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Ysabelle van Jaarsveld
(19 jaar oud)
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Verkeersdoden: óók auto!
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SWOV Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid



Uitdaging 1: infrastructuur is niet af



Uitdaging 2: decentralisatie en financiën

Onderzoek 2016:
CPB: ‘…grote schokken 
sociale domein heeft 
mogelijk gevolgen voor 
fysieke domein…’

Antea/BB: ‘70% ambtenaren 
verwacht bezuinigingen op 
wegen’

Onderzoek 2014:
'Driekwart gemeenten moet 
gaan bezuinigen‘



Uitdaging 3: vergrijzing
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Uitdaging 4: diversiteit en drukte



WHO over 
Nederland:

'Helmet law not 
comprehensible, 
excludes 
slow mopeds' 





Uitdaging 5: hardnekkige gedragsproblemen













Zorgelijke ontwikkeling handhaving

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Staandehouding

Wet Mulder









Tussenstand: een succesverhaal onder druk

• lange tijd: goede scores, mede dankzij systeemaanpak 
• anno 2016: doelstellingen in gevaar, hoge ambities 
• infrastructuur: niet af 
• schaarse middelen & decentralisatie
• vergrijzing
• hardnekkige problemen met gedrag
• handhaving: ‘geen prioriteit’
• mobiliteit: groeit!



Ambitie 2009 (Strategie Verkeersveiligheid 2008-2020)



“The concept of a Safe System, in the context of road 
safety, originated in Sweden and the Netherlands in the 
1980s and 1990s.”

→“…most succesful in reducting road trauma…”

→ doden / EVG = ernstig falen van het verkeerssysteem



Ambities: onverminderd hoog

IenM: “Elk slachtoffer is er een 
teveel”
IPO: “Iedere verkeersdeelnemer 
veilig thuis!”
Gemeenten: “Het aantal doden 
moet verder naar beneden en ook 
het aantal zwaargewonden moet 
omlaag”

VVN: “Iedereen veilig over straat!”
ANWB: “Elke dode is er één 
teveel”



“Since 2010, the Netherlands 
have reduced the number of 
road deaths by only 3%”

“The Netherlands: slow 
reductions in road deaths 

suggest road safety is
shifting down the list of 

priorities”



Tussenstand: een succesverhaal onder druk

• lange tijd: goede scores, mede dankzij systeemaanpak 
• anno 2016: doelstellingen in gevaar, hoge ambities 
• infrastructuur: niet af 
• schaarse middelen & decentralisatie
• vergrijzing
• hardnekkige problemen met gedrag
• verkeershandhaving: ‘geen prioriteit’
• mobiliteit: groeit!





Kans: verbetering infrastructuur



Kans: bewezen effectieve educatie



Innovatie: per saldo een grote kans



Beschermingsscore nieuwe auto’s voor inzittenden: 
Nederland is nr. 20 van EU25 (2013)



Beschermingsscore nieuwe auto’s voor kinderen: 
Nederland is nr. 22 van EU25 (2013)



“Drifting into failure”?

“Elk succesvol systeem moet opletten 
wanneer er drie dingen tegelijk aan de 
hand zijn:

1.de financiële middelen staan onder 
druk

2. er zijn verschillende doelen die 
allemaal om aandacht vragen

3. er wordt veel verwacht van 
technologische oplossingen“



“Als iets te mooi 
lijkt om waar te 
zijn, dan is dat 
meestal ook zo…”

(Marktplaats)



“…een proactieve en 
integrale benadering (…) 
met vooral kijken naar het 
totaal aan elementen dat 
verkeersonveiligheid kan 
beïnvloeden…”

Safety Performance 
Indicators (SPI’s) op het 
gebied van infrastructuur, 
snelheid, alcohol maar ook 
voertuigveiligheid bieden 
aangrijpingspunten voor 
afstemming. 





“Het is nodig dat er een betere verbinding wordt gelegd tussen de risico’s en de 
maatregelen. (…) Ik ga samen met de andere overheden inzetten op verbetering van data en 
onderzoek naar een risicogestuurde aanpak als nieuwe basis voor maatregelen.”

Minister Schultz van Hagen, 18 nov. 2015



Centraal Planbureau: 
hoge baten investeringen in verkeersveiligheid

- “robuust als claim”
- daagt bij aan welvaart in 

bredere betekenis: 
leefbaarheid, 
bereikbaarheid, 
duurzaamheid



“True progress requires broad support and shared 
responsabilities, not just road users, but all involved in 
planning, building, maintaining or using road traffic.”

“Strong and sustained leadership to initiate and see 
through the shift to a Safe System is vital. Nothing will 
change without it.”



Dus: uitdagingen aangaan, 
vanuit verantwoordelijkheden, met concrete doelen

• Kiezen voor investeren in maximaal veilige infrastructuur: niet 
alleen de snelwegen, maar ook stad en onderliggend wegennet

• Kiezen voor effectieve campagnes en verkeerseducatie (dus: in 
samenhang met weginrichting en handhaving)

• Handhaving: slim en (weer) ‘op niveau’

• Optimaal benutten van innovatieve veiligheids- en 
voertuigtechnieken

• Redding en revalidatie



Kans: samenwerking in verkeersveiligheidsinitiatief
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