extra bolle spiegel die

vooraan rechts op de cabine van de vrachtwagen

wordt geplaatst. De spiegel vergroot het zicht

rechts naast het voertuig en brengt de andere weg-

gebruikers duidelijk in beeld. Een dodehoekspiegel

is een relatief goedkope oplossing om de dode hoek

sterk te verkleinen.

De dodehoekcamera wordt aan de rechterkant van

de vrachtwagen gemonteerd en is verbonden met een

monitor in de cabine. De camera vergroot het zicht

zowel rechts opzij als rechts vooraan de vracht-

wagen. Een groothoekcamera die een voldoende

grote detectieafstand biedt, geeft het beste resultaat.

Door een dodehoekspiegel of -camera op de vracht-

wagen te installeren en de standaardspiegelset juist

af te stellen en te gebruiken, kan het probleem van de

dode hoek al voor een groot deel verholpen worden.

De installatie van een systeem dat het gezichtsveld

vergroot, kan het best worden gecombineerd met een

aangepaste opleiding. Het is immers van belang dat

de chauffeur leert op correcte wijze met het nieuwe

systeem om te gaan.

E | REGLEMENTERING

Op Europees niveau legt men de laatste hand aan

een nieuwe richtlijn ter vervanging van de huidige

wetgeving inzake achteruitkijkspiegels. Deze nieuwe

reglementering zal het verplichte gezichtsveld van

alle voertuigen bestemd voor personen- of goederen-

vervoer aanzienlijk verbeteren. Ze zal aanvankelijk

van toepassing zijn op alle nieuwe voertuigmodellen

en in een tweede fase op alle nieuwe voertuigen. 

In België wordt een Koninklijk Besluit uitgewerkt

voor een snellere toepassing van de bepalingen van de

toekomstige Europese richtlijn op alle nieuwe voertui-

gen van de categorieën N21 en N32 (vanaf 01/01/04).

Een omzendbrief bepaalt dat de voertuigen beho-

rend tot de categorieën N2 of N3 die door eender

welke firma worden gebruikt in het kader van de uit-

voering van federale overheidsopdrachten voor aan-

neming van werken en diensten, zullen vanaf

01/05/02 eveneens moeten uitgerust zijn met een

zichtveldverbeterend systeem. 

Bovendien stelt een tweede omzendbrief dat vanaf

01/03/02 alle nieuwe voertuigen van de categorieën

N2 en N3 bestemd voor de federale overheidsdiens-

ten en voor de instellingen van openbaar nut die

ervan afhangen, moeten uitgerust zijn met een zicht-

veldverbeterend systeem. Alle reeds in gebruik zijn-

de voertuigen van de categorieën N2 of N3 van de

federale overheidsdiensten of van instellingen van

openbaar nut, zullen tegen midden 2003 ook moe-

ten worden uitgerust met een dergelijk systeem. 
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3 | Opgelet, deze lijst kan worden gewijzigd als er nieuwe systemen worden erkend.

D | VOOR WELKE APPARATUUR 
WORDT DE STEUN TOEGEKEND?

De financiële steun is dezelfde, ongeacht het gebruik-

te dodehoeksysteem (dodehoekspiegel of camera).

Dit systeem moet echter erkend zijn door het BIVV, in

functie van een vooraf opgestelde lijst met criteria.

Bovendien moet het worden geïnstalleerd volgens

vastgestelde technische specificaties. Dit zal worden

nagegaan in de keuringsstations van GOCA, waar het

voertuig wordt voorgereden voor keuring. 

Een bijgewerkte lijst met erkende apparatuur3

bevindt zich op de volgende internetsites:

www.bivv.be en www.goca.be. Deze lijst is ook be-

schikbaar bij GOCA en het BIVV (zie de hierna ver-

melde gegevens).

E | VAAK GESTELDE VRAGEN

Waarom zich beperken tot opleggertrekkers met

een maximale toegelaten massa van 18 ton of

meer?

Het probleem van de dode hoek geldt natuurlijk voor

alle voertuigtypes, maar bij deze actie wordt het

meest belang gehecht aan opleggertrekkers met een

98

Om de installatie van dodehoekapparatuur aan te

moedigen, wordt financiële steun verleend indien de

vrachtwagen is uitgerust met een dergelijk systeem.

A | WELKE VOERTUIGEN 
KOMEN IN AANMERKING?

De steun wordt toegekend voor trekkers met een

Maximaal Toegelaten Massa (MTM) van 18 ton of

meer, die in gebruik zijn of die in het verkeer zullen

worden gebracht, en die uitgerust zijn met een door

het BIVV erkend dodehoeksysteem.

B | WAARUIT BESTAAT 
DE FINANCIËLE STEUN?

Bij de volgende periodieke technische keuring zal

de basiskeuring van trekkers gratis worden uit-

gevoerd in één van de 73 keuringsstations, op voor-

waarde dat ze zijn uitgerust met een erkend dode-

hoeksysteem (spiegel of camera) dat is geïnstalleerd

volgens de voorschriften. Een keuringsbewijs zal

samen met een specifiek kwijtschrift worden uit-

gereikt aan de klant. De basiskeuring die normaal

43,50 euro kost, zal éénmaal gratis worden uit-

gevoerd. Deze korting geldt niet voor bijkomende

keuringen zoals milieukeuring, nazicht van de

tachograaf of van de snelheidsbegrenzer…

C | TIJDENS WELKE PERIODE WORDT 
DE FINANCIËLE STEUN TOEGEKEND?

De steun wordt toegekend voor voertuigen die tus-

sen 2 mei 2002 en 30 april 2003 worden aangeboden

bij de autokeuring.

2 | FINANCIËLE STEUN :
praktische modaliteiten

PRAKTISCHE MODALITEITEN
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MTM van 18 ton of meer (ongeveer 38.000 voertui-

gen van dit type zijn ingeschreven in België). De

omvang van het probleem en de risico’s die hierdoor

ontstaan, zijn immers rechtstreeks te wijten aan de

vorm van dit soort voertuigen. Met andere woorden:

de kans op dodehoekongevallen is het grootst voor

trekkers met oplegger.

Wordt de financiële steun toegekend voor syste-

men die werden geïnstalleerd na 2 mei 2002, of

enkel voor de systemen die vóór deze datum wer-

den geïnstalleerd?

De financiële steun wordt toegekend voor alle trekkers

die uitgerust zijn met een door het BIVV erkend dode-

hoeksysteem. Zo kan zelfs voor een opleggertrekker,

die vóór de aanvang van de actie met een dergelijk sys-

teem werd uitgerust, steun worden toegekend.

Zullen de momenteel erkende systemen ook vol-

doen aan de Europese reglementering?

De toekomstige Europese reglementering zal enkel

van toepassing zijn op nieuwe voertuigen. Het is dus

onmogelijk dat een chauffeur, om in orde te zijn met

de Europese reglementering, moet veranderen van

dodehoeksysteem terwijl zijn voertuig reeds was

voorzien van dergelijke apparatuur.

Onmiddellijk handelen is dus de boodschap!

Voor brochures en/of kleine affiches betreffende
deze actie, kan u terecht bij:

❑ het Belgisch Instituut voor 

de Verkeersveiligheid (BIVV), 

Verzendingsdienst, 

Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel

✆ : 02/244.15.11

Fax : 02/216.43.42
info@bivv.be

www.bivv.be

❑ de Groepering van Erkende Instellingen 

voor Autokeuring en Rijbewijsexamen (GOCA),

Technologiestraat 21-25, 1082 Brussel

✆ : 02/469.09.00 

Fax : 02/469.05.70
goca@goca.be 

www.goca.be

Als u een nieuw dodehoeksysteem wil laten erken-

nen, neem dan gerust contact op met het BIVV. De

vereisten voor een dergelijk systeem zijn vermeld

op de website van het BIVV (www.bivv.be, rubriek

"in de kijker") en van GOCA (www.goca.be). Het is

ook mogelijk deze brochure te downloaden via deze

websites.

Deze brochure is gedeeltelijk gebaseerd op twee fol-

ders over de dode hoek, verkrijgbaar bij het BIVV en

KBC Bank & Verzekering (070/69.52.45). De ene folder

is bestemd voor fietsers, de andere voor vrachtwa-

genbestuurders.
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3 | PRAKTISCHE 
INFORMATIE

PRAKTISCHE MODALITEITEN
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