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van de bevolking de verhouding te
bepalen tussen het aantal ongevallen,
de registratie en de ernst van het onge-
val.

De bevraagde groep moest tot die
groep van verkeersdeelnemers beho-
ren waarvan algemeen wordt aange-
nomen dat ze niet representatief
wordt weergegeven in de ongevallen-
statistieken1. Specifiek werd naar een
bevolkingsgroep gezocht die zich
vooral te voet, met de (brom)fiets of
openbaar vervoer verplaatst. Boven-
dien moest de geselecteerde groep
gemakkelijk te enquêteren zijn. Daar-
om kozen we voor het bevragen van
de studenten 1ste kandidatuur van de
universiteit Gent.

Door deze bevolkingsgroep te nemen,
heeft men geen representatief staal
van de totale bevolking. Het is immers
een leeftijdsgroep die zich grotendeels
situeert tussen 18 en 21 jaar. Ook is dit
staal erg specifiek: het zijn enkel afge-
studeerden van studierichtingen die
toegang geven tot de universiteit2.

Bepaalde opleidingsniveaus komen
hierdoor niet aan bod.

Niettegenstaande dit zeer specifieke
staal, kunnen de resultaten van de
enquête waardevol zijn. De geënquê-
teerde bevolkingsgroep staat immers
voor een groep met een beperkte auto-
mobiliteit en een groep die (geduren-
de de periode van de ongevallenana-
lyse: sinds het verlaten van de lagere
school) eerder opteert voor
(brom)fietsen, lopen of het gebruik
van openbaar vervoer. Bovendien kun-
nen de resultaten ons iets leren over
de verhouding tussen ongeval en rap-
portering.

De gegevens van deze specifieke
bevolkingsgroep mogen niet doorge-
trokken worden naar de totale bevol-
king. Toch staat het gebruikte staal
voor een groep die over een grotere
mobiliteit beschikt dan de doorsnee
bevolking. De mate waarin deze gro-
tere mobiliteit leidt tot een grotere
betrokkenheid bij ongevallen, kan
afgeleid worden uit de ongevallenge-
gevens van het BIVV. Op basis van de

c i j f e r s  e n  s t a t i s t i e k e n

Slechts het topje van de ijsberg
Verkeersonveiligheid in statistieken (deel 2)

In dit tweede deel van de reeks over het onderzoek objectieve onveiligheid, komt de aanzienlijke
onderrapportering aan het licht van ongevallen van vooral zwakke weggebruikers. Ook al werd
een zeer specifieke bevolkingsgroep (studenten 1ste kandidatuur Gent) geënquêteerd, de resulta-
ten bevestigen het vermoeden dat alleen de top van de ongevallen-ijsberg in de statistieken zicht-
baar is. Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat de politie/rijkswacht verhoudingsgewijs nog meer ter plaat-
se komt bij autoverkeersongevallen zonder gewonden dan bij fietsverkeersongevallen met
gewonden.

Johan De Mol, wetenschappelijk medewerker Centrum Duurzame Ontwikkeling

In het eerste deel van deze reeks (Ver-
keersspecialist nr. 56, p. 7-12) kon u
lezen in welke mate het bestaande sta-
tistisch materiaal onjuist, onvolledig
en ontoegankelijk is.

Het statistisch materiaal is onjuist,
vooral door beperkte registratie van
bepaalde groepen weggebruikers die
bij een ongeval betrokken zijn. Door
onvolledig statistisch materiaal zijn
die groepen ook niet terug te vinden
via andere bronnen (bijv. medische
gegevens, verzekeringen). De ontoe-
gankelijkheid van de bronnen slaat
zowel op de medische gegevens (sta-
tistisch zo goed als onbruikbare regis-
tratie), als op de gegevens van de ver-
zekeringen. We werden met een
duidelijk gebrek aan medewerking
geconfronteerd.

Enquête

Om bovenstaande redenen was het
nodig via andere methoden minstens
de grootte van de deficiënties aan te
geven. Enkel een breedopgezette
enquêtering over de volledige bevol-
king kan een begin van een oplossing
bieden. Hiervoor kan de tweejaarlijk-
se enquêtering in Nederland model
staan. Binnen de budgettaire ruimte
van dit project was zo’n grootscheep-
se enquêtering echter niet mogelijk.
Daarom werd gekozen om via een
enquêtering voor een specifiek deel

1 In België is daarover slechts één onderzoek bekend: DE SOMER, A., CLAEYS, D., THIBO, P.,
CLAEYS, R., RONSE, E., VANDEVEYVER, D., BUYLAERT, W., Registratie van fietsonge-
vallen in spoedgevallendiensten van een stedelijke regio, Tijdschrift voor Geneeskunde, 49, nr 22,
1993, blz. 1559-1563.

2 Het is uiteraard niet onderzocht in welke mate de geselecteerde groep zich verhoudt tot de tota-
le leeftijdsgroep. Er kan verondersteld worden dat bepaalde studierichtingen een ander ver-
plaatsgedrag vertonen. Zo kan het zijn dat de motorisatiegraad hoger ligt in bijv. het beroepson-
derwijs dan in het middelbaar onderwijs. Hierover kunnen we echter geen uitsluitsel gegeven.
Evenmin kan aangegeven worden in welke mate dit verplaatsingsgedrag – in casu de voertuig-
keuze – het aantal ongevallen en de aard van de ongevallen beïnvloedt.
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gerapporteerde ongevallen, die
gemeld worden aan het NIS3, zorgt
deze bevolkingsgroep voor meer dan
1/5 van alle gewonden en voor bijna
1/5 van alle doden en ernstig gewon-
den.4

Wanneer deze bevolkingsgroep wordt
onderzocht naar het aantal doden en
ernstig gewonden, stelt men vast dat
ze 19 % vertegenwoordigt. Om deze
reden kunnen de resultaten van onze
enquête5 een belangrijke aanduiding
geven over de rapportage van onge-
vallen.

Op het totaal van 6752 studenten (1ste

kandidatuur) was er een respons van
42 %.

Bij het opstellen van de enquête werd
ruim gebruikt gemaakt van de erva-
ring die in Nederland aanwezig is bij
het peilen naar de betrokkenheid bij
een verkeersongeval6.

De enquête biedt infor-
matie over 2.387 onge-
vallen waarvan er 1.026
respondenten (43 %)
gewond werden.

Kenmerken van het sample
In totaal werden 2.864 enquêtes ont-
vangen; van de respondenten waren
56 % vrouwelijke studenten. 50,4 %
van de respondenten zit op kot,
39,9 % pendelt en 9,6 % van de onder-
vraagden is in Gent gedomicilieerd.
De enquête biedt informatie over
2.387 ongevallen waarbij er 1.026
respondenten (43 %) gewond werden.

Relatie tussen onge-
vallen en registratie-
graad 
Door de keuze van de specifieke doel-
groep kunnen de resultaten van de

enquête niet zomaar geëxtrapoleerd
worden naar de totale bevolking. In
die zin kan geen vergelijking met de
NIS-gegevens gebeuren. De resultaten
van onze enquête kunnen wel aange-
ven in welke mate ongevallen geregis-
treerd worden. In de resultaten zullen
ongevallen met bepaalde vervoermid-
delen meer aan bod komen dan wan-
neer een dergelijke analyse zou uitge-
voerd worden voor de totale
bevolking. De resultaten kunnen ech-
ter, wanneer ze voldoende eenduidig
zijn en betrekking hebben op vol-
doende grote aantallen (waardoor toe-
valligheden kunnen vermeden wor-
den) wel als waardemeter voor de
NIS-gegevens worden gebruikt.

Het is uiteraard niet de bedoeling om
op basis van deze resultaten de cijfers
van het NIS op te hogen of te verla-
gen. Ze kunnen wel aangeven in welke
mate de registratiegraad van de politie
een voldoende en vooral enige garan-
tie is om statistische gegevens op te
bouwen.

Bij de opbouw van deze studie werd
op basis van buitenlandse studies vast-

gesteld dat de statistische ongevallen-
cijfers slechts het topje van de ijsberg
zijn. Het grootste deel van deze ijsberg
van ongevallen is nog steeds onzicht-
baar of niet gekend.

De analyse van de cijfers van de
enquête kan niet alleen – wel te ver-
staan voor deze doelgroep – tonen in
welke mate ongevallen niet in statis-
tieken worden opgenomen, maar
vooral in welke mate ongevallen met
gewonden worden gerapporteerd.
Voor ongevallen met gewonden
bestaat de zogenaamde ‘grijze zone’
(al dan niet registreren), niet. Alle ver-
keersongevallen (op de openbare
weg) met gewonden zouden hoe dan
ook in de statistieken moeten terug te
vinden zijn. Op basis van de analyse
van de resultaten kan men uitmaken
in welke mate de enige statistische
bron voor verkeersongevallenregistra-
tie7, de politie/rijkswacht, nog vol-
doende statistisch accuraat is.

Op basis van deze analyse kunnen
mogelijke beleidslijnen worden uitge-
tekend om hieraan te remediëren.

Registratie door politie/
rijkswacht

AAllggeemmeennee  aannaallyyssee  aallllee  oonnggeevvaalllleenn

Bij analyse van alle ongevallen stelt
men vast dat de politie/rijkswacht in
2222,,88 %%  ((553300))  vvaann  ddee  oonnggeevvaalllleenn  tteerr

Figuur 1: politie/rijkswacht-registratie naar vervoermiddel
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3 Dit betekent uiteraard ‘onvolledige gegevens’, gelet op de gebrekkige rapportagestructuur en op
de afwezige controle naar kwaliteit en representativiteit van de data.

4 Deze cijfers tonen aan dat deze bevolkingsgroep in een belangrijke mate in verkeersongevallen
wordt gewond. In 1996 vielen er in de leeftijdsgroep 13 tot 21 jaar 16.067 gewonden; dit bete-
kent dat deze leeftijdsgroep naar gewonden toe 23,5 % vertegenwoordigt, terwijl naar de totale
bevolking deze groep slechts 11 % vertegenwoordigt.

5 De enquête werd uitgevoerd van 9-2-98 tot 18-2-98 bij de 1ste-kandidatuur van de meeste stu-
dierichtingen.

6 HARRIS, S.M.A., Verkeersgewonden geteld en gemeten. Resultaten van een enquête gedurende
één jaar naar de aard en omvang van het aantal gewonden bij verkeersongevallen en de com-
pleetheid en representativiteit van de politieregistratie ervan, Leidschendam, 1989, SWOV, R-89-
13, blz. 59.

7 De cijfers van de doden en de doden binnen
de dertig dagen worden gevormd zowel door
de rapportering van de politie/rijkswacht als
door de individuele fiche van het parket.
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ppllaaaattssee  kkoommtt..  IInn  11776666  oonnggeevvaalllleenn  iiss  eerr
ggeeeenn  ppoolliittiiee//rriijjkksswwaacchhtt  aaaannwweezziigg..  Dit
betekent dat bij 7755 %%  vvaann  ddee  oonnggeevvaall--
lleenn  ggeeeenn  rreeggiissttrraattiiee  ggeebbeeuurrtt..  Geen regi-
stratie betekent uiteraard ook geen
rapportering naar het NIS.

Minstens opmerkelijk zijn de gege-
vens van de fietsers, voetgangers,
bromfietsers en snorfietsers (zie fig.
1). Bij ongevallen met die weggebrui-
kers komt de politie niet alleen zelden
ter plaatse, maar valt het ook op dat
het om erg hoge cijfers gaat.

● Vooral in het geval van ongevallen
met fietsers zijn de cijfers overdui-
delijk. Het gevaar voor verkeerde
interpretatie op grond van lage cij-
fers is hier niet aanwezig. OOpp  11116633
oonnggeevvaalllleenn  wwaaaarr  ffiieettsseerrss  bbiijj  bbeettrrookk--
kkeenn  zziijjnn,,  kkoommtt  ddee  ppoolliittiiee  iinn  8888 %%
((11002244))  nniieett tteerr  ppllaaaattssee..

● Voor bromfietsers zijn de aantallen
lager en is enige voorzichtigheid
geboden, maar toch is het verschil
tussen het al dan niet ter plaatse
komen van de politie opmerkelijk.
IInn  8811 %%  ((113322))  vvaann  ddee  oonnggeevvaalllleenn
kkoommtt  ddee  ppoolliittiiee  nniieett  tteerr  ppllaaaattssee..

● Wanneer men fietsers en voetgan-
gers bij elkaar neemt, valt op dat bij
ongevallen met zwakke weggebrui-
kers de politie in 88 % (1249) van
de ongevallen geen vaststellingen
doet. SSlleecchhttss  iinn  1122 %%  vvaann  ddee  oonnggee--
vvaalllleenn  mmeett  zzwwaakkkkee  wweeggggeebbrruuiikkeerrss
kkoommtt  ddee  ppoolliittiiee  tteerr  ppllaaaattssee..

Deze cijfers hebben betrekking op alle
soorten ongevallen, waardoor er geen
filtering is naar ongevallen met of zon-
der gewonden. Zelfs zonder dit onder-
scheid is het merkwaardig om vast te
stellen dat bij aauuttoo--oonnggeevvaalllleenn de poli-
tie wel iinn  4411 %% ter plaatse komt.

De lage registratiegraad bij verkeers-
ongevallen kan verklaard worden
doordat registratie van ongevallen met
louter stoffelijke schade niet als een
prioritaire politietaak wordt be-
schouwd. Indien dit de verklaring is,
kan men verwachten dat verhou-
dingsgewijs de registratiecijfers van
verkeersongevallen met gewonden
veel hoger zijn.

AAllggeemmeennee  aannaallyyssee  oonnggeevvaalllleenn  mmeett
ggeewwoonnddeenn

Hierboven werd reeds vermeld dat in
2.387 ongevallen er 43 % (1.026) van

de respondenten gewond was. Wan-
neer deze gegevens getoetst worden
op het feit of de politie/rijkswacht ter
plaatse kwam, dan blijkt dat in 25 %
(255) van de ongevallen met gewon-
den de politie ter plaatste kwam..

IInn  7733,,66 %%88 ((775500))  vvaann  ddee  oonnggeevvaalllleenn
mmeett  ggeewwoonnddeenn  kkoommtt  ddee  ppoolliittiiee//rriijjkkss--
wwaacchhtt  dduuss  nniieett  tteerr  ppllaaaattssee..

Het eventueel niet-registreren van ver-
keersongevallen met gewonden kan
samenhangen met het feit dat het om
onbelangrijke kwetsuren gaat9. Om
hierover uitsluitsel te geven, werd de
registratiegraad van politie/rijkswacht
onderzocht voor die ongevallen waar-
bij een opname in het ziekenhuis
gebeurt (fig. 2). Daarenboven werd
ook onderzocht in welke mate deze
resultaten overeenstemmen met de cij-

fers van de gewonden die rreecchhttssttrreeeekkss
na het ongeval naar ziekenhuis of arts
worden gevoerd (fig. 3).

Uit de vergelijking blijkt dat in 37,3 %
van verkeersongevallen met gewonden
die opgenomen worden in het zziieekkeenn--
hhuuiiss1100 de politie/rijkswacht geen regi-
stratie verricht. In absolute cijfers uit-
gedrukt, komt in 46 gevallen (61,3 %)
de politie/rijkswacht ter plaatse, ter-
wijl in 2288  ggeevvaalllleenn  ((3377,,33 %%))  ggeeeenn  rreeggii--
ssttrraattiiee  gebeurt (zie fig. 2). In vergelij-
king met alle gewonden (750) is dit
slechts 3,7 %. Dit is minder relevant
omdat men toch mag veronderstellen
dat de politie/rijkswacht steeds ter
plaatse komt wanneer het zwaarge-
wonden betreft.

Wanneer de cijfers van de EHBO (zie-
kenhuis) worden onderzocht, blijkt
dat die tendens nog wordt bevestigd
en versterkt. In 5500,,88 %%  vvaann  ddeezzee  lliicchhtt--
ggeewwoonnddeenn (niettegenstaande ze naar
het ziekenhuis werden vervoerd) blijkt
dat ddee  ppoolliittiiee//rriijjkksswwaacchhtt  ggeeeenn  rreeggiiss--
ttrraattiiee verricht. In absolute cijfers uit-
gedrukt, betekent dit dat bij 93 ver-
keersongevallen met lichtgewonden
geen politie/rijkswacht ter plekke
komt; in 87 gevallen (47.5 %) wordt
wel geregistreerd.

Om te voorkomen dat de responden-
ten zich vergissen bij de vraag “Na ver-
zorging naar huis (EHBO verblijf)”
kunnen de antwoorden op de vraag 22
“Bent u rechtstreeks naar een arts of zie-
kenhuis geweest” gebruikt worden om

Figuur 2: politie/rijkswacht-registratie bij gewonden

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

JA NEEN WEET NIET

REGISTRATIEGRAAD

VERZORGING
ZIEKENHUIS
MEER DAN 24
UUR
VERZORGING
ZIEKENHUIS
EHBO

8 In 14 ongevallen (of 1,4 %) met gewonden
antwoordt de respondent dat hij of zij niet
meer weet of de politie ter plaatse kwam. 

9 Vermits het enige onderscheid tussen zwaar-
en lichtgewonden het criterium van opname
in het ziekenhuis (24 uur) is, kan enkel dit
criterium als valabel en vergelijkbaar criteri-
um worden gebruikt. Het is echter zo dat
lichtgewonden en zelfs op het ogenblik van
het ongeval schijnbaar niet-gewonden, ach-
teraf ernstige medische c.q. psychische
klachten hebben. Om deze reden moet het
criterium opname in het ziekenhuis als een
strikt – wellicht te streng – criterium worden
beschouwd.

10 Met opname in het ziekenhuis wordt hier
bedoeld een opname voor meer dan 24-uur;
dit stemt overeen met de statistische definië-
ring van “zwaargewonden”.
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deze cijfers te bevestigen of te ont-
krachten.

De gegevens bevestigen deze tendens;
in 51,6 % (128) van de verkeersonge-
vallen waarbij de gewonde naar het
ziekenhuis werd gevoerd, kwam de
politie ter plaatse terwijl iinn  4466,,88 %%
((111166))  vvaann  ddee  ggeevvaalllleenn  wwaaaarrbbiijj  ddee
ggeewwoonnddee  iinn  hheett  zziieekkeennhhuuiiss  tteerreecchhtt
kkwwaamm,,  ggeeeenn  rreeggiissttrraattiiee  ggeebbeeuurrddee.

Deze cijfers liggen nog veel hoger
wanneer een gewonde rreecchhttssttrreeeekkss na
het ongeval naar een arts en niet naar
het ziekenhuis wordt gebracht. In
deze gevallen zeggen 7733 %%  ((115544))  van
de personen dat de politie/rijkswacht
ggeeeenn  rreeggiissttrraattiiee verricht; dit gebeurt
slechts in 26,1 % (55) van de gevallen.

Neemt men de gegevens samen van
gewonden die rreecchhttssttrreeeekkss  nnaaaarr  aarrttss
eenn  zziieekkeennhhuuiiss worden gevoerd, dan is
er in 41 % (183 gevallen) een registra-
tie, terwijl 5599 %%  ((227700))  vvaann  ddee  ggeewwoonn--
ddeenn  nniieett  ggeerreeggiissttrreeeerrdd  worden.

Men kan argumenteren dat op een
totaal van 1026 ongevallen met
gewonden (antwoord op vraag 21) de
cijfers van de gewonden die rreecchhtt--
ssttrreeeekkss  naar een arts of het ziekenhuis
gaan, beperkt zijn in verhouding tot
degenen die wel gewond zijn, maar
niet rechtstreeks naar een arts of zie-
kenhuis worden gevoerd. Slechts 459
gewonden worden rechtstreeks naar
een arts of ziekenhuis gevoerd, terwijl
667 gewonden pas later of op de
plaats van het ongeval één of andere
vorm van verzorging ontvangen11.

Dit doet echter niets af van de vast-
stelling dat gewonden waarvan de
ernst van de verwonding belangrijk
kan zijn, minstens zouden moeten
geregistreerd worden. De registratie is
immers verplicht wanneer bij het ver-
keersongeval gewonden zijn.

DDee  rreeggiissttrraattiiee  ddoooorr  ppoolliittiiee//rriijjkksswwaacchhtt
vvaann  zzwwaaaarrggeewwoonnddeenn1122 iiss  –– oopp  bbaassiiss
vvaann  ddee  rreessuullttaatteenn  vvaann  ddee  eennqquuêêttee ––  zzoo
oonnddeerrmmaaaattss  ddaatt  hhiieerrddoooorr  ddee  wwaaaarrddee
vvaann  ddee  vveerrkkeeeerrssoonnggeevvaalllleennssttaattiissttiieekkeenn
mmiinnsstteennss  mmooeett  iinn  vvrraaaagg  ggeesstteelldd  wwoorr--
ddeenn..  WWaannnneeeerr  mmeenn  hheett  ccrriitteerriiuumm
rechtstreeks nnaaaarr  aarrttss  ooff  zziieekkeennhhuuiiss
nneeeemmtt,,  ddaann  bblliijjkktt  ooookk  ddaatt  ddaaaarr  ddeezzeellff--
ddee  ggrrooootttteeoorrddee  vvaann  oonnddeerrrraappppoorrtteerriinngg
iiss..  DDee  cciijjffeerrss  ddiiee  hhiieerr  wwoorrddeenn  bbeekkoo--
mmeenn,,  kkuunnnneenn  nniieett  wwoorrddeenn  aaffggeeddaaaann
mmeett  ttooeevvaallssttrreeffffeerrss;;  iinn  7733,,66 %%  ((775500))
vvaann  ddee  oonnggeevvaalllleenn  mmeett  ggeewwoonnddeenn
kkoommtt  ddee  ppoolliittiiee//rriijjkksswwaacchhtt  iimmmmeerrss
nniieett  tteerr  ppllaaaattssee..  DDiitt  zziijjnn  ggeeeenn  kklleeiinnee
aaaannttaalllleenn;;  bbiijj  eeeenn  ggeeddeettaaiilllleeeerrddee  aannaa--
llyyssee  kkoommtt  mmeenn  uuiitteerraaaarrdd  ttoott  kklleeiinneerree
aaaannttaalllleenn,,  mmaaaarr  ddiiee  kklleeiinneerree  aaaannttaalllleenn
bbeevveessttiiggeenn  eennkkeell  mmaaaarr  ddee  gglloobbaallee  tteenn--
ddeennss..

AAnnaallyyssee  nnaaaarr  wweeggggeebbrruuiikkeerr  
((zziiee  ffiigguuuurr  33))

Bij de analyse van de ongevallen met
gewonden (opgesplitst naar wegge-

bruiker) blijkt dezelfde tendens. Zo
kwam de politie in 8844 %%  ((554488))  van de
ongevallen waarbij een fietser gewond
is, nniieett ter plaatse; dit betekent dat ook
geen registratie van deze ongevallen
gebeurt.

Dit is een ontzettend hoog aantal, dat
bezwaarlijk kan verklaard worden
door het soort ongevallen van de fiet-
sers : eenzijdige ongevallen, lichte
kwetsuren (schaaf- of lichte vlees-
wonden).13

Deze resultaten zijn des te opmerke-
lijk omdat bij aauuttooverkeersongevallen
met gewonden de politie in 68 % (92)
van de gevallen wel wordt opgeroepen
en ter plaatse komt. Wanneer in auto-
verkeersongevallen geen gewonden
vallen, komt de politie/rijkswacht ver-
houdingsgewijs (29 %) nog meer ter
plaatse dan wanneer er fietsers in een
ongeval gewond worden.

Dit staat dan in schril contrast met
oonnggeevvaalllleenn  mmeett  vvooeettggaannggeerrss  wwaaaarrbbiijj
ddee  ppoolliittiiee  iinn  8800 %%  ((3355))  vvaann  ddee  oonnggee--
vvaalllleenn (gewonden), nniieett  aaaannwweezziigg is.
Het is evident dat het hier over relatief
kleine aantallen (totaal : 44) gaat,
maar toch moet minstens de zeer dui-
delijke tendens worden beklemtoond.

Bij ongevallen met bromfietsen komt
slechts in 26 gevallen met gewonden
de politie ter plaatse; dit betekent dat
in 7733 %%  ((7700))  vvaann  ddee  oonnggeevvaalllleenn  mmeett
ggeewwoonnddee  bbrroommffiieettsseerrss,,  ddee  ppoolliittiiee  nniieett
rreeggiissttrreeeerrtt. Bij ongevallen met loutere
materiële schade bij bromfietsers,

Figuur 3: Registratie gewonden rechtstreeks naar arts/ziekenhuis – vervoermiddel

11 Men kan merken dat het aantal personen (459 + 667 + 9 = 1135) die antwoordden op vraag 22
“Bent u rechtstreeks na het ongeval naar een arts of ziekenhuis geweest” verschilt van het antwoord
op vraag 21 “Was je als gevolg van het ongeval gewond” (1026). De vermoedelijke verklaring is
dat een aantal respondenten de vraag 22 als een vraag hebben beschouwd die diende ingevuld te
worden ook al had men op vraag 21 geantwoord dat men niet gewond was. Ze hebben dan op
vraag 22 neen geantwoord waardoor het aantal gewonden op basis van vraag 21 verschilt van het
antwoord op van vraag 22.

12 Steeds wordt hier de NIS-definitie gehanteerd: verblijf van meer dan 24 uur in het ziekenhuis.
13 In principe kunnen de gegevens van de fietsers nog verder geanalyseerd worden naar deze onder-

delen. Zo kunnen de eenzijdige ongevallen, de ongevallen naar de graad van de kwetsuur (opge-
nomen in ziekenhuis, rechtstreeks naar de dokter,…) verder geanalyseerd worden. Het gevaar is
dan echter dan kleine aantallen worden verkregen waardoor besluiten minder krachtig kunnen
zijn.
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komt de politie in 93 % niet ter plaat-
se.

Wanneer men de ongevallengegevens
per voertuig analyseert naar de ernst
van het ongeval dan stelt men dezelfde
tendens vast.

De aantallen zijn uiteraard kleiner,
waardoor men met analyses voorzich-
tiger moet omspringen, maar dit
neemt niet weg dat de tendens – de
politie is minder dan wel aanwezig bij
gewonden – wordt bevestigd.

Het is opmerkelijk dat bij gewonden in
auto-ongevallen in het grootste deel
(respectievelijk 71 % en 74 %) de poli-
tie ter plekke komt.

Wanneer de gewonde fietser rreecchhttsstt--
rreeeekkss  nnaaaarr  eeeenn  aarrttss  wordt gevoerd, wor-
den de lage registratiecijfers van de
politie bij alle ongevallen met gewon-
den, bevestigd; in 8833 %%  ((110066))  vvaann  ddee
oonnggeevvaalllleenn  komt de politie nniieett  ter
plaatse.

Voor de gewonde fietsers die rreecchhttsstt--
rreeeekkss  nnaaaarr  hheett  zziieekkeennhhuuiiss worden
gevoerd, komt de politie in 5588 %%  ((7722))
vvaann  ddee  oonnggeevvaalllleenn,,  nniieett  ter plaatse.

De cijfers van de andere weggebruikers
moeten – gelet op de kleine aantallen –
met voorzichtigheid worden behan-
deld. Toch wordt hier weer dezelfde
tendens met bijna dezelfde percentages
voor ongevallen met voetgangers beves-
tigd: in 7799 %%  ((1111))  vvaann  ddee  oonnggeevvaalllleenn
waar de gewonde voetganger rreecchhttsstt--
rreeeekkss  nnaaaarr  ddee  aarrttss  wordt gevoerd, komt
de politie niet ter plaatse.

Voor gewonde voetgangers die rreecchhttsstt--
rreeeekkss  nnaaaarr  hheett  zziieekkeennhhuuiiss  worden
gevoerd, komt de politie in 7777 %%  ((2200))
vvaann  ddee  oonnggeevvaalllleenn  nniieett ter plaatse.

OOnnttnnuucchhtteerreenndd

Deze cijfers zijn erg ontnuchterend,
omdat ze aantonen dat registratie van
de ongevallen van de onderzochte
groep totaal ondoelmatig is. Vermits er
geen registratie is, worden deze onge-
valgegevens niet in de statistieken opge-
nomen. In welke mate deze steekproef
zo maar kan doorgetrokken worden
naar de volledige leeftijdsgroep – 13 tot
± 21 jaar – is onduidelijk. De onder-
zochte groep geeft een belangrijk deel
van deze bevolkingsgroep weer, maar
groepen die een onderwijsrichting vol-
gen die geen aansluiting geeft tot de
universiteit, zijn hier niet bij inbegre-
pen.

Al deze reserves doen weinig af aan de
vaststelling dat op basis van deze doel-
groep de rapportering van vooral
gewonde fietsers zo ondermaats is dat
de vertaling ervan in de NIS-statistie-
ken tot ondoelmatige cijfergegevens
aanleiding geeft.

Omdat een belangrijk deel van de
beleidsvorming gebeurt op basis van
het bestaande cijfermateriaal, is de
kans reëel dat de beleidsvoorbereiding
niet of onvoldoende kan inspelen op de
specifieke noden. Indien uit accurater
statisch materiaal zou blijken dat het
aantal ernstige ongevallen met bijv. fiet-
sers veel hoger ligt dan op basis van het
huidig materiaal tot uiting komt, moe-
ten specifieke beleidsmaatregelen wor-
den getroffen.

Registratie ongevallen en verze-
keringen

Een analyse van de verzekeringsgege-
vens is om verschillende redenen zeer
moeilijk. Niet alleen is er het probleem
van de toegankelijkheid en de toe-
stemming tot het gebruik van deze
gegevens, maar ook het probleem van
de bruikbaarheid c.q. volledigheid.

In de analyse van de enquêtegegevens
wordt vooraf onderzocht in welke mate
een melding bij een verzekering
gebeurt. Vermits men bij stoffelijke
schade – als gevolg van het bonus-
malusstelsel – dikwijls kiest voor een
eigen regeling tussen de partijen, zon-

der de verzekeringen, wordt onder-
zocht in welke mate dezelfde tendens
zich doorzet bij ongevallen met gewon-
den.

Bij eenzijdige ongevallen met fietsers
en voetgangers is het evident dat de ver-
zekeringen niet gecontacteerd worden,
tenzij het gaat om een werkongeval
(van en naar het werk) of de familiale
polis14 het ongeval dekt. Om deze ver-
tekeningen eruit te halen, wordt nage-
gaan in welke mate de fietser of voet-
ganger slipte of viel.

IInn  3388 %%  ((777755))  vvaann  (alle) oonnggeevvaalllleenn
ggeebbeeuurrtt  eerr  eeeenn  mmeellddiinngg  bbiijj  ddee  vveerrzzeekkee--
rriinngg,,  tteerrwwiijjll  iinn  6622 %%  ((11229966))  vvaann  ddee
oonnggeevvaalllleenn  eerr  ggeeeenn  mmeellddiinngg  iiss  bbiijj  ddee
vveerrzzeekkeerriinnggeenn..

Van de 991188  oonnggeevvaalllleenn  mmeett  ggeewwoonnddeenn
wwoorrddeenn  eerr  6644 %%  nniieett  ggeemmeelldd  bbiijj  ddee  vveerr--
zzeekkeerriinngg;; in 36 % van de gevallen
gebeurt de melding bij de verzekering
door één of alle partijen.

Bij de ongevallen zonder gewonden
werd 62 % niet gemeld bij de verzeke-
ringen, terwijl dit slechts in 38 % van
de gevallen wel gebeurt.

Dit zijn merkwaardige resultaten. Bij
de interpretatie van de cijfers moet
men er rekening mee houden dat deze
cijfers ook de eeeennzziijjddiiggee  oonnggeevvaalllleenn
bevatten en dat een aantal weggebrui-
kers over geen verzekeringspolis
beschikt. Dit is vooral het geval voor
voetgangers en fietsers.

Wanneer men onderzoekt hoe de mel-
ding naar de verzekering toe gebeurt bij
ongevallen met gewonden, stelt men
vast dat enkel bij gewonden bij auto-
ongevallen er meer gemeld worden aan
de verzekeringen dan er geopteerd
wordt voor geen melding. In 8855 %%  van
auto-ongevallen met gewonden wordt
de verzekering in kennis gesteld; in
1155 %% (110) van de ongevallen gebeurt
dit niet.

Bij de belangrijkste groep waarvoor er
het meeste ongevallen met gewonden
zijn – 660055  oonnggeevvaalllleenn  met gewonde
fietsers – wordt in 7744 %%  ((444488)) van de
ongevallen met gewonde fietsers, geen
melding gedaan aan verzekeringen.

14 Dit kan eventueel gaan om rechtsbijstand aan
de fietser of voetganger bij een ongeval waar
de verkeersdeelnemer slipt of valt als gevolg
van een fout van de wegbeheerder.
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doende zal blijven – aangevuld worden
met andere bronnen.

Op korte termijn moet de ophoging
van de verkeersongevallengegevens
naar de werkelijkheid toe, gebeuren via
een periodieke breedopgezette enquê-
te. Daarnaast zal een meer structurele
oplossing moeten worden aangereikt,
om een correcter beeld te hebben van
de verkeersongevallengegevens. Zowel
de uitbouw van de huidige gezond-
heidsenquêtes als de registratie van de
verkeersgewonden bij ziekenhuizen en
bij de eerstelijnsgezondheidszorg, zijn
daartoe nodig.

Ook is het noodzakelijk dat een speci-
fieke administratie of instelling de
opdracht krijgt om de verschillende
verkeersongevallengegevens te koppe-
len en bruikbaar te maken voor een ver-
keersveiligheidsbeleid. Zowel voor het
BIVV op het federale niveau als voor
de mobiliteitscel Vlaanderen op het
gewestelijk niveau, is hier een rol weg-
gelegd.

De resultaten van deze studie kunnen
niet veralgemeend worden naar de vol-
ledige Belgische bevolking maar ze
geven wel aan in welke mate, voor de
specifieke doelgroep, de bestaande
registratie en rapportering totaal ontoe-
reikend is. Op basis van de gegevens
voor deze doelgroep, op basis van de
controleerbare gegevens van de regis-
tratie en rapportering van dodelijke
slachtoffers en vooral ook op basis van
buitenlandse studies, kan men ver-
wachten dat de huidige verkeersonge-
vallencijfers slechts het ttooppjjee  vvaann  ddee  iijjss--
bbeerrgg zijn. Het grootste deel van de
verkeersongevallen is niet in de statis-
tieken aanwezig. ❑

cijfers en statistieken

Ook bij gewonde voetgangers is dezelf-
de tendens aanwezig, alleen zijn de
aantallen zo laag dat enige voorzich-
tigheid is geboden: in 72 % (28) van
ongevallen met gewonde voetgangers,
wordt de verzekering niet in kennis
gesteld.

Om naar de ernst van de kwetsuur te
peilen, wordt onderzocht hoeveel
gewonde verkeersdeelnemers rechtst-
reeks15 naar arts/ziekenhuis worden
gevoerd. Bij gewonde fietsers wordt in
113 ongevallen of 49 % de verzekering
ingelicht, terwijl in 51 % of 117 onge-
vallen dit niet gebeurt.

Van die 51 % is er bij 92 ongevallen
zelfs geen enkel schaderegeling. DDiitt
bbeetteekkeenntt  ddaatt  iinn  3377 %%  vvaann  ddee  oonnggeevvaalllleenn
mmeett  ggeewwoonnddee  ffiieettsseerrss  ggeeeenn  eennkkeellee  sscchhaa--
ddeerreeggeelliinngg1166 aaaannwweezziigg  iiss..

Voor voetgangers zijn de cijfers erg
klein : in 13 ongevallen met gewonde
voetgangers of in 48 % is er geen enke-
le schaderegeling.

Om het beeld van ongevallen zonder
schaderegeling voldoende duidelijk te
maken, worden de eeeennzziijjddiigge ongeval-
len uit deze cijfers gefilterd. Dit gebeurt
door alle gevallen uit de analyse te
halen waarbij wordt aangegeven dat
men geslipt of gevallen is of tegen een
object is aangereden. Bij 54 % of 50
fietsongevallen waarbij geen enkele
schaderegeling is opgemaakt en waar-
bij een tweede partij is betrokken, is de
fietser gewond.

WWaannnneeeerr  ddiitt  ggeesstteelldd  wwoorrddtt  tteeggeennoovveerr
aallllee  oonnggeevvaalllleenn  mmeett  ggeewwoonnddee  ffiieettsseerrss
((660055  ggeewwoonnddee  ffiieettsseerrss)),,  bblliijjkktt  ddaatt  vvoooorr
5500  ffiieettsseerrss1177 ooff  88 %%  ggeeeenn  eennkkeellee  rreeggeelliinngg
wwoorrddtt  ggeessllootteenn.

Dit lijkt ons belangrijk. Een extra diep-
gaander onderzoek naar deze cijfers
dringt zich op.

De verklaring18 kan zijn dat fietsers (dit
geldt uiteraard ook voor andere ver-
keersdeelnemers) door het ongeval ver-
suft of angstig zijn, waardoor de weer-
baarheid om een regeling te eisen,
verzwakt.

Een tweede bijkomende verklaring kan
gevonden worden in het feit dat de
mondigheid van deze groep te beperkt
is. Het “overdonderen” van het slacht-
offer zou daarbij kunnen horen. Ver-
mits naar ongevallen werd gepeild die
zich voordeden in een periode waar-
binnen de slachtoffers nog minderja-
rig19 waren, zou dit als een verzwaren-
de omstandigheid kunnen worden
beschouwd.

TTeerr  bbeesscchheerrmmiinngg  vvaann  ddee  rreecchhtteenn  vvaann  ddee
jjoonnggee  wweeggggeebbrruuiikkeerrss  mmooeett  eeeenn  ssppeeccii--
ffiieekkee  rreeggeelliinngg  ooppggeebboouuwwdd  wwoorrddeenn  vvoooorr
jjoonnggee  vveerrkkeeeerrssssllaacchhttooffffeerrss. Een ver-
plichting tot melding van elk verkeers-
ongeval met jongeren zou daartoe een
middel kunnen zijn.20

Besluit

Uit deze studie blijkt dat de huidige
registratie van ongevallen, als enige
voeding van de verkeersongevallensta-
tistieken, onvoldoende is. De registra-
tiegraad21 van ongevallen met “jonge-
ren” die te voet gaan of fietsen, is zo
laag dat de bruikbaarheid ervan voor
het beleid kritisch moet benaderd wor-
den.

Niet alleen moet het registratie- en rap-
porteringbeleid van politie/rijkswacht
gemoderniseerd worden, maar ook
moet die informatie – die steeds onvol-
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effectieve of veronderstelde aansprakelijk-
heid in het veroorzaken van het ongeval door
de fietser een rol speelt. Indien deze verkla-
ring belangrijk zou zijn, kan in de toekomst
verwacht worden dat deze grotendeels zal
verdwijnen. De fietser die gewond wordt in
een ongeval met een gemotoriseerd voertuig
zal (quasi) steeds voor de lichamelijke scha-
de vergoed worden door de verzekering van
het gemotoriseerd voertuig (regeling objec-
tieve aansprakelijkheid).

19 Uiteraard is dit niet volledig juist omdat in
een aantal ongevallen de respondent op het
ogenblik van het ongeval ouder is dan 18 jaar.
In deze enquête beschikt men over de ouder-
dom van de respondent maar niet over het
ogenblik dat het ongeval gebeurt. Wel is er
een opsplitsing in twee periodes (van verlaten
lagere school tot universiteit en de periode tij-

dens de universitaire studies) maar deze
opsplitsing kan tot dermate kleine cijfers lei-
den dat hieruit alleen tendensen kunnen afge-
leid worden. 

20 Om dit af te dwingen, zijn verschillende
oplossingen mogelijk. Een drastische maat-
regel kan er in bestaan om ieder niet gemeld
ongeval met minderjarigen –zeker indien de
minderjarige gewond is- als een vluchtmis-
drijf te beschouwen. Andere oplossingen zijn
denkbaar maar moeten op hun mogelijke
kwalitatieve meerwaarde worden getoetst.

21 De registratiegraad van een ongeval stemt
geenszins overeen met de gerapporteerde
gegevens naar het NIS toe. De cijfers van de
geregistreerde ongevallen zijn hoger dan de
cijfers van het NIS waardoor de representa-
tiviteit en de bruikbaarheid van deze gege-
vens nog meer in het gedrang komt.

15 Gewonden die rechtstreeks naar arts/zieken-
huis worden gevoerd, zijn niet altijd ernstig
gewond. Men mag echter aannemen dat door
ofwel professionelen (ambulanciers) of niet-
professionelen (getuigen, politie/rijks-
wacht,…) op het ogenblik van het ongeval
geoordeeld wordt dat er reden is om de
gewonde rechtstreeks naar ziekenhuis of arts
door te verwijzen. 

16 Met geen enkele schaderegeling wordt
bedoeld : geen melding aan de verzekering
maar ook geen minnelijke schikking tussen
de partijen. 

17 Er moet opgemerkt worden dat alle eenzijdi-
ge ongevallen hierbij worden uitgesloten en
dat het enkel ongevallen betreft waarbij een
andere partij in het ongeval is betrokken.

18 Het is niet mogelijk in het kader van dit
onderzoek om uit te maken in welke mate de


