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Is het statistisch materiaal 
even onveilig als het verkeer? 
Onderzoek objectieve onveiligheid (deel 1) 

Zo goed als altijd staan er cijfers aan de basis van een beleid. Oat is niet anders wat betreft ver· . 
keer en de (on)veiligheid ervan. In België blijken die cijfers niet volledig en niet representatief te 
zijn: er kan dus geen kwaliteitsgarantie gegeven worden. Onder andere het BIVV en de mobili· 
teitscel zullen zich moeten afvragen in welke mate er nog sprake is van kwaliteitsvol beleidsadvies 
als men zich baseert op zulke statistische gegevens. Waar loopt het mis? Hoe kunnen de proble
men aangepakt worden op korte en lange termijn? 

Deze reeks bestaat uil drie delen. 
In d it eerste artikel wordt de kwali· 
teit, de toegankelijkheid en de accu· 
raatheid van hel bestaande statis· 
ti sch materiaal onderzocht. In een 
tweede artikel (maart '99) wordt de 
onderrapportering in verkeerssta· 
·listiéken toegelicht. In een derde 
artikel (april '99) besteden we aan
dacht aan het verplaats ingsgedrag 
van een ruime groep geënquêteerde 

I "'-kandidatuurstudenten. 

In het federa le onderzoeksprogramma 
van de Dienst Wetenschap, Techn iek 
en Cultuu r (DWTC) met betrekking 
tot duurzame ontwikkeling zit ook een 
luik 'duurzame mobiliteit". In het 
kader van dat lui k dienden het Cen· 
tru m voor Duurzame Ontwikkeling 
(CDa)' , de Vakgroep Psychoa nalyse 
en Raadplegi ngspsychologie' en Lang
zaam Verkeer~ een gezamenlijk onder
zoeksvoorstel in . Het doel was: de vol-

"Mobiliteit" binnen het concept van 
duurzame ontwikkeling wil de dreigende 
incompatibiliteit va n de mobiliteit met de 
leefomgeving wegwerken. MeI de incom
pabililei t I)le! de leefomgeving word t de 
h:;efuaa rhcid en de bereikbaarheid 
bedoel(1. Duurzame mobiliteit streef'! er 
naar om een evenwicht te bereiken tussen 
mobiliteit. leelbaarhcid en bereikbaarheid, 

pror. Or. 0 00111 ( RUG) 

ledige . verkeersonve il igheid in beeld 
brengen. Aa nvankelijk waren er vier 
delen gepland : I) objectieve onveilig
heid, 2) subjectieve onveil igheid, 3) 
verkeersonleelbaard heid, 4) indicato
ren van verkeersleetbaarheid. 

Doordat het geplande budget bijna 
gehalveerd werd , moesten en kele 
onderdelen geschrapt worden. 

Objectieve onveiligheid 

Het C Da eleed onelerzoek naar !let in 
kaart brengen van de obj ectieve 
onve iligheid. Dat dee londe rzoek 
bestond op haar beu rt ui t drie onder
delen: 

• categorisering van de 'zwam'ge
wonden', samen met de problema
tiek van de juistheid van de cijfers 
van het aantal dodelijke slacht· 
offers; 

• de verhouding tussen geregistreer
de en niet-geregistreerde letselon
gevallen; 

• cle verhoudi ng tussen aangegeven 
en niet-aangegeven UMS-ongeva l
len (ongeva llen met uits luitend 
materië le schade). 

Prof. Dr . Quackclbecn (RUG) 

'. Peter Van Sevcnanl 

Vergelijking met de werkelijk 
gebeurde ongevallen 

Het doel was om de tota le onveil ig· 
heid in beelel brengen door de 
bestaande registrat ie en rapportering 
van ongevallen te vergel ij ken met de 

. werkelijk gebeurde ongevallen. Dat 
kon enkel bereikt worden als de hui· . 
d ige stat istische bronnen toega nkelijk 
en vergelijkbaar wa ren met andere 
bronnen die aanzienlijk vo lled iger o f 
representatiever waren. 

De geregistreerde gegevens van poli
tie/rijkswacht zouden vergeleken wor· 
del; met: 

• enerzijds de gerapporteerde gege· 
vens, verzameld door het NIS; 

• en anderzijds de ongeva ll engege· 
vens van de spoedopnames van cle 
zes belangrij kste Gentse zieken· 
huizen en de gegevens van de ver
zekeraars. 

1. " Doden" 

Uit gesprek ken met politie/r ijkswacht 
blijkt dat er bij registrat ie en (vooral) 
rapportering van doden problemen 
zijn. 

Soms 'worden zwaargewonden die 
overlijden tij dens het vervoer naar het 
zieken hui s, al s zwaargewonden 
geklasseerd. Op die manier vermijdt 
men bijkomende admini strati eve 
rompslomp oftijdverliess. Hierdoor is 
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de registrat ie mogelijk niet correct. 
Voor het ziekenhuis worden die slach t
offers immers als 'doden ' geklasseerd , 
maar in een aantal gevallen heen bij 
po litie/ rijkswacht geen bijwerk ing 
plaats van cle data bestemd voor het 
N IS. In dergelijke geva llen wordt het 
dodelijk slachtoffer a ls 'zwaargewond ' 
gek lasseerd . 

Een zwaargewonde die overlijdt bin
nen de 30 dagen na het ongeval, wordt 
stat istisch als 'dode' beschouwd. Dat 
is alleen het geva l als het zieken huis 
dat overlijden aan de politie en/of par
ket meldt en als d ie gegevens dan ook 
worden gerapporteerd . Men mag aan
nemen dat een dergelijke proced ure 
meestal correct verloopt, maar de 
betrokken gesprekspartners kenden 
versch illende gevallen waarbij overle
den zwaargewonden als zwaargewon
den werden geregistreerd en doorge
geven aan het NIS. 

Dergelijke fouten ontstaan meestal 
door een combinatie van factoren. Het 
kan gaan 0111 admin istratieve fouten: 
de meld ing door het ziekenhuis komt 
niet bij de ju iste d ienst of persoon 
terecht, de formul ieren va n het NIS 
zijn al o pgestuurd, verkeerde identifi 
catiegegevens, .... Of het is gewoon 
slordigheid: het' ziekenhuis maakt de 
gegevens van een overleden verkeers
slachto ffer ni et over', de NIS-fo rmu
lieren worden niet altijd ingevuld 
en/of aangepast, .... In dit geval wordt 
verondersteld dat er na registratie ook 
rapportering (doorsturen va n het 
N IS-formulier) plaatsvindt. Het NIS 
heefLzelfde indruk dat sommige pol i
tie/ rijkswacht-korpsen het met deze 
verplichting Iliet te nauw nemen en 
slechts sporadisch overgaan tot rap
portering. 

In een aantal gevallen heefl dit Ie maken 
met het feil dat de dienst va n de betrokken 
agenten erop zi l cn dal dodelijke slacht
oITers bijkomende "administratieve" lijd 
veroorzaken. 

Vermoedelijk zijn deze fouten zeer klein. 
Op geen cnkclmomcnt kOll cchler worden 
nagegaan in welke male een sluitende 
procedure hiervoor word t gebruikt. 

MENS EN RUIMTE. Diepl(!o/lder:ot!k 
dodelijke I'erkeersongemllen ill België. 
mei 1997, Studie in opdracht van het 
Belgisch Instituut voor de Verkeersveilig
heid. Eindrapport, 2 t 6 blz. 
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De st udie van MeliS en Ruim/e' met als 
doelstelling 'door middel van een diep
teonderzoek inzicht te verkrijgen in de 
relaties tussen ongeva l factoren spe
lende bij verkeersongevallen met fata
le afloop teneinde aanbevelingen te 
doen ter verbetering van de actieve en 
passieve vei ligheid'S, gaf reeds een ern
stig verschil aan tussen de pa rketgege
vens en de NIS-gegevens. 

In een gesprek met heL NIS J:>leek dat 
er o p geen enkel ogenblik werd /wordt 
nagegaan in welke mate de gegevens 
nog beantwoorden aan eisen als volle
d igheid o f representativiteit. Het leek 
er zeer sterk op dat er geen enkele 
kwaliteitsbewaking van de data was, 
waardoor men geen zicht heeft op de 
waarde erva n. Bij hel verzamelen van 
data is de volled igheid of representa
tiviteit een basisvoorwaarde. Van 
zodra men daarvoor kiest, moet het 
cijfermateri ,ml bovendien beantwoor
den aan een aantal bijkomende kwa li
teitseisen, die te maken hebben met de 
bruikbaarheid van de data. Hel streven 
naar cijfers die minstens de realiteit 
benaderen, heeft niet zozeer te maken 
met een obsessie voor de juiste cijfers, 
dan wel met cijfermateriaal dal beant
woordt aan de vereisten die Polak..9 

stelt. Polak ste lt dat de bruikbaarheid 
en de waarde va~l registraties anlangen 
va n negen aspecten: 

• volledigheid of representativiteit; 

• correctheid; 

• relevantie; 

• resolutie; 

• nauwkeu righeid; 

• tijdighei d; 

• continuïteit; 

• fl exibil iteit; 

• koppelbaarheid. 

Als men geen volledigheid of repre
sentativiteit - met aanduiding van de 

I Als methode wcrd het fascrnodc l voor 
ongcva la lUllyse van de St ichting Weten· 
schappelijk Onderzoek Verkeersveilighcid 
(SWOV) gebruikt. Daarbij werden 
dossiers van vijf gerechtelijke arrondisse
menten door de grime geselecteerd: basis 
voor deze selectie was dal het ten eerstc 
om lIfgeslolcn dossiers moest gaan en ten 
twcede dat een verslag werd opgemaakt 
door een verkeersdcskundigc. 

PO LA K. 1'.1-1 .. Hoe groot zijn de \verkelij
kc' aantlll verkeerss lach toffers. Leidschcn
dam. 1995. SWOV R-95- 15. 19 blz. 

verhoudingen - kan bereiken , stellen 
zich quasi-o nop losbare problemen.
voo r interpretatie. De andere voor
waa rden zijn alleen zinvol als de basis
voorwaarde ( het materiaa l moet min
stens een representtrtief staal Zijll van 
de bevolking) vervuld is. 

Poging 

Op basis van dat gesprek heeft het 
N IS een eerste voorzichtige poging 
gedaan om een betere kwaliteitsbewa
king te ga rande'rnl. De c ijfers van de 
doden zijn imrrkrs de enige gegevens 
waa rvan de rapportering kan gecon
troleerd worden door het NIS zelf. 
Het N IS ontvangt de gegevens van 
politie/ rij kswacht en van het parket. 
De pol itie/ rijkswacht meldt dit via het 
statistisch formulier - op elektroni
sche drager voor de rijkswacht en op • 
harde kopie voor de politie -, terwijl 
het parket bij e lk verkeersslachtoffer 
dat overl ijdt een individuele fich e 
·opmaakt. Doordat be paald e 
po litie/ rij kswacht-korpsen de gege
vens niet of zeer onvolledig invullen, 
ontstaan er belangrijke verschillen; de 
studie van MeliS en Ruimte kwam op 
een verschi l va n 8 % uit. D it betekent 
dat op basis van dat onderzoek de cij
fers van het N IS voor wat betreft de 
doden, minstens 8 % te laag is. 

Om deze verschillen over meerdere 
jaren (zowel voor al s na de invoering 
van het huidige statist isch formuli er) 
in beeld te krijgen - en o m zo vast te 
ste llen o f het hier om structu rele of 
steeds toenemende fouten gaat - wer
den hierover de basisgegevens 
gevraagd. Het vols tond o m ofwel een 
kopie van de individuele fiches of het 
totaa lcijfer van de individuele fiche te 
bezorgen. Na maanden deelde het 
N IS mee dat dit niet mogelijk was 
omdat het "NIS, ingevolge zij n 
opdracht, gebo nden is aan het statis
tisch geheim". Wel werd voor 1996 en 
1997 een globa le tabel ( tabel I) over
gemaakt. Op geen enkele manier kon 
de correctheid van die verschillen wor
den onderzocht. Evenmin kon worden 
vastgesteld of de fouten structureel 
waren of toenamen met de jaren. Op 
deze wijze kon geen eenvoudige his
torische vergelijking gemaakt worden 
van de kwaliteit van de statistische 
gegevens. Vermoedelijk heeft de wei
gering dan ook weinig van doen met 



·1996 1997 

aantal ontbrekende formulieren 
maand België Gent maand België Gent 

Ol - - Ol 2 -
02 II - 02 2 -
03 9 - 03 2 -
04 8 - 04 2 -
05 17 1 05 I -
06 9 - 06 I -
07 12 1 07 5 -
08 6 - 08 3 - . -
09 9 09 2 -
10 14 10 - -
I I - II I -
12 II - 12 J -

totaal 106 2 totaal 22 -
aantal doden 

totaal 1356 28 totaal 1364 nog niet 
bekend 

% t.o. v. het jaartotaal 

7,8 % .1 7,1 % 

Tabel ,: Globale ,abel (NIS) 1996· 1997 

het stat istisch geheim, maar wel iets 
met de mogelijkheid dat over de jaren 
heen de verwaarlozing van de kwa li
teitsbewak ing sterk in beeld zou 
komen. 

Bij de verschillen tussen die twee cij
rers kunnen enkel de routen in één 
richting worden vastgesteld. De basis 
voor toetsing zijn de cijrers van het 
parket; in welke mate er ook op de par· 
ketten routen gemaakt worden, kon 
niet worden achterhaald. De manier 
waarop men 'bij de politieparkelten te 
werk gaat, roept heel wat vragen op 
over de kwaliteit van die gegevens. 
Voor het pol itieparket van Gent 
schrijrt de parketmagistraat een code 
op de rarde van het dossier en op basis 
daarvan wordt een individuele fiche 
opgemaakt. Dit wordt nergens verder 
bijgehouden zodat geen enkel contro
le mogelijk is. De kans dat door ver
gissingen of admin istratieve slordig
heden geen individuele fiche wordt. 
opgemaakt, is reëel. 

10 Ook dc stijging van dc gewonden voor het 
eerste semester van 1998 kan hierdoor 
verk laard worden: dc verantwoordelijken 
(politicfrijskwachtdicllstcn en burgemees
ters) werden verzocht 0111 Ie waken over hel 
invullen cn opsturen van dc stat istische 
rorrnulicren . 

1,6 % I 0% 

De gesprekken met het NIS hebben 
wel tot enig resultaat geleid. 

• Door het actier vergelijken van de 
parketgegevens met de polit ie/rijks
wacht-gegevens, verkleinde het NIS 
de arwijking. Dit is tevens de ver
klaring \'Oor de stijging van de 
dodencijfers" voor 1997. Men moet 
ook nog opmerken dat 22 doden 
nog steeds niet in de statist ieken 
van 1997 teruggevonden worden 
doordat elk fonTIulier van 
politie/rijkswacht ontbreekt. De 
korpsen waar deze doden vielen, 
hebben niet alleen geen rOl'lllulier 
opgemaakt, maar hebben vermoe
delijk elke medewerki ng tot het 
rechtzetten van die fouten gewei
gerd. In een klein aan tal gevallen 
kunnen het ook vergissingen van 
het parket zijn; het parket kan een 
slachtorrer als een verkeersdode 
aanduiden terwijl de ol11stand ighe· 
den van het ongeval duidelijk 
maken dat het geen verkeersonge· 
val betrert. In welke mate het hier 
een weigering tot medewerk ing · 
betrert or vergissingen van het par· 
ket, kan niet worden bepaald. 

• Ook wordt de individuele riche 
aangepast waa rdoor zowel de poli
tie/rijkswacht-brigade gekend is als 
het proces-verbaalnul11mer. D it ver-

eenvoudigt de vergelijking tussen 
de parket- en politie/rijkswacht
gegevens. 

2. "Gewonden" 

" Het verzamelen van de data voor 
gewonden was nog moeilijker, omdat 
we zowel de toelating tot het gebruik 
van de gegevens van het NIS en de 
poli tie/rijkswacht; als van de zieken
huizen moesten krijgen .- De bedoeling 
was om de werkelijk geregistreerde en 
gerapporteerde ongelallen (pol itie/ 
rijkswacht en NIS) tf toetsen aan de 
gewonden gemeld via de spoedopna
me. 

Om die gegevens te kunnen vergelij
ken, was het noodzakelijk om over een 
aantal basisgegevens van het pv te 
beschikken. Het NIS werd gevraagd 
bm de gegevens van het studiegebied 
aan te leveren; dit leek geen probleem 
maar toen puntje bij paa ltje kwam, 
werd meegedeeld dat geen pv-num
mer kon worden meegedeeld. Het 
gekende verhaaltje van het statistische 
geheim werd opgevoerd. Alhoewel 
deze gegevens met het pv-nul11mer wel 
worden overgemaakt aan politie/rijks· 
wacht en niettegenstaande politiel 
rijkswacht en het parket hun akkoord 
tot het gebruik van deze gegevens 
gaven , werd dit geweigerd. Bovendien 
verschart dit pv·nummer geen enkele 
bijkomende toegang tot andere gege
vens, ten zij de eigenaar van die data 
(politie/rijkswacht en parket) daarin 
toestemt. 

Omdat deze gegevens wel beschikbaar 
en te raadplegen zijn bij pol itie/rijks
wacht, kon de weigeri ng van het NIS 
op die manier omzeild worden. Voor 
de vergelijking met de gegevens van de 
spoedopnamedienst waren een aantal 
persoonlijke gegevens nodig, onder 
meer naam, geboortedatum, woon
plaats. Die gegevens zouden dan door
gestuurd worden naar de zieken hui· 
zen die ze zouden vergelijken met de 
gegevens van de spoedopnamen. Op 
die wijze was er op geen enkel ogen· 
blik sprake van het gebruik van per
soonlijke gegevens door het onder
zoeksteam. Het zieken huis beschikte 
over deze persoonlijke gegevens en 
moest enkel in tabellen de relatie tliS
sen de geregistreerde en de in het zie
kenhuis op de spoedopname aange· 
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melde geva llen aanduiden. Niet
tegenstaande deze garantie eiste de 
politie een advies van de com mi ssie 
ter bescherming van de persoonlijke 
levenssreer. Hoewel deze com missie 
principieel akkoord ging met het 
gebruik van de persoonlijke gegevens 
voor dit onderzoek, eiste men dat a lle 
personen vooraf 0111 hun toestemming 
werd gevraagd. 

Die voorwaarde stuitte op een massa 
problemen: de data van 1'996 - zoals 
woonplaats - konden gewijzigd zijn, 
het verkeersslach torrer kon minderja
rig zijn, overleden zijn or in de onmo
gelijkheid verkeren om een toelating 
te geven. In een aantal van die geval
len stelde zich duidelijk het probleem 
van rechtsopvolging. 

Bovendien was het niet duidelijk hoe 
men de weigeringen statistisch kon 
verantwoorden ofYerklaren. 

De opmerkingen op dit advies werden 
door de commissie - nieLtegenstaande 
herhaalde schriftelijke vragen - nooit 
beantwoord. Wanneer men dit advies 
zou volgen, dan wordt wetenschappe
lijk onderzoek dat zich wenst te base
ren op basismateriaal gekoppeld aa n 
persoonlijke gegevens, schier onmo
gelijk. Het is evident dat er garanties 
worden gevraagd met betrekking tot 
de bescherm ing van persoonlijke 
gegevens. maar dat kan toch niet lei
den tot de situatie dat voor e lk gebruik 
van persoonlijke gegevens in een 
wetenschappelijk onderzoek, e lk indi· 
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vidu - aangeduid als 'informationele 
zelfbeschikking' - de toelating moet 
geven. 

3. "Uitsluitend materiële 
schade" 

Data over verkeersongeva llen waarbij 
er geen gewonden va llen en er enkel 
materiële schade is, worden nergens 
op een systematische wijze verzameld. 
De gegevens over UMS worden sedert 
een tweetal decennia niet Illeer statis
ti sch verzameld. De enige bron vor
men de pv's van politie/rijkswacht en 
de gegevens van de verzekeringsmaat
schappijen . 

Het opmaken van pv's door 
politie/rijkswacht van UMS kan niet 
a ls prioriteit beschouwd worden. 
Enkel in het geval de partijen niet tot 
een akkoord komen or indien zware 
verkeershinder voortvloeit uit het 
ongeval, komt de politie/rijkswacht ter 
plaatse. Het ter plaatse komen bete
kent echter niet dat er automatisch 
een pv wordt opgesteld. Bovendien is 
de controle van deze pv's - afllanke
lij k van politie/rijkswacht-korps -
slechts ar en toe mogelijk via een 
geautomatiseerd bestand. Op basis 
van de pv's - in de veronderstell ing 
dat het parket en pol itie/rijkswacht 
hiertoe toelating geven - is geen 
onderzoek van de UMS-ongeva llen 
mogelijk. Bovendien zullen in derge
lijke pv's zelden or nooit eenzijdige 
ongevallen met voetgangers, fietsers 
en zelfs bromrietsen terug te vinden 

zijn. De data van de pv's met be
trekking tot UMS·ongevallen richt 
zich vooral naar gemotoriseerd ver
keer. 

De enige bron die overblijft om UMS
ongeva llen te onderzoeken, zijn de 
data van de verzekeraars. Die zijn ech- . 
ter niet happig om die data ter 
beschikking te stellen. De toegang tot 
die data is zo goed als onmogelijk or 
afllankelijk van de goodwill van één or 
meerdere verzekeraars. Dit probleem 
is niet typisch Belgisch, het komt in de 
meeste landen voor. Onderzoeken op 
basis van verzekeringsdata zijn erg 
beperkt en worden steeds binnen 
bepaalde randvoorwaarden gevoerd. 

De gegevens van de verzekeraars 
bevatten trouwen s een zeer beperkt 
deel van de werkelijk gebeurde onge
va llen. Door het bonus-malus-stelsel 
slu iten de betrokken partijen in het 
ongeval vaak een akkoord zonder tus
senkomst va n de verzekeringen. Die 
ongevallen vindt men uiteraard niet 
terug in de verzekeringsdata. De bewe
ring dat de niet-aangegeven ongeval
len eerder ongevallen zijn met beperk-
te schade, kan niet zomaar aanvaard 
worden, wanneer uil ons onderzoek 
blijkt dat zelrs bij een belangrijk deel 
van d~ ongeva llen met gewonden geen 
verzekering wordt ingeschakeld. 

Bovendien rijst het probleem dat op 
geen enkele manier kan worden uit
gemaakt in welke male auto's verze- t 



kerd bij bepaalde verzekeraars - die 
eventueel data zouden beschikbaar 
ste llen - meer of minder bij UMS
ongeva llen betrokken zijn . 

Evaluatie van het statistisch 
materiaal 

Toegang krijgen tot statistisch materi
aal waarmee nog verder verbanden 
kunnen worden gelegd, is duidelijk 
niet eenvoudig. Zowel het stat istisch 
geheim van het NIS, als de adviezen 
van de Commissie voor de Bescher
ming van de Levenssfeer maken het er 
niet gemakkelij ke r op. In die twee 
gevallen heeft men tegen de eenzijdig 
genom en beslissing - waarbij dikwij ls 
elke motivat ie ontbreekt - geen enkel 
verhaa l. 

Vooral in het geval van het NIS lijkt 
het er sterk op, dat men het mate riaa l 
wil afschermen. Dit gebeurt met des 
te meer ijver naarmate het gevraagde 
materiaal geen kritische toets kan 
weerstaan. Vooral bij het NIS ont
breekt elke motivatie, vermits men 
meesta l zelfs geen schriftelijk ant
woord geeft. Er zou een specifieke 
beroepsprocedure tegen dergelijke 
beslissingen moeten bestaan. Het lijkt 
er immers sterk op dat de term 'sta
ti stisch geheim ' totaa l willekeurig 
wordt gebruikt". 

Hetzelfde geldt voor de Com missie 
voor de Bescherming van de Levens
sfee r; ook hier is geen verhaal moge
lij k tegen het advies van de commissie 
of een lid van de administratie. Hoe
wel men erkent dat bij het strikt toe
passen van de wet op de bescherming 
van de levenssfeer, in een aantal geval
len elk wetenschappelijk onderzoek 
onmogelijk wordt, legt men onrealis- ' 
tische voorwaarden op. Het kan trou
wens niet dat ad hoc de voorwaarden 
worden bepaald; een zekere vorm van 
eenhéid lijkt wenselijk. 

Het statistisch materiaal van het NIS 
wordt door derden (politie/ rijkswacht 
en parket) verzameld, waardoor een 
permanente bewaking van deze data 
wenselijk is. De dataverzameling 
wordt niet of onvoldoende opgevolgd, 
waardoor de vo lledigheid of de repre
sentativiteit van de data niet is verze~ 

11 Zel fs een beroep op de Hoge Raad voor Sta
tist iek leverde geen resu ltaten op. 

kerd. Vermoedelijk beseft men dat de 
kwaliteit van de data niet meer verze~ 
kerd is, maar neemt men geen i nitia~ 

tieven om dat structureel te verande
ren. De gebru ikers van de bewerkte 
data worden niet ingel icht over het 
kwaliteitsverlies en maken hun analy
ses op basis van onvolledige gegevens. 
De analyses worden op hun beurt 
gebrui kt om het beleid te adviseren. " 

Het is van pri mordiaal belang 0p1 te 
weten in welke mate het kwal iteits
verlies va n de data de analyses beïn
vloedt. Als het NIS zelf niet weet in 
welke mate de verkeersongevallencij
fers nog representatiefzijn , dan is het 
hek van de dam. 

Het huidige statistisch 
materiaal biedt onvol
doende garanties voor 
volledigheid en voor 
representativiteit. 

De representativiteit van de data slaat 
niet a lleen op het fe it dat in sommige 
korpsen de statistische fo rmul ieren 
niet of zeer gedeeltelijk worden inge
stuurd, maar vooral op het feit dat de 
cijfers de betrokken heid in ongevallen 
van alle vet'keersdeelnemers minstens 
moet verzekeren . . Uit onze studie 
blijkt voldoende dat bepaalde ver
keersdeelnemers - ongeacht de kwets
uren - slechts beperkt in de stat istie
ken voorkomen. Omdat het beleid op 
basis van de ongevallencijfers bepaal
de beleidsprioriteiten kan leggen, het 
legistiek kader kan creëren om onvei
ligheidsituaties te voorkomen, zijn 
ongevallengegevens die een kwali
teitstoets kunnen doorstaan, een 
noodzaa k. 

Omdat om diverse redenen de onge
vallendata op basis van polit ie/ rij ks
wach t-rapportering nooit vo lled ig zu I
len zijn , moeten andere methodieken 
worden ingeschakeld om de represen
ta tiviteit va n de data te kunnen bepa
len. 

I I Zo zullen verschillende gebruikers ·B.I.Y.V .. 
de mobiliteitscel, dienst planning (VRI ND) . 
.... zich moetcn afvragcn in welke mate de 
kwaliteit van hel beleidsadvies nog kan 
gewaarborgd wordén met statist ische gege· 
vens waarvoor gecn kwaliteitsgaranties meer 
kunnen gegcven worden. 

De en ige mogelijkheid hiertoe is om 
een voldoende ruime enquête uit te 
voeren. Deze enquête moet breed 
opgezet worden omdat bij ongevallen 
andere factoren een rol spelen dan 

. leeftijdsklassen, regiona4: spreiding, 
man-vrouw, beroep, opleiding, ... Een 
statistisch representatief staal van de 
bevolking is niet van aard om de 
betrokkenheid van de totale bevolk ing 
in verkeersongeva llen te bepa len. Het 
gevaar voor vertekeningen is dan te 
groot. Een aselecte enquête over een 
voldoende ruim staal)dn de vele toe
vall igheden die bij 01,gevallen spelen 
tot eén mfnimum herleiden. 

Om de statistische gegevens op te 
hogen naar het echte niveau van de 
verkeersonveiligheid, is dus dringend 
een ruime enquêtering noodzakelijk. 
Alleen. zo kunnen de huidige stati sti
sche cijfers getoetst worden aa n een 
meer realistische benadering van d.e 
verkeersonvei ligheid. Men kan zich 
baseren op de Nederlandse ervaring 
in d it verband. Op basis van de enquê
te (tabel 2 p. 12) kwam men uit op 
430.000 gewonden te rwijl er slechts 
49.748 geregistreerd waren. Deze cij
fers (negenmaal meer gewonden dan 
de cijfers van polit ie (VOR)) geven de 
grootteorde van het probleem aa n. 
Alhoewel de registratiegraad door 
pol itie van d ie van België versch ilt, 
geeft d it toch te denken over de kwa
liteit van de ongevallengegevens. 
Figuur I (p. 12) geeft de recentere ver
keersongevallencijfers (Nederland 
1995) weer op basis van com binatie 
van verschi llende data. De cijfers zijn 
lager omdat basisgegevens van de regi
stratie door politie (privé-ongevallen
registratie) opgehoogd worden met de 
cijfers van ziekenhuizen, terwijl dit bij 
de gegeve ns van 1987 gebeurde op 
basis van een enquête waa rbij alle 
verkeersongevallen en gewonden wer
den geteld. Die laatste cijfers gaan 
over effectieve te llingen, terwijl in de 
enquête van 1987 het gegevens zijn 
die door de respondenten werden ver
strekt. 

De problemen aanpakken 

Het huidige statistisch materiaal biedt 
onvoldoende garanties voor vo lledig
heid en voor representativitei t. Binnen 
de bestaande procedures moet de regi
stratie door de polit ie/ rijkswacht en 
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Alle verkeorsgewonden 430.000 100 X, 

waarvan voldoen aan registratie-eisen 2 10.000 49 % 100 'X, 

waarvan politie aanwezig 95.000 45 X, 100 'X. 

waarvan ge registreerd (VOR) 49.748 24 % 52 'X. 

.. 
Tabel 2: pol,11el'cglstl'tllleJ:"mullll Neder/rllu/ ( / 987) 

AANDEEL POLITIEREGISTRATIE 
(Nede r land 1 995) 
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FigulIl' I: Politieregistmtie Neder/wuI (Oml"",/: Ulwt'" l'el'keerssllu:lt tojfers: I'lImillJ: 
we/'kc/ijk sitflatie· /995)'J 

parketten dringend geautomatiseerd 
worden. Vooral de automatiseri ng va l; 
de registratie door politie/ rijkswacht 
is een absolute noodzaak; die regi
stratie moet gebeuren op het niveau 
van het ongeva l zelf. 

Slaagt men er niet om deze automati· 
sering op korte termijn door te voeren 
op een wijze dat het klassieke pv alle 
basisgegevens voor de rapportering 
van het ongeval bevat en hierdoor bij
komende handelingen worden verme
den, dan kan men verwachten dat de 
kwa li teit en de kwantiteit van de regi
stra tie nog verder daalt. 

Alhoewel de regist ratie van ongeval
len door politie/rijkswacht steeds 
onvolledig zal zijn , moel een dergelij
ke registratie worden behouden en 
aangevuld met de verkeersongevallen
gegevens van ziekenhuizen. Hiertoe is 
het noodzakel ijk om de regist ratie 
in zie kenhui ze n van verkeers- · 
slachtoffers te o rgatlÎseren; O1Omen
teel wordt dit noch in ziekenhu izen, 
noch in de bestaande patiënten be
standen bij dokters bijgehouden. Ver
mits verkeersgewonden een belangrij
ke aandeel vormen van de uitgaven in 
de sociale zekerheid, lijkt alleen vanuil 
deze benadering een dergelijke verza
meling van gegevens wenselijk te zijn. 
In een later stadium moel ook de eer
ste-I ij n-zo rgenve rstrek kers h ierbij 
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betrokken worden en kunnen de 
patiëntendossiers b ier als basis die
nen. 

Het opbouwen en koppelen van deze 
versclii llende gegevens vergt tijd. Om 
deze reden moet op ko rte termijn 
gepleit worden voor een breedopge
zette enquête waarbij men cle verhou
ding tussen cic bestaande statist ische 
gegevens kan ophogen naar een meer 
rea listisch ongevallenniveau. De hu i
dige staatssec retaris zou deze 
opd racht tot bet uitvoeren van een 
dergelijke enquête kunnen geven, 
waardoor in de volgende legislatuur 
een verkeersbeleid kan worden opge
zet dat nauwer aanslui t bij de reë le 
si tuatie. 14 

De hu idige o rganisatie bij het N IS is 
niet van aard om te verwachten dat de 
cij fers va n verkeersongevallen een 
noemenswaardige verbetering moge
lijk maken. Dit a lles heeft zowel met 
het gevoerde beleid op 't vlak van per
soneel, organisatie en va n doelste ll in
gen. Het NIS is aan een grondige 
modernisering toe om haar terug als 
een volwaardige beheerder van de ver
keersongevallenstatistieken te kun
nen beschouwen. 

De vraag rijst trouwens of de bewer: 
king van de verkeersongevallengege
vens (zowel koppeling met zieken
huisgegevens als het opbouwen van 

een specifieke procedure on1 de gege
vens bruikbaar te maken voor het • 
opbouwen van een verkeersveil ig- .. 
heidsbeleid zijn wenselijk) door het 
NIS moet gebeuren. Di l lijkt meer een 
taak te zijn voor het 6 IVV, samen met 
de gewestelij ke ad ministra ties; op 
Vlaams niveau kan deze ro l ingevuld 
worden door de mobil iteitscel . 

Stat istisch gegevens over verkeerson
geva llen worden vérzameld door over
heidsinstant ies. Het gebruik dat van 
deze data worqt-~emaa kt, moet op 
zo'n manier ge'eglementeerd worden 
da t men voora f de toegangsvoorwaar
den kent. Specifieke procedures voor 
toegang, motive ring van de beslissin
g~n en een beroepsprocedure zijn mini
male voorwaarden, wil men de toe
gang en de toelating tot het gebruik • 
van deze data boven het n iveau van de ... 
casuïstiek tillen. 

, De Comm issie voor de Bescherming 
van de Persoon lijke Levenssfeer kop
pelt aa n het wetenschappelijk gebruik 
voorwaarden die gesloeld zijn op 
' informationele zelfbesch ikk ing' die in 
praktijk elk onderzoek bemoei lijken 
of onmogelijk maken. Het lijkt wen
selijk om in de wet op de bescherming 
van de persoon lijke levenssfeer, de 
Eu ropese richtlijn 46/95/ EG " in du i
delijke procedures om te zetten. 0 

UUit VAN KAMPEN, L.T.B .. TROMP. 
J.P.M .. BLOKPOEL. A. J{/{/rallal)'.~e V/FORS 
/994, R-95-77. SWOV. Leidsc hendam. 1996. ' 

De gegeven::. van de figuu r op blz. 10 van dit f 
rapport werden in deze grafiek voorgesteld. \ 
De raming gebeurt zowel op basis van zie
kenhuisgegevens, politieregistrat ie en doods
oorzaken statist ieken. Daarnaast wordt als 
aanvt~l1ing zowel een representatieve steek
proef als de resu ltaten van dc let stelenquëte 
hiervoor gebruikt. 

" De gezond heidsenq uëte van. 1997 bevat 
enkele vragen over verkeersongevallen maar 
die zijn te algemeen en niet speci fi ek 0111 

bruikbaar te zijn voor het ophogen van de 
registratiegcgevens van politie/rijkswacht. 
WETENSCHAPPEL IJ K INSTITUUT 
VOLKSGEZONDHEID - LOU IS PAS
TEUR, Gezondheidsenquëte 1997. ardeling 
Epidimologie. Brussel 1997. cd-rom. 

Ij Artikel 6. I(b) van deze richt lijn stelt: 
"verdere verwerking va n de gegevens voor 
hi storische. statisti sche orwctcnschappelijke 
doc\eindcn wordt als niet onverenigbaar 
beschouwd, mils de Lidstaten passende 
garanties bieden". ~ ) 


