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Samenvatting 

De laatste 15 tot 20 jaar daalde het aantal verkeersdoden in Nederland met 
ongeveer 2,5% per jaar. Deze daling wordt toegeschreven aan allerlei 
belangrijke, geleidelijke verbeteringen van de verkeersveiligheid. In 2004 
was er echter een plotselinge scherpe extra daling van het aantal 
verkeersdoden ten opzichte van deze dalende trend. In 2005 was er weer 
een verdere daling. Het aantal verkeersdoden in de jaren 2004-2005 lag 
daarmee bijna 20% lager dan wanneer de trend uit de jaren daarvoor zich 
zou hebben voortgezet. Deze analyse beoogt die scherpe daling te 
beschrijven en te verklaren en, met het oog op een eventuele aanpassing 
van de verkeersveiligheidsdoelstellingen, de consequenties vast te stellen 
voor het verwachte aantal doden in 2010 en 2020.  
 
De SWOV stelt vast dat de daling in 2004-2005 zo groot is, dat deze niet op 
toeval kan berusten. Er moet dus iets gebeurd zijn wat de daling kan 
verklaren. Ofwel er is sprake van een eenmalige daling met blijvend effect 
(trendbreuk), ofwel er is sprake van een tijdelijk succes.  
 
Uit de analyse van de ongevallencijfers blijkt dat de daling van het aantal 
verkeersdoden zich niet in gelijke mate over de onderscheiden ongevals-
typen heeft voorgedaan. De daling is het sterkst bij auto-inzittenden, 
bromfietsers en bestelauto-inzittenden, bij slachtoffers tussen 12 en 40 jaar, 
en op 50 km/uur- en 80 km/uur-wegen (gemeentelijke en provinciale 
wegen). Er is een iets grotere daling op kruisingen dan op wegvakken. 
Kruisingen binnen de bebouwde kom hebben zich positiever ontwikkeld dan 
buiten de bebouwde kom.  
 
Een belangrijke bevinding is ook dat de daling niet uniform verdeeld is over 
de regio's. Sommige regio's laten wel een grote scherpe daling zien, andere 
niet. Alle regio's hadden ófwel een scherpe daling, ófwel een jarenlange 
geleidelijke daling. Dit betekent dat er in alle regio's progressie is geboekt. 
De manier waarop loopt echter onderling zeer uiteen. Sommige regio's lieten 
zelfs zowel een geleidelijke daling als een scherpe daling zien. Dit wijst op 
belangrijke verschillen, die aanknopingspunten kunnen bieden voor 
verbetermogelijkheden, die ook per regio verschillen.  
 
Op zoek naar verklaringen onderzochten we de invloed van externe factoren 
(zoals demografische ontwikkelingen, mobiliteit, weer) en verkeersveilig-
heidsmaatregelen (regelgeving, infrastructuur, handhaving/voorlichting), en 
hun invloed op het verkeersgedrag. Hoewel verschillende van deze factoren 
wel tendensen laten zien, konden we slechts voor vier factoren een 
kwantitatieve schatting maken van hun bijdrage aan de plotselinge extra 
daling in het aantal verkeersdoden. Deze vier - snelheidsgedrag, alcohol-
gebruik, bromfietsgebruik en gordelgebruik - kunnen een derde van de extra 
daling verklaren. De SWOV neemt aan dat de extra daling als gevolg van 
gordelgebruik, alcoholgebruik en snelheid niet tijdelijk is, maar blijvend, mits 
de inspanningen op het gebied van handhaving en voorlichting minstens op 
hetzelfde niveau blijven. In hoeverre de daling onder bromfietsers blijvend is, 
hangt af van de ontwikkelingen van het bromfietsgebruik in de toekomst. In 
de prognoses zijn we vooralsnog uitgegaan van een blijvend effect. 
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Voor twee derde deel van de scherpe daling in 2004-2005 was het niet 
mogelijk om een verklarende ontwikkeling aan te tonen. Toch waren er 
allerlei ontwikkelingen die mogelijk hebben bijgedragen aan de extra daling. 
Daarbij kunnen we denken aan de invoering van het puntenstelsel voor 
nieuwe rijbewijsbezitters, verbeteringen aan de infrastructuur, enzovoort. De 
gegevens die voor een berekening van het verklarend effect nodig zijn, 
waren echter meestal niet beschikbaar. 
 
Twee derde van de daling kan dus niet met zekerheid worden toe-
geschreven aan blijvende veranderingen. Er zijn echter geen aanwijzingen 
dat deze daling tijdelijk is. We hanteren daarom twee scenario's: een 
pessimistisch scenario, waarin dit twee derde deel van de daling tijdelijk zou 
zijn, en een optimistisch scenario, waarin de gehele daling blijvend is.  
 
Gelet op de talrijke mogelijke verklaringen waarvoor de gegevens ontbraken 
om een berekening uit te voeren, acht de SWOV het optimistische scenario 
aannemelijk, en het pessimistische scenario niet.  
 
Voor beide (en andere denkbare) scenario's zijn prognoses berekend voor 
2010 en 2020. Alle scenario's gaan uit van ongewijzigd veiligheidsbeleid. 
Met drie verschillende extrapolatiemethoden hebben we het aantal doden in 
2010 en 2020 geschat. Vervolgens is zowel voor het optimistische scenario 
als het pessimistische scenario het verwachte aantal doden bepaald. 
Uitgaand van het optimistische scenario, ligt het verwachte aantal doden in 
2010 tussen 680 en 810 en in 2020 tussen 470 en 630, afhankelijk van de 
extrapolatietechniek. 
 
Onze conclusie is dat een verkeersveiligheidsdoelstelling voor 2010 van 750 
verkeersdoden haalbaar moet zijn. Het maximale aantal doden in 2020 kan 
550 bedragen. Daarbij is aannemelijk dat het beoogde beleid (beheersing 
van de mobiliteitsgroei en een versterkte risicodaling) een scherpere 
doelstelling voor 2020 reëel maakt.  
 
De SWOV doet twee aanbevelingen: 
− Besluit tot een nadere analyse van overeenkomsten en verschillen 

tussen regionale ontwikkelingen, zodat regio's elkaar kunnen helpen en 
verbeteringen maximaal renderen. 

− Verbeter de beschikbaarheid van gegevens die verband houden met de 
verkeersveiligheid: infrastructurele ontwikkelingen, intensiteiten, 
snelheden, nauwkeurige ongevallengegevens, enzovoort. 
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Summary 

The essence of the decrease in the number of road deaths;  
Developments in 2004 and 2005, and new prognoses for 2010 and 2020 
 
During the last 15 to 20 years there was a 2.5% annual decrease in the 
number of road deaths. This decrease is attributed to all kinds of important, 
gradual improvements of road safety.  
 
In 2004 there was a sudden, sharp, extra drop in the number of road deaths 
compared to this downward trend. In 2005 there was a further decrease. 
Consequently, the number of road deaths in the 2004-2005 period was 
almost 20% lower than it would have been if the trend in the preceding years 
had continued. This analysis aims to describe and explain this strong 
decrease, and, with a view to a possible adjustment of the road safety 
targets, determine the consequences for the number of road deaths in 2010 
and 2020.  
 
SWOV finds that the 2004-2005 decrease is so large that it cannot be 
coincidental. Something must have happened to explain the decrease. It is 
either a once-only decline with lasting effect (trend breach), or it is a 
temporary success.  
 
The analysis of the crash data shows that the decrease of the number of 
road deaths was not equally strong for each of the different crash types. The 
decrease is strongest for car occupants, moped riders, and delivery van 
occupants, for fatalities between the ages of 12 and 40, and on 50 km/h and 
80 km/h roads (local and provincial roads). The decrease on intersections is 
somewhat larger than on road stretches. There was a stronger decrease on 
intersections in urban areas than on rural intersections.  
 
Another important finding is that the decrease is not equally large in all 
districts. Some districts show a large, strong decrease, but others do not. All 
districts showed either a sharp drop, or a gradual decline for many years. 
This means that progress has been made in all districts. The manner in 
which this was achieved, however, varies strongly between districts. Some 
districts even had both a gradual decline and a sharp drop. This indicates 
important differences that can serve as points of departure for possibilities 
for improvement. These can also differ between districts.  
 
In the search for explanations we investigated the influence of external 
factors (like demographic developments, mobility, weather) and road safety 
measures (legislation, infrastructure, enforcement/information), and their 
influence on traffic behaviour. Although several of these factors do show 
trends, we could only make a quantitative estimate for their contribution 
towards the sudden extra drop in the number of road deaths for four of them. 
These four factors – speed behaviour, alcohol consumption, moped use, and 
seatbelt use – can account for a third of the extra decrease. SWOV assumes 
that the extra decrease as a result of seatbelt use, alcohol consumption, and 
speed behaviour is not temporary, but will be of a permanent nature, 
provided that the efforts concerning enforcement and information maintain at 
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least the same level. The extent to which the decrease among moped riders 
will last, depends on the developments concerning moped use. In the 
prognoses we consider the effect to be lasting, for the time being. 
 
It was not possible to find an explanatory development for two-thirds of the 
sharp decrease in 2004-2005. Yet, there were all kinds of developments that 
may have contributed to the extra decrease. Possibilities are the introduction 
of a demerit points system for novice drivers, infrastructural improvements, 
et cetera. However, the data needed to calculate the explanatory effect, was 
usually not available.  
 
Two-thirds of the decrease, therefore, cannot be attributed to permanent 
changes with absolute certainty. There is, however, no evidence that this 
decrease is of a temporary nature. We therefore used two scenario's: a 
pessimistic one in which this two-thirds decrease is of a temporary nature, 
and an optimistic scenario in which the entire decrease is permanent. Taking 
into account the large number of possible explanations which lacked data to 
make calculations on, SWOV considers the optimistic scenario to be 
plausible, as opposed to the pessimistic scenario.  
 
Prognoses for 2010 and 2020 have been calculated for both (and other 
conceivable) scenarios. All scenarios are based on an unchanged safety 
policy. First, the expected numbers of road deaths in 2010 en 2020 were 
estimated using three different extrapolation methods. Next, the numbers of 
fatalities were determined for the optimistic scenario as well as for the 
pessimistic scenario. In the optimistic scenario, the expected number of road 
deaths is between 680 and 810 in 2010, and between 470 and 630 in 2020, 
depending on the extrapolation method used. 
 
We conclude that a road safety target of 750 fatalities in 2010 is attainable. 
The maximum number of road deaths in 2020 can be 550. For these 
numbers it is conceivable that the intended policy (control of mobility growth 
and a strengthened risk decline) makes a sharper target for 2020 realistic.  
 
SWOV makes two recommendations: 
− Decide to make a further analysis of similarities and differences between 

regional developments, so that districts can help each other and 
improvements produce a maximum return. 

− Improve the availability of data that are related to road safety: 
infrastructural developments, intensities, speeds, accurate crash data, et 
cetera. 
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Voorwoord 

Deze rapportage is in korte tijd tot stand gekomen om het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat en zijn partners in het Nationaal Mobiliteitsberaad 
behulpzaam te zijn bij het vaststellen van een nieuwe doelstelling voor het 
aantal doden in de toekomst. Alle beschikbare gegevens zijn zo goed 
mogelijk gebruikt en geanalyseerd, maar de tijd was beperkt en de 
hoeveelheid gegevens omvangrijk. 
 
Dankzij de hulp van vele organisaties zoals AVV (naast de levering van 
cijfers over ongevallen en mobiliteit, uitstekende contacten en samenwerking 
op het gebied van diepteanalyse), BVOM (gegevens over handhavings-
inspanning en overtredingen, en gegevens over de ontwikkeling van intensi-
teiten op de Nederlandse wegen) en CBS, konden we in deze analyse weer 
dieper doordringen tot de feiten rond verkeersveiligheid. 
 
Niet alle gegevens die voor een goede analyse nodig zijn, waren voor-
handen. Soms was dat omdat de gegevens pas later in het jaar beschikbaar 
zouden komen. Daarnaast zijn er talrijke gegevens die we graag zouden 
gebruiken, maar die in Nederland überhaupt niet beschikbaar zijn. Een 
voorbeeld is de ontwikkeling van de totale weglengte naar allerlei soorten 
weg, intensiteit, enzovoort. 
 
De analyses zijn daardoor niet altijd even gedetailleerd en compleet. Ontbre-
kende gegevens beperken de mogelijkheden om alle invloedsfactoren en 
verklaringen van de dalende lijn of de scherpe daling onweerlegbaar te 
duiden. Sommige van die aanvullende analyses hopen we alsnog uit te 
voeren. Aan het einde van 2006 brengen we een verkeersveiligheidsbalans 
en verkeersveiligheidsverkenning uit. Gegevens die in de tweede helft van 
2006 de SWOV nog ter beschikking komen, zullen daarbij worden gebruikt.  
 
Het feitenmateriaal dat ons wél ter beschikking stond, was niettemin 
omvangrijk, en alleen dank zij de inzet van vele SWOV-medewerkers was 
het mogelijk in zó korte tijd een grondige analyse uit te voeren. Als 
hoofdauteurs hebben wij bij ons werk veel hulp gekregen van Theo Janssen, 
Divera Twisk en Fred Wegman. Daarnaast hebben Ellen Berends, Frits 
Bijleveld, Niels Bos, Charles Goldenbeld, Sjoerd Houwing, Vincent Kars, 
René Mathijssen, Martine Reurings, Katalijn Ritsema van Eck, Willem 
Vlakveld en Wim Wijnen op een veelheid van terreinen bijdragen geleverd. 
Ingrid van Schagen en Marijke Tros hebben de inhoudelijke redactie ter 
hand genomen.  
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1. Inleiding 

In 2005 vielen er in Nederland 817 verkeersdoden. Na een sterke daling van 
1088 doden in 2003 naar 881 doden in 2004 is dit opnieuw een grote stap 
voorwaarts.  
 
Iedereen vraagt zich af waaraan we deze gunstige ontwikkelingen in 2004 
en 2005 te danken hebben en wat dit voor de toekomst betekent. Zijn de 
jaren 2004 en 2005 het begin van een nieuwe trend of is de sterke daling 
slechts tijdelijk? Om te beoordelen in hoeverre de verkeersveiligheids-
doelstellingen kunnen worden aangescherpt, is een goed inzicht in de 
ontwikkelingen van belang.  
 
Op dit moment is er een doelstelling van 900 verkeersdoden in 2010 en 580 
in 2020. De recente ontwikkelingen betekenen dat de doelstelling voor 2010 
nu al ruim gehaald is. Wanneer de daling blijvend is, lijken scherpere doelen 
haalbaar. Tijdens het NVVC op 25 april 2006 heeft minister Peijs van 
Verkeer en Waterstaat dan ook aangekondigd dat zij de doelstellingen 
eventueel wil bijstellen, zowel voor 2010 als voor 2020. De vraag is alleen of 
de recente ontwikkelingen inderdaad blijvend zullen zijn en welke nieuwe 
doelstellingen dan haalbaar zijn.  
 
Deze analyse beoogt de scherpe daling van het aantal doden in 2004 en 
2005 te beschrijven en te verklaren en, met het oog op een eventuele 
aanpassing van de verkeersveiligheidsdoelstellingen, de consequenties vast 
te stellen voor het verwachte aantal doden in 2010 en 2020.   
 
Hoofdstuk 3 beschrijft de daling in 2004 en 2005, afgezet tegen de 
ontwikkelingen in de periode daaraan voorafgaand. Op die manier wordt 
helder waar de verbeteringen zich met name hebben voorgedaan: welke 
groepen verkeersdeelnemers, welke vervoerwijzen, welke wegen, welke 
tijdstippen, enzovoort. Vervolgens wordt in Hoofdstuk 4 gezocht naar 
externe factoren, zoals ontwikkelingen in de mobiliteit en het weer, die een 
verklaring kunnen vormen voor de geconstateerde ontwikkelingen. In 
Hoofdstuk 5 zoeken we naar factoren die het risico van verkeersdeelname 
kunnen hebben beïnvloed. Het gaat dan om ontwikkelingen op het gebied 
van infrastructuur, regelgeving en verkeersgedrag. In Hoofdstuk 6 ten slotte 
worden voor verschillende ontwikkelingsscenario's prognoses gepresenteerd 
van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 2010 en 2020. In Hoofdstuk 
2 wordt nu eerst ingegaan op de vraag of de sterke daling in 2004 en 2005 
toevallige uitschieters naar beneden zijn, of dat er echt iets aan de hand is.  
 
In deze analyse richten we ons uitsluitend op de verkeersdoden. De 
ontwikkelingen van de ziekenhuisgewonden verloopt aanzienlijk minder 
positief dan die van de verkeersdoden. Op moment van schrijven waren de 
gegevens over de ziekenhuisgewonden voor 2005 echter nog niet geschikt 
voor nadere analyse. In de Verkeersveiligheidsverkenning en de 
Verkeersveiligheidsbalans, die beide eind 2006 verschijnen, wordt wel 
aandacht aan de ziekenhuisgewonden besteed. In die rapportages zal ook 
een uitgebreidere verantwoording van de gebruikte analysemethoden 
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worden gegeven dan hier. In de Verkeersveiligheidsbalans zal bovendien 
ook de langere trend van de verkeersveiligheid worden geanalyseerd.  
 
De meeste berekeningen zijn gebaseerd op de door de politie 
geregistreerde aantallen verkeersdoden en niet op de werkelijke aantallen. 
Van de werkelijke aantallen doden kennen we wel de totale omvang, maar 
geen kenmerken om nadere analyses op uit te voeren. Aangezien er bij de 
analyses voornamelijk gewerkt is met allerlei disaggregaties is het gebruik 
van geregistreerde aantallen helaas onvermijdelijk. 
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2. De ontwikkelingen in 2004 en 2005: toeval of niet?  

Is er in 2004-2005 nu echt iets gebeurd of berust de plotselinge daling louter 
op toeval? En als er iets echt iets is gebeurd, is dat dan tijdelijk of mogen we 
verwachten dat de effecten blijvend zijn? Dit zijn belangrijke vragen, onder 
andere omdat het antwoord mede bepalend is voor het verwachte verloop 
van het aantal doden in de toekomst.  

2.1. Welke scenario's onderscheiden we?  

We onderscheiden drie mogelijke scenario's voor de plotselinge daling in 
2004 en 2005 en de ontwikkelingen daarna: het tijdelijk succes, de 
eenmalige daling met blijvend effect, en de structurele gestage daling. 
 
In de afbeeldingen hieronder is voor 1976-2005 het aantal verkeersdoden 
als tijdreeks afgebeeld. Tussen 1995 en 2005 hebben we het werkelijk 
aantal verkeersdoden bepaald, zoals dat door het CBS is vastgesteld. In de 
jaren tot en met 1995 is het werkelijk aantal verkeersdoden niet bekend. 
Daarom gebruiken we daar het 'geconstrueerde' werkelijke aantal verkeers-
doden. Dit is het geregistreerde aantal maal 1,074 (Stipdonk, 2005). De 
getallen voor de jaren na 2005 zijn slechts illustratief en niet gebaseerd op 
analyses. Deze analyses komen in Hoofdstuk 6 aan bod.  
 
Ten eerste is er het scenario Tijdelijk succes. Met het Tijdelijk succes-
scenario bedoelen we dat er wel degelijk iets speciaals is gebeurd in 2004 
en 2005, maar dat dat niet van blijvende aard is. Bij dit scenario is de (theo-
retische) verwachting dat het aantal doden in 2006 en in de jaren daarna 
weer gewoon binnen de marges van de bestaande trend valt en dat de 
verkeersveiligheid met gemiddeld 2,5% per jaar blijft dalen (Afbeelding 2.1).  
 

Daling 2,5% per jaar

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Jaar

A
an

ta
l v

er
ke

er
sd

od
en

werkelijk aantal verkeersdoden

geconstrueerd werkelijk aantal

werkelijk aantal 2004 en 2005

Tijdelijk succes-scenario

 
Afbeelding 2.1. Tijdelijk succes-scenario. De scherpe daling in 2004 en 2005 
is te danken aan een tijdelijke verbetering van de verkeersveiligheid. 
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Een tweede mogelijkheid is het scenario Eenmalige daling met blijvend 
effect. Ook hier is er echt iets gebeurd, maar in tegenstelling tot het Tijdelijk 
succes is hier de daling blijvend. Dat zou betekenen dat het aantal doden 
ook in 2006 en verder duidelijk lager ligt dan voor de plotselinge daling 
(Afbeelding 2.2). Voor de ontwikkeling van de verkeersveiligheid op langere 
termijn is er bij dit scenario van uitgegaan dat de gemiddeld daling per jaar 
2,5% blijft. Een periode van twee jaar is ons inziens te kort om te kunnen 
spreken van de start van een periode met een hoger dalingstempo dan in 
het verleden. De waargenomen ontwikkelingen van het voortschrijdend 
jaartotaal (het totaal van 365 opeenvolgende dagen, gerekend vanaf een 
willekeurige datum; Afbeelding 2.3) ondersteunen de veronderstelling dat er 
geen hoger dalingstempo is.  
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Afbeelding 2.2. Eenmalige daling met blijvend effect. De scherpe daling in 
2004 en 2005 is in dit scenario te danken aan een blijvende verbetering van 
de verkeersveiligheid. 
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Afbeelding 2.3. Voortschrijdend jaartotaal van het geregistreerde aantal 
doden sinds 1987. De inzet toont een vergroting voor de laatste vijf jaar. Elk 
punt is de optelsom van 365 dagen, gerekend vanaf het punt op de x-as. 
Grote cirkels corresponderen met kalenderjaartotalen, kleine cirkels met 
totalen van twaalf kalendermaanden.  

 
Tot slot onderscheiden we een derde scenario, en dat is het scenario 
Structurele, gestage daling. Dit scenario gaat ervan uit dat er in 2004 en 
2005 niets bijzonders aan de hand is geweest. Het aantal doden valt 
gewoon binnen de bestaande dalende trend (Afbeelding 2.4). Het is toeval 
dat het aantal die jaren wat lager is uitgevallen. Dit betekent wel, dat met de 
lage aantallen in 2004 en 2005 de gemiddelde jaarlijkse daling groter wordt 
dan de 2,5% tot dan toe, namelijk 3,2% per jaar.  
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Afbeelding 2.4. Structurele gestage daling. De scherpe daling in 2004 en 
2005 heeft geen specifieke oorzaak.  
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2.2. Welk scenario is het meest waarschijnlijk?  

Het is belangrijk om vast te stellen welk scenario het meest waarschijnlijk is. 
Dat is uiteraard belangrijk voor de prognoses voor 2010 en 2020 (Hoofdstuk 
6). Daarom gaan we op zoek naar verklaringen. Als blijkt dat het zeer 
waarschijnlijk is dat de daling van 2004 en 2005 louter op toeval berust, dan 
heeft het geen zin om te zoeken naar specifieke verklaringen die zich in 
2004/2005 zouden hebben voorgedaan.  
 
Toeval speelt altijd een rol. Het toeval zorgt ervoor dat het werkelijk aantal 
slachtoffers altijd onzeker is ten opzichte van de verwachtingswaarde van 
het aantal slachtoffers. Stel dat er in de Nederlandse samenleving niets zou 
veranderen op het gebied van verkeer. Niet in de bevolking of de infra-
structuur, niet in de regelgeving of de handhaving, niet in het gebruik en de 
kwaliteit van vervoermiddelen en niet in de geneeskunde of het weggedrag. 
Dan zou het feitelijk jaarlijks aantal verkeersslachtoffers weinig anders doen 
dan jaarlijks rond dezelfde waarde schommelen. We noemen zo'n 
gemiddelde waarde de verwachtingswaarde van het aantal verkeers-
slachtoffers.  
 
De feitelijke waarde is echter vrijwel nooit precies gelijk aan de 
verwachtingswaarde. De schommelingen ontstaan door het toeval. In 
Afbeelding 2.5 is de trendlijn van 1976 tot en met 2003 te zien en op basis 
daarvan is het verwachte aantal geregistreerde doden voor 2004 en 2005 
berekend. Om rekening te houden met deze toevallige schommelingen zijn 
ook de 95% betrouwbaarheidsmarges aangegeven. Dat wil zeggen dat er 
5% kans is dat het aantal doden in een jaar per toeval buiten die marges 
valt. Op basis van de ontwikkelingen tussen 1976 en 2003 ligt het verwachte 
aantal doden voor 2004 op 962 en met 95% zekerheid tussen de 915 en 
1011. Voor 2005 ligt het verwachte aantal doden op 938 en met 95% 
zekerheid tussen de 877 en 1003. Het feitelijk aantal geregistreerde doden 
in deze twee jaar (respectievelijk 804 en 750) is substantieel lager. 
Gemiddeld over 2004 en 2005 zijn er 173 verkeersdoden per jaar minder 
dan verwacht. Deze waarde (173) is berekend door de data te analyseren 
met een state-spacemodel waarin een 'interventie' (een plotselinge daling) is 
toegestaan. De grootte van de interventie bedroeg 173 doden. 
 
De kans dat dat verschil berust op toeval is daarmee zo buitengewoon klein, 
dat het toevalsscenario, ofwel het scenario 'Structurele gestage daling' als 
niet van toepassing moet worden gezien.  
 
Blijven over de scenario's 'Tijdelijk succes' en 'Eenmalige daling met blijvend 
effect'. Het is op voorhand niet mogelijk om tussen deze beide scenario's 
een keuze te maken. Bovendien is het is zeer waarschijnlijk dat het een 
mengvorm is, ofwel dat een gedeelte van de sterke daling in 2004/2005 
voortkomt uit tijdelijke, incidentele factoren en een ander gedeelte door 
blijvende, structurele factoren. Op basis van de gedisaggregeerde analyse 
en de mogelijke verklaringen voor de ontwikkelingen in Hoofdstuk 4 en 5, 
zullen we proberen na te gaan op welke wijze en in welke mate beide 
factoren van invloed zijn geweest. 
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Afbeelding 2.5. Ontwikkeling van het geregistreerde aantal doden 1976-
2003 met de 95% betrouwbaarheidsmarge, het op basis van deze 
ontwikkeling verwachte aantal doden in 2004 en 2005 met de 95% 
betrouwbaarheidsmarge en het waargenomen aantal doden in 2004 en 
2005. 
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3. De ontwikkelingen in 2004 en 2005 in cijfers 

In Hoofdstuk 2 hebben we geconcludeerd dat de kans dat de sterke daling in 
2004 en 2005 op toeval berust, verwaarloosbaar klein is. Dat betekent dat 
de daling een of meer oorzaken heeft. Om deze oorzaken op te sporen is 
het nuttig om te weten waar de daling zich vooral heeft voorgedaan: bij 
welke groepen verkeersdeelnemers, welke vervoerwijzen, welke wegen, 
welke tijdstippen, enzovoort. 
 
We zoeken dus naar onderdelen van de totale verkeersonveiligheid die 
grote verschillen in ontwikkeling laten zien. We noemen deze onderdelen 
disaggregaties. Deze bieden mogelijk een aanknopingspunt voor 
verklaringen. Bijvoorbeeld, wanneer na een disaggregatie blijkt dat de 
scherpe daling zich alleen bij ongevallen met auto's voordoet, dan kunnen 
we díe deelverzameling nogmaals disaggregeren naar andere interessante 
kenmerken, bijvoorbeeld de leeftijd van de bestuurder. Disaggregatie van de 
andere deelverzamelingen is dan niet zinvol. Doet de scherpe daling zich 
daarentegen bij een bepaalde disaggregatie overal voor, dan biedt die 
disaggregatie geen aanknopingspunt voor verklaringen. Als bijvoorbeeld het 
aantal verkeersdoden voor alle leeftijden in gelijke mate afneemt, dan is er 
weinig reden om aan te nemen dat de verklaring gezocht moet worden in 
leeftijdafhankelijke ontwikkelingen in maatschappij, mobiliteit of gedrag. Ook 
voor begrip van de effecten van maatregelen is disaggregatie belangrijk, 
omdat veel maatregelen op slechts een deel van de ongevallen ingrijpen. 
Wanneer bijvoorbeeld gemeenten binnen de bebouwde kom rotondes 
aanleggen, dan verwachten we met name een dalend aantal slachtoffers bij 
ongevallen op kruispunten op 50 km/uur-wegen.  
 
Disaggregaties helpen ons dus bij het zoeken naar verklaringen van de 
scherpe daling in 2004 en 2005. Disaggregaties waarbij de tijdreeks van de 
ene deelverzameling sterk verschilt van de andere zijn daarbij belangrijk. 

3.1. De disaggregaties en de methode 

In dit hoofdstuk kijken we naar een groot aantal disaggregaties. In de eerste 
plaats kijken we naar de ontwikkelingen, onderscheiden naar vervoerwijze 
van het slachtoffer. De grote verschillen in ontwikkeling van het aantal doden 
naar vervoerwijze hangen samen met verschil in de ontwikkeling van zowel 
het gebruik als de veiligheid van elke afzonderlijke vervoerwijze. Om te 
begrijpen welke invloeden (maatregelen, technologische vernieuwing, 
demografische verandering, enzovoort) verantwoordelijk zijn voor de 
ontwikkelingen, moeten we dus in elk geval disaggregeren naar vervoerwijze 
van het slachtoffer. Daarnaast is ook de vervoerwijze van de andere partij 
van belang (vaak zijn bij een ongeval twee partijen betrokken). Verder kijken 
we naar kenmerken van de mensen zoals leeftijd van bestuurders of 
slachtoffers. We kijken naar verschillende wegkenmerken zoals wegtype, 
binnen of buiten de bebouwde kom, maximumsnelheid op de weg. We kijken 
naar tijdsgerelateerde kenmerken (tijdstip van de dag, dag van de week, 
maand van het jaar) en ten slotte naar regio. 
 
Ook de combinaties van deze disaggregaties kunnen interessant zijn. 
Echter, gezien het aantal mogelijke combinaties is het ondoenlijk om hierin 
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volledig te zijn. Bovendien worden bij een aantal combinaties de 
bijbehorende aantallen verkeersdoden te klein, waardoor het onmogelijk is 
om zinvolle uitspraken te doen.  
 
Alle disaggregaties presenteren we steeds op dezelfde wijze. We berekenen 
het verwachte aantal (geregistereerde) doden in 2004/2005 op basis van de 
gemiddelde daling in de periode 1990-2003. Het resultaat vergelijken we 
met het waargenomen (geregistreerde) aantal doden in 2004/2005. 
Vervolgens presenteren we het absolute en het relatieve verschil. Tot slot 
gaan we na of het verschil statistisch significant is of niet.  
 
Het verwachte aantal doden in 2004 en 2005 bepalen we met een 
eenvoudige methode: ongewogen log-lineaire regressie van het aantal 
doden tussen 1990 en 2003.  
 
Voor de gekozen disaggregaties hanteren we de volgende kenmerken:  
− gemiddelde jaarlijkse afname in procenten in 1990-2003; 
− verwacht aantal doden in 2004/2005 (gemiddeld); 
− waargenomen aantal doden in 2004/2005 (gemiddeld); 
− absolute afname in 2004/2005 ten opzichte van verwachte aantal; 
− relatieve afname in 2004/2005 ten opzichte van verwachte aantal; 
− significantie van de afwijking: aantal keer 'σ'. 
 
De statistische significantie van de afwijking, oftewel de kans dat de 
afwijking op toeval berust, wordt in dit hoofdstuk aangeduid in eenheden van 
de standaardafwijking σ. Gezien de aard van het toevalsproces waar 
verkeersongevallen het gevolg van zijn, is de standaardafwijking gelijk aan 
de wortel van het verwachte jaarlijks aantal slachtoffers N:  
 
σ = √N 
 
De betekenis van σ is, dat het feitelijk aantal slachtoffers meestal niet meer 
dan σ afwijkt van de verwachtingswaarde N. Om precies te zijn, in 68,27% 
van de jaren zal het verschil tussen feitelijke waarde en verwachtingswaarde 
kleiner zijn dan σ. In 95% van de gevallen is het verschil kleiner dan 2σ. Dus 
eens in de 20 jaar is het verschil toevallig groter dan 2σ. Gewoonlijk zijn 
statistici pas verbaasd over een grote afwijking als deze groter is dan 2σ. De 
afwijking wordt dan significant genoemd.  
 
In de disaggregatietabellen van dit hoofdstuk wordt de statistische signifi-
cantie (eenzijdig getoetst) ondersteund met de achtergrondkleur van de 
tabelcellen. De betekenis van de code is als volgt: 
 
Een transparant  veld betekent dat de kans dat deze extra daling op  
toeval berust groter is dan 2,5% (afwijking < 2σ). 
Een licht ingekleurd  veld betekent dat de kans dat deze extra daling op  
toeval berust kleiner is dan 2,5%, maar groter dan 1‰ (2σ < afwijking < 3,3σ). 
Een half ingekleurd  veld betekent dat de kans dat deze extra daling op  
toeval berust kleiner is dat 1‰, maar groter dan 1 ppm (3,3σ < afwijking < 4,9σ).
Een donker gekleurd  veld betekent dat de kans dat deze extra daling op  
toeval berust kleiner is dat 1 ppm (= één op miljoen) (afwijking > 4,9σ). 
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3.2. Vervoerwijze en conflicttype 

In Tabel 3.1 staan de verwachte en de feitelijke ontwikkelingen van het 
aantal doden gedisaggregeerd naar vervoerwijze van het slachtoffer en de 
vervoerwijze van de tegenpartij. Omdat er vaak twee primaire botspartners 
bij een ongeval zijn betrokken, moeten we ook rekening houden met 
disaggregatie naar beide betrokken vervoerwijzen. Daarom introduceren we 
het 'conflicttype'. Een conflicttype is een combinatie van de vervoerwijzen 
die bij een ongeval betrokken waren. Als er sprake is van slechts één 
primaire botspartner spreken we van een enkelvoudig ongeval (auto tegen 
boom, paal, enz., gevallen motorrijder, enz.). Bij een ongeval met twee of 
meer betrokken partijen kijken we naar de twee primaire botspartners. We 
onderscheiden in de ongevallenregistratie tien vervoerwijzen. Er zijn dus in 
principe 10 x 11 conflicttypes, enkelvoudige ongevallen meegerekend. Niet 
alle conflicttypen zijn belangrijk. In Tabel 3.1 zien we de meest relevante 
combinaties. 
 

Disaggregatie naar: 

Jaarlijkse 
verandering 
1990-2003 

Verwacht 
gemiddeld 

aantal in 
2004 en 2005 

Feitelijk 
gemiddeld 

aantal in 
2004 en 2005 

Verschil (abs) 
tussen 

feitelijk en 
verwacht 

Verschil (rel) 
tussen 

feitelijk en 
verwacht 

Aantal σ 

Voetganger -3,5% 91 76 -15 -16,6% 2,2 

Fiets -3,6% 168 154 -14 -8,2% 1,5 

Bromfiets -1,6% 64 38 -26 -40,2% 4,5 

Motor -0,2% 87 81 -6 -7,1% 0,9 

Auto best -2,2% 335 263 -73 -21,7% 5,6 

Auto pass -4,1% 120 104 -16 -13,4% 2,1 

Bestelauto +0,6% 48 17 -31 -64,4% 6,3 

Vervoerwijze 
slachtoffer 

Vrachtauto -1,9% 10 11 0 +2,6% -0,1 

 

Geen -0,7% 360 285 -76 -21,0% 5,6 

Bromfiets +0,8% 16 9 -7 -43,6% 2,5 

Auto -4,5% 284 238 -46 -16,1% 3,8 

Bestelauto +0,5% 88 71 -18 -20,1% 2,7 

Vervoerwijze 
tegenpartij 

Vrachtauto -3,6% 122 109 -14 -11,2% 1,8 

 

Voetg.-auto -4,8% 47 40 -7 -15,1% 1,5 

Fiets-auto -5,0% 76 65 -11 -14,2% 1,7 

Bromf-auto -3,8% 18 15 -4 -19,5% 1,2 

Auto-auto -5,4% 90 76 -14 -15,6% 2,1 

Auto-vracht -3,1% 60 44 -17 -27,8% 3,1 

Conflicttype 

Auto-enkel -1,4% 255 204 -51 -20,0% 4,5 

Tabel 3.1. Vergelijking van de verwachte en feitelijke aantallen doden naar vervoerwijze van het 
slachtoffer, naar vervoerwijze van de tegenpartij ('Geen' wil zeggen: enkelvoudig ongeval), en voor 
enkele specifieke conflicttypen.  
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De grootste significante dalingen treden op onder bestuurders van bestel-
auto, personenauto en de brom- en snorfietsers. Bij de tegenpartij zijn er 
vooral scherpe dalingen bij de enkelvoudige ongevallen (geen tegenpartij 
dus) en bij de auto als tegenpartij. Ook is er een scherpe daling bij de 
bromfietser en de bestelauto als tegenpartij, al zijn de absolute aantallen 
hier geringer.  
De enkelvoudige auto-ongevallen blijken zeer sterk te zijn gedaald.  

3.3. Leeftijd van het slachtoffer 

In de bovenste helft van Tabel 3.2 staat het aantal verkeersdoden voor 
verschillende leeftijdsgroepen over alle vervoerwijzen. We zien dat de 
grootste daling is opgetreden bij de 30-39-jarigen, maar er is ook een grote 
daling bij de 12-17-jarigen, de 18-24-jarigen en de 25-29-jarigen. Voor deze 
vier groepen is vervolgens gekeken bij welke van de meest voorkomende 
vervoerwijzen de grootste daling heeft plaatsgevonden. Bij de 12-17-jarigen 
is er vooral een daling onder voetgangers. Bij de 18-24-jarigen is de daling 
vooral te vinden bij bromfietsers en bij auto-inzittenden. Bij de 25-39-jarigen 
zijn het vooral de auto en de bestelauto die hebben bijgedragen aan de 
grote daling.  
 

Disaggregatie naar: 

Jaarlijkse 
verandering 
1990-2003 

Verwacht 
gemiddeld 

aantal in 
2004 en 2005 

Feitelijk 
gemiddeld 

aantal in 
2004 en 2005 

Verschil 
(abs) tussen 

feitelijk en 
verwacht 

Verschil 
(rel) tussen 
feitelijk en 
verwacht 

Aantal σ 

0-11 -6,7% 25 19 -6 -23,5% 1,7 

12-17 -3,2% 69 50 -19 -27,6% 3,2 

18-24 -3,0% 171 138 -33 -19,3% 3,6 

25-29 -3,8% 88 60 -28 -32,2% 4,3 

30-39 +0,3% 160 105 -56 -34,8% 6,2 

40-49 -2,0% 105 98 -7 -7,1% 1,0 

50-59 -0,6% 97 87 -10 -10,6% 1,5 

60-74 -4,3% 115 98 -18 -15,3% 2,3 

Leeftijd, alle 
vervoer-
wijzen 

75+ -1,6% 126 124 -3 -2,1% 0,3 

 

Voetganger -0,9% 5 1 -4 -89,9% 2,8 

Fiets -5,5% 21 18 -3 -14,4% 0,9 

Bromfiets -3,3% 22 18 -4 -19,4% 1,3 

Auto +0,2% 16 12 -4 -25,4% 1,4 

12-17 naar 
vervoer-
wijze 

Bestelauto - - - - - - 

 

Voetganger -7,2% 5 8 3 56,2% 1,7 

Fiets -3,3% 11 8 -3 -27,4% 1,3 

Bromfiets -4,2% 13 7 -6 -47,8% 2,5 

Auto -1,7% 119 96 -24 -20,0% 3,1 

18-24 naar 
vervoer-
wijze 

Bestelauto -3,4% 8 5 -3 -37,7% 1,5 
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Disaggregatie naar: 

Jaarlijkse 
verandering 
1990-2003 

Verwacht 
gemiddeld 

aantal in 
2004 en 2005 

Feitelijk 
gemiddeld 

aantal in 
2004 en 2005 

Verschil 
(abs) tussen 

feitelijk en 
verwacht 

Verschil 
(rel) tussen 
feitelijk en 
verwacht 

Aantal σ 

Voetganger -2,0% 4 5 1 +13,9% 0,4 

Fiets -6,9% 3 6 2 +68,2% 1,7 

Bromfiets +1,2% 3 2 -1 -43,9% 1,0 

Auto -4,3% 54 35 -19 -35,2% 3,7 

25-29 naar 
vervoer-
wijze 

Bestelauto +0,8% 6 2 -5 -76,3% 2,7 

 

Voetganger -0,5% 7 5 -2 -32,2% 1,2 

Fiets +0,2% 12 8 -4 -35,1% 1,7 

Bromfiets - - - - - - 

Auto -1,8% 79 58 -21 -26,6% 3,3 

30-39 naar 
vervoer-
wijze 

Bestelauto +5,3% 13 3 -10 -76,8% 3,9 

Tabel 3.2. Vergelijking van de verwachte en feitelijke aantallen doden naar leeftijd van het slachtoffer, 
en voor specifieke leeftijdsgroepen naar vervoerwijze. 

3.4. Wegkenmerken van dodelijke verkeersongevallen  

Op het gebied van wegkenmerken kijken we in deze analyse alleen naar 
wegen met verschillende snelheidslimieten en naar kruisingen en 
wegvakken. Er worden vier categorieën snelheidslimiet onderscheiden: 
− 30: dit staat voor woonerven en 30 km/uur binnen de kom; 
− 50: dit staat voor overige wegen binnen de kom (vooral 50 km/uur); 
− 100/120: dit staat voor 100 km/uur en 120 km/uur buiten de kom; 
− 80: dit staat voor overige wegen buiten de kom (vooral 80 km/uur). 
 
Woonerven en wegen met een maximumsnelheid van 60 km/uur en 70 
km/uur tellen te weinig dodelijke ongevallen om deze apart te analyseren. 
Daarom zijn de verschillende snelheden samengenomen. De eigen-
schappen van de zo ontstane categorieën 50 en 80 worden daardoor echter 
vrijwel geheel bepaald door de 50 km/uur-wegen en de 80 km/uur-wegen. 
 
Tabel 3.3 laat zien dat het jaarlijks toenemend aantal doden in 30 km/uur-
gebieden in 2004 en 2005 is gestabiliseerd. De scherpe daling is vooral te 
danken aan 50 km/uur-wegen en 80 km/uur-wegen. De 80 km/uur-wegen 
dragen in absoluut aantal het meest bij, percentueel is de daling bij 50 
km/uur-wegen sterker. De daling op snelwegen is niet onbelangrijk, maar 
relatief gering. 
 
De scherpe daling geldt zowel voor kruisingen als op wegvakken, maar naar 
verhouding meer op kruisingen. Op de 50 km/uur-wegen binnen de kom is 
de daling op kruisingen en wegvakken vrijwel gelijk. Buiten de kom op de 80 
km/uur-wegen is de daling op wegvakken naar verhouding groter dan op 
kruisingen. Op wegvakken zijn vooral de enkelvoudige ongevallen en de 
botsingen met niet-auto’s gedaald; op kruisingen vooral de botsingen met 
niet-auto’s, maar ook met auto’s. 
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Disaggregatie naar: 

Jaarlijkse 
verandering 
1990-2003 

Verwacht 
gemiddeld 

aantal in 
2004 en 2005 

Feitelijk 
gemiddeld 

aantal in 
2004 en 2005 

Verschil 
(abs) tussen 

feitelijk en 
verwacht 

Verschil 
(rel) tussen 
feitelijk en 
verwacht 

Aantal σ 

30 +8,5% 33 33 0 0,0% 0,0 

50 -3,1% 294 220 -74 -25,2% 6,1 

80 -2,6% 499 408 -92 -18,4% 5,8 
Snelheid 

100/120 -1,8% 130 117 -13 -10,1% 1,6 

 

Kruising -3,8% 289 225 -64 -22,3% 5,4 
Locatie 

Wegvak -1,8% 666 553 -113 -17,0% 6,2 

 

50 kruispunt -4,2% 141 100 -41 -29,4% 4,9 

50 wegvak  -2,2% 150 106 -44 -29,6% 5,1 

80 kruispunt -3,9% 118 95 -23 -19,9% 3,0 

Snelheid 
en locatie 

80 wegvak -2,5% 331 254 -77 -23,4% 6,0 

 

Enkelvoudig -1,9% 31 23 -9 -28,0% 2,2 

Auto vs. Auto -5,2% 130 102 -29 -22,0% 3,5 Kruising 

Auto vs. Overige -2,7% 121 91 -30 -25,0% 3,9 

Enkelvoudig -0,5% 322 258 -65 -20,1% 5,1 

Auto vs. Auto -3,9% 153 137 -17 -10,9% 1,9 Wegvak 

Auto vs. Overige -2,0% 148 113 -35 -23,8% 4,1 

Tabel 3.3. Vergelijking van de verwachte en feitelijke aantallen doden naar wegtype (maximum-
snelheid) van de weg en naar kruising/wegvak, voor alle dodelijke ongevallen en voor enkele 
specifieke conflicttypen naar kruising/wegvak.  

3.5. Het aantal verkeersdoden per maand 

Tabel 3.4 laat de verwachte en de feitelijke aantallen verkeersdoden zien 
voor de twaalf maanden van het jaar.  
 
We zien dat in de maanden maart, juni en augustus de daling het grootst is. 
De daling in februari, mei en november is juist zeer gering. Zulke grote 
verschillen duiden erop dat de verkeersonveiligheid verre van uniform in het 
jaar is gedaald. Indien de verkeersveiligheid verbeterd is door generieke 
(overal en altijd effectieve) maatregelen, moet tegelijkertijd iets extra's 
gebeurd zijn in de maanden maart, juni en augustus, en iets zijn 
tegengevallen in de maanden februari, mei en november. Voorts valt op dat 
maanden met een lage daling in de periode 1990-2003 een grote daling 
hebben in 2004/2005 en omgekeerd.  
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Disaggregatie naar: 

Jaarlijkse 
verandering 
1990-2003 

Verwacht 
gemiddeld 

aantal in 
2004 en 2005 

Feitelijk 
gemiddeld 

aantal in 
2004 en 2005 

Verschil 
(abs) tussen 

feitelijk en 
verwacht 

Verschil 
(rel) tussen 
feitelijk en 
verwacht 

Aantal σ 

Januari -3,8% 70 59 -11 -15,8% 1,9 

Februari -2,4% 65 62 -3 -4,8% 0,5 

Maart -2,2% 75 49 -27 -35,4% 4,3 

April -2,7% 79 61 -19 -23,8% 3,0 

Mei -2,6% 81 78 -3 -3,8% 0,5 

Juni -1,9% 91 61 -31 -33,7% 4,5 

Juli -2,7% 84 69 -16 -18,6% 2,4 

Augustus -1,6% 89 55 -34 -37,9% 5,0 

September -2,4% 82 68 -14 -16,8% 2,1 

Oktober -2,3% 84 74 -11 -12,5% 1,6 

Maand 

November -2,5% 81 78 -3 -4,0% 0,5 

Tabel 3.4. Vergelijking van de verwachte en feitelijke aantallen doden per maand. 

3.6. Het aantal verkeersdoden naar tijdstip 

In deze paragraaf vergelijken we de ontwikkeling van het aantal doden naar 
tijdstip. We maken onderscheid tussen weekdagen, weekenddagen, 
weeknachten en weekendnachten:  
− weekdag: maandag tot vrijdag, van 06.00 tot 20.00 uur; 
− weekenddag: zaterdag en zondag van 06.00 tot 20.00 uur; 
− weeknacht: nachten tussen maandagavond en vrijdagochtend; 
− weekendnacht: nachten tussen vrijdagavond en maandagochtend. 
 
Uit Tabel 3.5 blijkt dat de scherpe daling zich in absolute aantallen gerekend 
vooral door de week heeft voorgedaan, maar verhoudingsgewijs juist meer 
op de weekenddagen. De daling in de weeknachten is geringer en in 
weekendnachten is er helemaal geen sprake van een daling.  
 
Er is ook gekeken naar een aantal verdere disaggregaties, te weten 
enkelvoudige ongevallen op de vier onderscheiden tijden, ongevallen met 
slachtoffers tussen de 16 en 30 jaar, en nog een tweetal combinaties van 
deze twee. Daaruit blijkt dat de daling in het aantal slachtoffers van 
enkelvoudige ongevallen zich vooral heeft voorgedaan in weeknachten en 
op weekenddagen. De daling van het aantal verkeersdoden onder jongeren 
heeft zich vooral voorgedaan op weekenddagen, maar ook op weekdagen 
en in weeknachten. Het aantal jonge slachtoffers van enkelvoudige 
ongevallen is vooral gedaald op weekenddagen en in weeknachten. 
Verreweg de meeste enkelvoudige ongevallen zijn auto-ongevallen. De 
grootste daling in het aantal jonge slachtoffers bij dit type ongevallen vond 
plaats op weekenddagen.   
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Disaggregatie naar: 

Jaarlijkse 
verandering 
1990-2003 

Verwacht 
gemiddeld 

aantal in 
2004 en 2005 

Feitelijk 
gemiddeld 

aantal in 
2004 en 2005 

Verschil 
(abs) tussen 

feitelijk en 
verwacht 

Verschil 
(rel) tussen 
feitelijk en 
verwacht 

Aantal σ 

Weekdag -2,6% 506 412 -94 -18,5% 5,9 

Weekenddag -1,6% 177 119 -58 -33,0% 6,2 

Weeknacht -2,6% 119 97 -22 -18,8% 2,9 
Tijd / dag 

Weekendnacht -2,9% 150 150 0 0,0% 0,0 

 

Weekdag -3,0% 39 28 -11 -28,4% 2,5 

Weekenddag +1,4% 44 23 -21 -48,7% 4,6 

Weeknacht +0,2% 40 24 -16 -40,3% 3,6 

Enkel-
voudig 

Weekendnacht -3,3% 53 50 -4 -7,0% 0,7 

 

Weekdag -3,8% 117 84 -34 -28,6% 4,4 

Weekenddag -2,0% 62 34 -29 -46,0% 5,1 

Weeknacht -2,3% 57 40 -17 -30,4% 3,2 
16-30 jaar 

Weekendnacht -3,5% 81 80 -1 -1,9% 0,2 

 

Weekdag -3,0% 39 28 -11 -28,4% 2,5 

Weekenddag +1,4% 44 23 -21 -48,7% 4,6 

Weeknacht +0,2% 40 24 -16 -40,3% 3,6 

16-30, 
enkel-
voudig 

Weekendnacht -3,3% 53 50 -4 -7,0% 0,7 

 

Weekdag -2,8% 28 22 -6 -20,7% 1,5 

Weekenddag +2,0% 36 15 -21 -57,9% 4,9 

Weeknacht -0,1% 32 21 -11 -34,7% 2,8 

16-30, 
auto, 
enkel-
voudig  

Weekendnacht -3,0% 46 44 -2 -4,6% 0,4 

Tabel 3.5. Vergelijking van de verwachte en feitelijke aantallen doden naar tijdcategorie, en verder 
uitgesplitst voor enkelvoudige ongevallen, ongevallen met slachtoffers tussen 16 en 30 jaar, alle 
enkelvoudige ongevallen met slachtoffers tussen 16 en 30 jaar en enkelvoudige auto-ongevallen met 
slachtoffers tussen 16 en 30 jaar.  

3.7. Verschillen tussen wegbeheerders en regionale verschillen 

In Nederland zijn er vier wegbeheerders: Rijk, provincie, gemeente en 
waterschap. Verder zijn er negentien provincies en stadsregio's/kaderwet-
gebieden. In Tabel 3.6 zien we overeenkomsten en verschillen tussen 
wegbeheerders en regio's.  
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Disaggregatie naar: 

Jaarlijkse 
verandering 
1990-2003 

Verwacht 
gemiddeld 

aantal in 
2004 en 2005 

Feitelijk 
gemiddeld 

aantal in 
2004 en 2005 

Verschil 
(abs) tussen 

feitelijk en 
verwacht 

Verschil 
(rel) tussen 
feitelijk en 
verwacht 

Aantal σ 

Rijk -3,1% 147 142 -5 -3,7% 0,6 

Provincie -3,0% 232 178 -54 -23,1% 5,0 

Gemeente -2,1% 553 440 -113 -20,4% 6,8 

Weg-
beheerder 

Waterschappen -0,7% 26 18 -8 -32,6% 2,3 

 

Groningen +0,3% 42 30 -13 -29,9% 2,7 

Friesland -1,1% 54 42 -12 -22,9% 2,4 

Drenthe -2,5% 45 32 -13 -28,2% 2,7 

Regio Twente -2,6% 35 36 +1 +1,1% -0,1 

Overijssel -1,3% 45 33 -12 -27,1% 2,6 

Arnhem-Nijmegen -2,7% 32 26 -6 -19,4% 1,6 

Gelderland -2,7% 98 91 -7 -6,7% 0,9 

Regio Utrecht -3,8% 21 16 -6 -27,0% 1,8 

Provincie Utrecht -4,6% 28 26 -3 -9,8% 0,7 

Regio Amsterdam -3,2% 56 36 -21 -36,7% 3,9 

Noord-Holland -3,8% 61 62 +1 +1,0% -0,1 

Haaglanden +0,2% 39 20 -19 -49,5% 4,4 

Regio Rotterdam -1,5% 46 31 -15 -32,1% 3,1 

Zuid-Holland -3,6% 50 47 -3 -6,4% 0,6 

Zeeland -3,8% 30 24 -7 -21,9% 1,7 

Regio Eindhoven -1,3% 61 45 -16 -25,8% 2,8 

Noord-Brabant -3,1% 115 107 -8 -7,3% 1,1 

Limburg -2,1% 77 58 -19 -24,9% 3,1 

Stadsregio 
en provincie 

Flevoland +1,0% 28 20 -8 -28,3% 2,1 

Tabel 3.6. Vergelijking van de verwachte en feitelijke aantallen doden voor aantallen doden naar type 
wegbeheerder en regio.  

Het blijkt dat de scherpe daling niet op rijkswegen heeft plaatsgevonden, 
maar vooral op de provinciale en gemeentelijke wegen. Wanneer we kijken 
naar de verschillende regio's, blijkt dat er bij twee derde sprake is van een 
scherpe daling. Vooral Haaglanden, de stadsregio's Amsterdam en 
Rotterdam en de provincie Limburg hebben relatief en absoluut - samen 
ruim 40% van het totaal van de landelijke daling - een sterke daling gekend 
in 2004/2005. Twente en Noord-Holland daarentegen laten helemaal geen 
daling zien. Ook in Gelderland, regio en provincie Utrecht, Zuid-Holland, 
Noord-Brabant, Zeeland en Arnhem-Nijmegen is er een daling. Het blijkt dat 
elk van deze regio's in de periode 1990-2003 een relatief grote gestage 
daling hebben gekend. Tegelijkertijd kende een groot deel van de regio's 
met een scherpe daling in 2004 en 2005, juist een kleine gestage daling in 
de periode 1990-2003. Dit zou erop kunnen wijzen dat deze regio's de 
afgelopen twee jaar een inhaalslag hebben gemaakt. Alleen de provincies 
Drenthe, Limburg en Zeeland en de stadsregio's Amsterdam, Arnhem-
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Nijmegen en Utrecht hadden zowel een grote gestage daling in 1990-2003 
als een scherpe daling in 2004-2005. Tabel 3.7 en Afbeelding 3.1 laten deze 
bevindingen zien.  
 

 Grote gestage daling in 1990-2003 Kleine gestage daling in 1990-2003 

Geen 
scherpe 
daling in 
2004/2005 

1 Regio Twente, Gelderland, 
Provincie Utrecht, Noord-Holland, 
Zuid-Holland, Noord-Brabant,  

[Er zijn geen regio's die zowel in 
1990-2003 als in 2004/2005 slecht 
presteren.] 

Scherpe 
daling in 
2004/2005 

2 Drenthe, Zeeland, Limburg,  
Regio Arnhem-Nijmegen, Regio 
Amsterdam, Regio Utrecht 

3 Groningen, Friesland, Overijssel, 
Haaglanden, Regio Rotterdam, 
Regio Eindhoven, Flevoland 

Tabel 3.7. Drie groepen regio's, ingedeeld op basis van een grotere of 
kleinere gestage daling in 1990-2003, en een grotere of kleinere daling in 
2003-2005. 
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Afbeelding 3.1. Scherpe daling en geleidelijke daling van de 19 regio's. 
Kaderwetgebieden zijn aangeduid met twee hoofdletters, provincies met 
hoofd- en kleine letter. Regio's met een scherpe daling liggen onder, regio's 
met een grote gestage daling liggen links. Regio's met zowel een scherpe 
als een geleidelijke daling liggen linksonder. 

 
Al met al zijn er dus grote verschillen tussen de ontwikkelingen in de 
verschillende regio's. Het zou interessant zijn om samen met de regio's na te 
gaan waar die verschillen uit voortkomen. Dit valt echter buiten het bestek 
van deze studie.  

3.8. Samenvatting van de ongevallenanalyses 

Wanneer we de gegevens disaggregeren, vinden we soms grote verschillen 
in de mate van daling in 2004/2005 tussen ongevalstypen. De scherpe 
daling van het aantal doden in 2004 en 2005 is verre van uniform. De 
belangrijkste disaggregaties waarbij die verschillen optreden zijn 
vervoerwijze, leeftijd, tijdstip, maand en regio.  
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De scherpe daling vinden we vooral bij: 
Vervoerwijze:  Auto-inzittenden, inzittenden van bestelauto's en bromfietsers; 
Leeftijd:  Slachtoffers van 12 tot 40 jaar; 
Tijdstip: In het weekend overdag;  
Maand: Maart, juni en augustus;  
Regio: Amsterdam, Rotterdam, Haaglanden en Limburg.  
 
We vinden juist geen significante daling bij: 
Vervoerwijze:  Fietsers en voetgangers; 
Leeftijd: Slachtoffers van 40-60 jaar en ouder dan 75 jaar; 
Tijdstip: In weekendnachten; 
Maand: Februari, mei en november; 
Regio: Twente en Noord-Holland.  
 
Er zijn ook verschillen gevonden tussen wegen met verschillende 
maximumsnelheden en tussen wegvakken en kruisingen.  
Max. snelh.: Naar verhouding daalde het aantal slachtoffers het meest op 

wegen met een maximumsnelheid van 50 km/uur en 80 
km/uur. Op woonerven en 30 km/uur-wegen, en op 100 en 
120 km/uur-wegen is geen (significante) daling te zien.  

Locatie: Naar verhouding daalde het aantal slachtoffers meer op 
kruisingen dan op wegvakken. Het verschil is echter klein.  

  
We hebben in Hoofdstuk 2 geconcludeerd dat er in 2004 en 2005 173 
verkeersdoden minder zijn gevallen dan op basis van de langjarige trend 
mocht worden verwacht. Dat verschil is te groot om aan het toeval toe te 
kunnen schrijven. Dat betekent dat er een verklaring voor die plotselinge 
daling moet zijn. In dit hoofdstuk hebben we gezien dat de daling van het 
aantal doden zich niet uniform over allerlei ongevalstypen en -kenmerken 
heeft voltrokken. Dit suggereert dat er naast generieke verklaringen voor de 
daling ook naar specifieke verklaringen moet worden gezocht.  
 
In de volgende twee hoofdstukken wordt gekeken naar mogelijke generieke 
verklaringen op het gebied van respectievelijk externe factoren en verkeers-
veiligheidsfactoren. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan mogelijke 
verklaringen van de grote daling onder auto-inzittenden, inzittenden van 
bestelauto's en bromfietsers. Ook komen andere ongevalstypen aan bod bij 
het zoeken naar verklaringen. Er wordt niet verder ingegaan op de regionale 
verschillen. Dit vereist nauwkeurig inzicht in regionale ontwikkelingen op 
allerlei terrein en de gegevens op dat punt zijn niet zomaar voorhanden.  
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4. Mogelijke verklaringen: externe factoren  

In dit hoofdstuk bekijken we of er externe factoren zijn die (een gedeelte 
van) de daling kunnen verklaren, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de 
mobiliteit en het weer. In Hoofdstuk 5 kijken we naar mogelijke verklaringen 
op het gebied van verkeersveiligheidsmaatregelen.  
 
In beide hoofdstukken moeten we ons wel realiseren dat het niet mogelijk is 
om achteraf, zoals hier gebeurt, met honderd procent zekerheid een causaal 
verband te bewijzen. Daarvoor zijn gecontroleerde wetenschappelijke 
experimenten nodig met een voormeting, een nameting en goede controle-
groepen. Wel is het mogelijk aan te tonen dat sommige verklaringen plausi-
bel zijn en andere niet. Dat is dan ook het primaire doel van de volgende 
twee hoofdstukken. Waar mogelijk hebben we de effecten op de verkeers-
veiligheid enigszins kunnen kwantificeren. Uiteraard moesten we ons 
beperken tot die factoren waarvoor voldoende gegevens beschikbaar zijn. 

4.1. Demografische ontwikkelingen  

In het vorige hoofdstuk is gevonden dat de daling van het aantal verkeers-
doden zich vooral had voorgedaan bij de groep tussen de 12 en 40 jaar en 
binnen die groep weer vooral bij de 30- tot 40-jarigen (Paragraaf 3.3). Om na 
te gaan of deze daling (deels) kan worden toegeschreven aan een afname 
van het aantal mensen in die leeftijdscategorieën, is gekeken naar de 
ontwikkeling in de bevolkingssamenstelling. Overeenkomstig de methodiek 
in Hoofdstuk 2 zien we in Tabel 4.1 de absolute en relatieve afwijking van 
het verwachte aantal mensen in elk van de leeftijdscategorieën. Omdat de 
bevolkingsaantallen vrijwel niet door toevallige fluctuaties veranderen, 
gebruiken we alleen de laatste drie jaar voor een trendlijn, en niet de periode 
1990-2003. Dat zou bovendien tot een vertekend beeld leiden: in die periode 
hebben forse veranderingen van de bevolking plaatsgevonden, die zich niet 
met een eenvoudige log-lineaire trendlijn laten beschrijven. 
 

Leeftijds¬
groep 

Jaarlijkse 
verandering 
2001-2003 

Verwacht 
gemiddeld 

aantal in 
2004 en 2005 

Feitelijk 
gemiddeld 

aantal in 
2004 en 2005 

Verschil 
(abs) tussen 

feitelijk en 
verwacht  

Verschil 
(rel) tussen 
feitelijk en 
verwacht 

0 - 11 0,4% 2,43 2,40 -0,03 -1,0% 

12 - 17 1,9% 1,21 1,20 -0,02 -1,4% 

18 - 24 0,4% 1,36 1,36 0,00 0,1% 

25 - 29 -4,1% 0,97 1,00 0,03 3,2% 

30 - 39 -0,5% 2,60 2,54 -0,07 -2,6% 

40 - 49 1,4% 2,50 2,49 0,00 -0,1% 

50 - 59 2,5% 2,25 2,21 -0,03 -1,4% 

60 - 74 1,3% 2,03 2,06 0,02 1,2% 

75+ 1,3% 1,02 1,02 0,00 0,4% 

Tabel 4.1. Vergelijking van de verwachte en feitelijke aantallen mensen in 
verschillende leeftijdsklassen, in miljoenen (Bron: CBS). 
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Naar verhouding blijkt vooral het aantal mensen in de groep 12-17 jaar en 
30-39 jaar gedaald te zijn. Dat kan dus een medeverklaring zijn voor de 
sterke daling van het aantal doden in die groepen. De twee overige leeftijds-
groepen met een sterke daling in het aantal doden, de 18-24-jarigen en de 
25-29-jarigen, vertonen geen daling in bevolkingsaantallen. 25-29-jarigen 
zijn zelfs in aantal flink toegenomen ten opzicht van voorgaande jaren. Bij 
die groepen kan de daling in het aantal verkeersdoden dus zeker niet 
worden toegeschreven aan een verandering in hun aantal. 

4.2. Mobiliteit en expositie 

Een andere mogelijke verklaring is gelegen in de mobiliteit, omdat mobiliteit 
betekent dat men aan verkeersveiligheidsrisico's is blootgesteld. Als er meer 
of minder wordt gereisd, als er meer of minder van een bepaald voertuig 
gebruik wordt gemaakt, als er meer of minder in bepaalde omstandigheden 
wordt gereisd, dan heeft dat invloed op het aantal ongevallen in die 
omstandigheden, ervan uitgaand dat het risico niet even hard is gedaald of 
gestegen. 

4.2.1. Mobiliteitsonderzoek Nederland 

Er zijn verschillende directe en indirecte gegevens over de mobiliteits-
ontwikkeling. De meest directe zijn de gegevens van het Mobiliteits-
onderzoek Nederland (MON), voorheen (tot en met 2003) Onderzoek 
Verplaatsingsgedrag (OVG) geheten. Dagelijks worden ongeveer 100 
gezinnen gebeld, om te achterhalen hoeveel en hoe de gezinsleden die dag 
gereisd hebben. Tabel 4.2 geeft de resultaten van de laatste tien jaar.  
 

Verkeers-
deelname 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Voetganger 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,3 3,3 3,2 3,3 3,5 

Fiets 12,8 13,8 12,9 13,0 13,0 13,0 12,9 13,8 13,7 14,2 

Brom-/snorfiets 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 1,0 

Motor/scooter 1,2 1,3 1,4 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 

Autobestuurder 78,7 80,3 82,2 85,3 85,9 87,0 88,7 89,6 91,9 91,5 

Autopassagier 45,9 47,7 46,4 46,7 45,6 45,0 45,9 46,6 49,4 47,1 

Taxi 0,6 0,7 0,6 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,7 

Bus/tram/metro 8,3 8,6 8,4 8,9 9,1 9,2 8,5 8,3 7,4 7,8 

Trein 12,8 13,9 14,6 14,7 15,2 15,3 15,2 14,2 15,2 13,9 

Overig 2,5 2,7 2,2 1,2 1,2 1,1 1,3 1,1 1,7 1,7 

Totaal 167,3 173,5 173,0 176,1 175,9 176,8 178,5 179,9 185,5 182,7 

Tabel 4.2. Mobiliteit in Nederland in miljard reizigerskilometers (OVG t/m 2003; MON vanaf 
2004); Bron: CBS/AVV.  

Uit dit onderzoek blijkt dat de mobiliteit blijft groeien. De cijfers suggereren 
dat juist in 2004 die stijging behoorlijk groter is dan in voorgaande jaren en 
dat dit vooral komt door de toegenomen automobiliteit. In 2005 is er 
weliswaar een daling ten opzicht van 2004, maar is de mobiliteit nog steeds 
hoger dan in 2003. De extreme stijging in 2004 is zeer waarschijnlijk te 
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wijten aan een wijziging in de methodiek bij de dataverzameling bij de 
overgang van OVG naar MON (Stipdonk, 2005). Op basis van deze 
gegevens concluderen we dan ook dat de daling van het aantal verkeers-
doden niet verklaard kan worden door een afname of een geringere stijging 
van het aantal reizigerskilometers.  
 
De mobiliteit van bromfietsers en jongere automobilisten draagt aanzienlijk 
meer bij aan de onveiligheid dan de mobiliteit van ervaren automobilisten  
(niet getoond). Deze laatste groep neemt veruit het grootste deel van de 
mobiliteit voor zijn rekening, maar is voor de verkeersveiligheid minder 
relevant. De eerste groep is zeer relevant, maar de bijbehorende mobiliteit is 
gering en wordt in het MON niet voldoende nauwkeurig bepaald. Hierdoor 
kunnen we de mobiliteitsgegevens in het algemeen niet goed gebruiken om 
de verschillende ontwikkelingen in verschillende disaggregaties (naar 
leeftijd, naar tijdstip, naar regio) van Hoofdstuk 3 mee te verklaren. Dit geldt 
nadrukkelijk ook voor de bromfietsmobiliteit. 

4.2.2. Automobiliteit op rijkswegen  

Naast het MON zijn er andere mobiliteitsindicatoren. Van de ontwikkeling 
van de automobiliteit is dit bijvoorbeeld de verkeersprestatie op rijkswegen 
(Tabel 4.3). Deze wordt vastgesteld op basis van telpunten op wegvakken 
met signalering. Een landelijk cijfer over de absolute omvang van de 
verkeersprestatie voor 2005 is nog niet gepubliceerd, maar wel staat er in de 
Nationale Mobiliteitsmonitor 2006 een groeicijfer voor de verkeersprestatie in 
2005. De cijfers laten zien dat het aantal voertuigkilometers op rijkswegen 
elk jaar groeit, maar dat de groei steeds kleiner wordt. Deze afname in groei 
is in 2004 en 2005 iets groter dan in de voorgaande jaren. In 2005 was de 
groei nog maar de helft van die in 2001. 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Prestatie  
(miljard voertuigkm) 

55,1 56,5 57,8  58,9 59,7 60,5 

Stijging  
t.o.v. voorgaand jaar 

+2,6% +2,4% +2,2% +1,9% +1,5% +1,2% 

Tabel 4.3. Jaartotalen van mobiliteit op rijkswegen in 2000-2005. Bron: AVV 
InWeVa. 

4.2.3. Automobiliteit op het onderliggend wegennet 

Voor de ontwikkeling van de automobiliteit op 50 en 80 km/uur-wegen zijn 
ook indicaties beschikbaar. Afbeelding 4.1 laat de (geschatte) ontwikkeling 
zien van de verkeersintensiteiten op 50 en 80 km/uur-wegen. Deze cijfers 
komen uit de door de SWOV ontwikkelde Verkeersveiligheidsverkenner voor 
de Regio (Janssen, 2005).  
 
Er blijkt een vrij constante groei van de intensiteit op de 80 km/uur-wegen en 
een langzaam fluctuerende, en in de laatste jaren licht stijgende intensiteit 
op de 50 km/uur-wegen.  
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Afbeelding 4.1. Geschatte ontwikkeling van de verkeersintensiteiten op 50 
en 80 km/uur-wegen. Bron: Janssen, 2005. 

 
Bij 50 km/uur-wegen, waar de daling in het aantal verkeersdoden in 
2004/2005 het grootst was (zie Paragraaf 3.4), zien we in die jaren een 
stijgende intensiteit. De ontwikkeling van de intensiteit biedt dus als 
verklaring voor de daling van het aantal doden geen aanknopingspunt. Een 
waarschijnlijker invloedsfactor is dat het aantal 50 km/uur-wegen is 
afgenomen, omdat deze zijn veranderd in 30 km/uur-wegen. Daarvan is de 
lengte dus navenant toegenomen (Afbeelding 4.2). Ook dit is overigens niet 
abrupt maar geleidelijk gegaan. De toename van het aantal 30 km/uur-
wegen verklaart tegelijkertijd vrijwel zeker voor een groot deel de jaarlijkse 
stijging van het aantal doden daar.  
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Afbeelding 4.2. Schatting van de weglengte naar snelheidsregime binnen de 
bebouwde kom (Bronnen: VVR, CBS, in Janssen, 2005). De weglengte voor 
30 km/uur-gebied in 2001 en 2003 is ontleend aan enquêtes bij 
wegbeheerders (Goudappel Coffeng & AVV, 2004). 
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4.2.4. Afgifte brandstof 

Een andere indicator voor de (auto)mobiliteit is de hoeveelheid afgeleverde 
brandstof. Tabel 4.4 laat zien dat we na 2002 een afname in de groei zien. 
In 2005 is de groei gestagneerd. Dit wijst op een afname van de mobiliteits-
groei. Doorslaggevend is dit niet, want het brandstofverbruik wordt ook 
beïnvloed door geleidelijke veranderingen in het voertuigenpark zoals 
zuinigere voertuigen.  
 

Jaar Afgifte motorbrandstoffen 
(in miljoenen liters) 

Verandering 
 t.o.v. voorgaand jaar 

2000 12.899  

2001 13.072 +1,3% 

2002 13.335 +2,0% 

2003 13.504 +1,3% 

2004 13.617 +0,8% 

2005 13.623 +0% 

Tabel 4.4. Absolute cijfers en relatieve verandering van de hoeveelheid 
afgeleverde motorbrandstoffen. Bron: CBS. 

In Hoofdstuk 3 is aangegeven dat een grote daling in verkeersdoden zich in 
2004/2005 heeft voorgedaan bij auto-inzittenden. Bovenstaande gegevens 
leveren geen eenduidig antwoord op de vraag of en in welke mate deze 
daling moet worden toegeschreven aan een afname in de mobiliteit. De 
meest directe gegevensbron, het OVG/MON laat in 2004 en 2005 een 
stijging zien van met name de automobiliteit, maar de SWOV schrijft de 
stijging van de 'MON-mobiliteit' in 2004 toe aan de trendbreuk OVG-MON. 
Andere indicatoren wijzen juist in de richting van een geringere stijging van 
de automobiliteit dan in voorgaande jaren. 

4.2.5. Verkoop- en parkcijfers bestelauto's en brom- en snorfietsen 

De grootste percentuele daling in het aantal verkeersdoden was echter niet 
bij auto-inzittenden, maar bij inzittenden van bestelauto's en bromfietsers. 
Uit de OVG/MON-cijfers blijkt nauwelijks ontwikkeling in de mobiliteit van 
bromfietsers. De mobiliteit van bestelauto's is niet als aparte categorie 
onderscheiden. Wanneer we naar andere gegevensbronnen kijken, zijn er 
indirecte aanwijzingen dat de mobiliteit van zowel bestelauto's als van 
bromfietsers in 2004/2005 iets moet zijn gedaald.  
  
In Tabel 4.5 staan de verkoopcijfers van nieuwe bestelauto's en brom- en 
snorfietsen. Ten eerste de bestelauto's. In 2004 is er een forse stijging van 
ruim 12% in de verkoop van bestelauto's, maar in 2005 een nog forsere 
daling van bijna 25%. Er is dus sprake van een netto daling in de periode 
2004-2005.  
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Veranderingen t.o.v. voorgaand jaar (%) 
Vervoermiddel 2001 2002 2003 2004 2005 

2003 2004 2005 

Bestelauto's  
(< 3500 kg) 83,8 80,7 77,0 86,8 65,9 -4,6 +12,6 -24,1 

Bromfietsen 34,2 33,7 26,9 22,1 22,4 -20,2 -17,7 +1,1 

Snorfietsen 22,0 20,1 19,0 17,0 18,5 -5,8 -10,4 +8.7 

Tabel 4.5. Aantallen voertuigen geleverd aan de detailhandel in de periode 2002 t/m 2005, in 
duizendtallen. Bron: BOVAG-RAI. 

De reductie van de verkoop van het aantal nieuwe bestelauto’s in 2005 
hangt samen met het nieuwe grijskentekenregime dat met ingang van 1 juli 
2005 is ingegaan. De regeling houdt in dat particulieren sinds deze datum 
BPM moeten betalen bij aanschaf van een nieuwe bestelauto en tevens het 
normale (hogere) tarief voor de motorrijtuigenbelasting. Daarmee wordt 
voorkomen dat auto's die eigenlijk voor particulier gebruik zijn een grijs 
kenteken hebben.  
 
De verkoop van nieuwe bromfietsen kende een grote daling in 2003 en 
2004. Ook de verkoop van snorfietsen daalde, maar in mindere mate. In 
2005 lijkt de verkoop van bromfietsen zich te hebben gestabiliseerd en is die 
van snorfietsen weer aangetrokken. Maar gemiddeld genomen zijn er in 
2004-2005 veel minder nieuwe brom- en snorfietsen verkocht dan in de twee 
jaren daarvoor. Deze forse daling kan hebben geleid tot een sterke daling in 
het aantal bromfietsslachtoffers. In het verleden is vaker gezien dat forse 
veranderingen in de verkoop van bromfietsen (en snorfietsen) werden 
gevolgd door een sterke afname van het aantal bromfietsslachtoffers. 
 
Ook uit de parkcijfers (Tabel 4.6) blijkt het aantal brom- en snorfietsen in 
2004/2005 lager is dan daarvoor. De toegevoegde waarde van deze 
gegevens is gering omdat ze, als niet-gemotoriseerd verkeer, worden 
afgeleid uit de resultaten van het MON. De daling bij het aantal bestelauto's 
heeft zich vooral voorgedaan in 2005 (gemeten per 1 januari 2006) en dat 
komt overeen met de ontwikkeling van de verkoopcijfers. Voor bestelauto's 
geldt dat het park over de jaren 2004/2005 samen zelfs toegenomen is met 
1,3% ten opzichte van 2003. Bij de bromfietsers is er wel een daling, maar 
die is tamelijk gering (8,8% ten opzichte van 2003).  
 

Voertuigtype 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Bestelauto (per 1 
januari van elk jaar) 

755.977 797.768 835.844 866.865 893.577 862.974 

Brom- + snorfietsen 539.000 508.000 511.000 502.000 435.000 481.000 

Tabel 4.6. Parkomvang van bestelauto's in de jaren 2000-2005 (Bron: CBS; 
gemeten per 1 januari van het volgende jaar), evenals parkcijfers van brom- 
en snorfietsen in de desbetreffende jaren (Bron: CBS/AVV - OVG/MON).  

Op basis van de verkoop- en parkcijfers concluderen we dat het aantal 
voertuigen die te boek staan als bestelauto is afgenomen. De daling van het 
aantal doden bij deze vervoerwijze is hiervan een logisch gevolg. Sinds 
2004 wordt bij de codering van geregistreerde ongevallen het onderscheid 
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tussen personenauto en bestelauto gemaakt op basis van de indeling van 
de RVI. Vóórdien werd het verschil bepaald op basis van het kenteken (grijs 
kenteken = bestelauto). Er is dus sinds 2004 een sterke afname van het 
aantal bestelauto's betrokken bij een ongeval, als gevolg van een nieuwe 
definitie van bestelauto's. Dat houdt in dat de tijdreeksen van ongevallen met 
bestelauto's niet meer op zichzelf staand kunnen worden begrepen. Veel 
bestelauto's zijn in 2004 personenauto's geworden.  
 
Ook de verkoop- en parkcijfers van brom- en snorfiets vertonen een daling in 
2004/2005, hetgeen zich mogelijkerwijs heeft vertaald in minder mobiliteit, 
met name van nieuwe bromfietsbestuurders, en daardoor minder doden bij 
deze vervoerwijze. Gelet op de samenhang tussen verkoop van bromfietsen 
en bromfietsdoden in het verleden, kunnen we een schatting maken van het 
aantal door de geringe verkoop bespaarde verkeersdoden. De gevolgde 
redenering is in Bijlage 1 gegeven.  
 
Het resultaat is dat we menen dat een besparing van ruim 15 bromfiets-
doden kan worden toegeschreven aan de daling van de bromfietsverkopen. 
In hoeverre deze daling een blijvend karakter heeft, is niet voorspelbaar.  

4.3. Het effect van media-aandacht voor ernstige ongevallen 

Vaak krijgen ongevallen met drie of vier doden ineens (en zeker als het om 
jongeren gaat) ruime aandacht van de media. We hebben onderzocht of er 
een afname van het aantal doden plaatsvindt in perioden direct na zo'n 
ernstig ongeval. Het blijkt dat deze afname er inderdaad is. Het gaat om een 
daling van het aantal verkeersdoden met ongeveer 10% in de eerste drie 
weken. Daarna is het effect weer verdwenen. 
 
Het is niet zo dat dit effect in 2004 en 2005 heeft geleid tot een extra afname 
van het aantal dodelijke ongevallen. Er waren gelukkig slechts vier van 
dergelijke ongevallen, twee in mei en twee in oktober, en de grote afname 
van het aantal doden in 2004 en 2005 (ten opzichte van eerdere jaren) was 
in maart, juni en augustus. De afname in juni kan eventueel voor een heel 
klein deel worden toegeschreven aan een mogelijk effect van media-
aandacht, maar we zien hiervan af vanwege de geringe evidentie. 

4.4. Invloed van het weer  

Als laatste externe factor kijken we naar de invloed van het weer. We weten 
dat dit van invloed is op de verkeersveiligheid. Uit een studie van Bos (2001) 
bleek bijvoorbeeld dat warme, droge zomers slecht zijn voor de verkeers-
veiligheid, evenals natte, koude winters. Het waarom van dit effect is niet 
precies bekend. Het kan zijn dat in mooie zomers meer kwetsbare verkeers-
deelnemers aan het verkeer deelnemen en zo de blootstelling aan verkeers-
risico hoger is. En dat in natte winters de neerslag - in het algemeen is dat 
regen - het zicht belemmert en zo het risico zelf hoger wordt. De SWOV wil 
deze invloeden in de toekomst kwantitatief in kaart brengen, maar nu is er 
nog slechts een begin gemaakt met een analyse van het effect van neerslag 
op risico. Uit voorlopige resultaten blijkt dat gedurende de aanwezigheid van 
neerslag (ongeacht soort of intensiteit) het risico (aantal geregistreerde 
verkeersdoden per afgelegde bestuurderskilometer uit het OVG/MON, dus 
inclusief langzaam verkeer) een factor 1,8 hoger is. De gedetailleerde 
berekening wordt op een later tijdstip gerapporteerd.  
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Aan de hand van de beschikbare weergegevens van de weerstations in 
Nederland is berekend dat er in de periode 1990-2003 per jaar gemiddeld in 
ongeveer 7,5% van de tijd sprake was van neerslag. De neerslag in 2004 
was vrijwel gemiddeld, 2005 was iets droger dan gemiddeld. Het effect op 
het aantal doden in 2004/2005 zal derhalve gering zijn geweest en zich 
uitsluitend hebben voorgedaan in 2005. Het berekende aantal is zó gering 
en onzeker, dat we het in deze analyse verwaarloosbaar achten. 

4.5. Samenvatting externe factoren 

In dit hoofdstuk is gekeken naar een aantal externe factoren die mogelijker-
wijs van invloed zijn geweest op het aantal verkeersdoden in 2004/2005 en 
op een aantal specifieke ontwikkelingen bij bepaalde subgroepen. We 
kunnen concluderen dat demografische ontwikkelingen mogelijk een 
bescheiden verklaring vormen van de extra daling onder de 12-17-jarigen en 
de 30-40-jarigen. Voor de overige leeftijdsgroepen is dit geen verklaring, of 
is de ontwikkeling tegengesteld. We gebruiken de demografie daarom niet 
om de ontwikkeling van het aantal doden te verklaren. 
 
Een deel van de verklaring voor de extra daling van het aantal verkeers-
doden onder brom- en snorfietsers kunnen we vinden in een afname/ 
geringere stijging van de mobiliteit met nieuwe bromfietsen. Uit verkoop-
cijfers blijkt dat het aantal brom- en snorfietsen in 2004/2005 is afgenomen. 
We gaan ervan uit dat dit dan ook heeft geleid tot minder gereden onervaren 
kilometers. Hieraan schrijven we een daling van ruim 15 bromfietsdoden toe.  
 
Bij bestelauto's is er in 2005 een behoorlijk grote afname in de verkoop van 
nieuwe voertuigen en een zeer geringe afname in het park. In 2004 was er 
echter een stijging in verkoop en park. Over beide jaren samen was er zelfs 
een lichte stijging als we naar de omvang van het bestelautopark kijken. Een 
daling van de mobiliteit kan hier dus geen verklaring zijn voor de sterke 
daling bij bestelauto-inzittenden. Die daling schrijven we geheel toe aan de 
administratieve veranderingen in de codeermethode van geregistreerde 
ongevallen. 
 
Ten aanzien van personenauto's zijn de gegevens niet eenduidig. De 
mobiliteitsgegevens van OVG/MON wijzen op een min of meer continue 
stijging van de automobiliteit (rekening houdend met de overschatting in 
2004 ten gevolge van een methodiekwijziging (Stipdonk, 2005), terwijl 
andere, indirecte bronnen wijzen op een geringere groei in 2004/2005. 
Hoewel de mobiliteitsgegevens niet geheel duidelijk maken wat er met de 
automobiliteit is gebeurd, gaan we ervan uit dat mobiliteit geen rol heeft 
gespeeld bij de extra daling van het aantal doden onder auto-inzittenden.  
 
Analyse van de neerslag in 2004/2005 liet zien dat het in 2005 iets droger is 
geweest dan gemiddeld. Neerslag verhoogt het risico. Een droog jaar is dus 
goed voor de verkeersveiligheid en dit kan een (beperkte) rol hebben 
gespeeld in 2005. Het effect bleek echter te klein om in de verklaring te 
betrekken.  
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5. Mogelijke verklaringen: verkeersveiligheidsmaatregelen  

We gaan in dit hoofdstuk in op specifieke verkeersveiligheidsmaatregelen. 
We bespreken achtereenvolgens regelgeving, infrastructurele maatregelen, 
verbeteringen van de voertuigveiligheid en handhaving/voorlichting met hun 
bijbehorende prestatie-indicatoren.  

5.1. Regelgeving 

Voor een verklaring van de scherpe daling in 2004 en 2005, zijn we 
nagegaan welke veranderingen zich in de regelgeving sinds medio 2003 
hebben voorgedaan. Eerdere veranderingen in de regelgeving zouden 
immers al vóór 2004 effect moeten hebben gehad. In de genoemde periode 
is de volgende regelgeving doorgevoerd: 
 
01-01-2005:  Snelheidsbegrenzers verplicht voor nieuwe vrachtauto's 

tussen de 3500 en 12.000 kg;   
01-07-2005:  Fiscale wijziging van het 'grijze kenteken' voor bestelauto's;  
01-09-2005:  Invoering kenteken voor nieuwe brom- en snorfietsen; 
01-10-2005:  Aanvang kentekening alle brom- en snorfietsen; 
01-11-2005:  Invoering vier nieuwe 80 km/uur-trajecten op autosnelwegen 

in de Randstad. 
 
In de tweede helft van 2003 en in 2004 is geen regelgeving op het gebied 
van verkeersveiligheid ingevoerd, maar in 2005 wel. Van deze nieuwe 
regelgeving is een effect van de fiscale wijziging rondom het grijze kenteken 
voor bestelauto's denkbaar. Dit zou dan een effect zijn op de verkoop en 
daarmee op de expositie van bestelauto's in de tweede helft van 2005. In 
Paragraaf 4.2. is aangegeven dat de verkoop van bestelauto's in 2005 
inderdaad aanzienlijk lager lag.  
 
Er kan ook een effect zijn van de snelheidsbegrenzing van lichte vracht-
auto's. Deze betreft echter alleen 2005 en dan nog alleen de nieuwe vracht-
auto's in dat jaar. Het vrachtwagenpark vernieuwt zich over het algemeen 
zeer geleidelijk, dus het effect op de veiligheid in 2005 zal beperkt zijn 
geweest.  
 
Van de kentekening van brom- en snorfietsen wordt veel verwacht, ten-
minste als ook de handhaving wordt geïntensiveerd (Schoon & Goldenbeld, 
2003). Echter, gezien het feit dat de kentekening pas aan het eind van 2005 
is begonnen, kan het aantal daadwerkelijk gekentekende brom- en snor-
fietsers en daarmee het effect in de periode 2004-2005 niet anders dan erg 
gering zijn. Hetzelfde geldt voor de invoering van de 80 km/uur-trajecten op 
autosnelwegen in november 2005.  

5.2. Infrastructurele maatregelen  

Infrastructurele maatregelen kunnen zeer effectief zijn in het terugdringen 
van (ernstige) ongevallen. Voorbeelden daarvan zijn de aanleg van 
rotondes, de aanleg van gescheiden fietspaden, de inrichting van 30 en 60 
km/uur-gebieden, enzovoort. Wegman et al. (2006) hebben berekend dat 
deze en andere infrastructurele maatregelen uit het Startprogramma 
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Duurzaam Veilig in 2002 een reductie van 6% dodelijke en ernstig gewonde 
slachtoffers hebben bewerkstelligd.  
 
De laatste jaren is er op infrastructureel gebied veel gedaan, vooral ook in 
het kader van Duurzaam Veilig, en dit heeft zeker een bijdrage geleverd aan 
de verbetering van de verkeersveiligheid. De vraag is alleen of infrastructu-
rele maatregelen ook een verklaring kunnen vormen voor de plotselinge 
daling in 2004 en 2005. Dat zou kunnen als blijkt dat er vanaf 2004 meer op 
dit gebied is gedaan dan in de jaren daarvoor. Helaas is er geen nationale 
gegevensbron waaraan dit met objectieve gegevens kan worden nagegaan. 

5.3. Voertuigmaatregelen 

Ook op voertuiggebied zijn er ontwikkelingen die de verkeersveiligheid 
beïnvloeden. Ontwikkelingen waarvan deze invloed gunstig is, worden veelal 
onderverdeeld in systemen gericht op primaire veiligheid (zoals Electronic 
Stability Control ESC) en secundaire veiligheid (zoals de aanwezigheid van 
gordels en airbags). De ontwikkelingen op het gebied van de secundaire 
veiligheid zorgen al jaren voor een geleidelijk steeds veiliger wordend 
personenauto-, bestelauto- en vrachtwagenpark. Ontwikkelingen op het 
gebied van de primaire veiligheid zijn de laatste jaren in opmars, maar enkel 
nog in het duurdere marktsegment. Gezien deze gegevens bieden 
ontwikkelingen op voertuiggebied geen plausibele aanknopingspunten voor 
een verklaring van de plotselinge daling van doden bij snelverkeer (auto's en 
bestelverkeer) in 2004 en 2005, temeer daar de verkopen in 2004 zijn 
gestagneerd. 

5.4. Handhaving, voorlichting en bijbehorende prestatie-indicatoren  

Gevaarlijk rijgedrag is een belangrijke factor die de verkeersonveiligheid 
vergroot. Om dergelijk gedrag aan banden te leggen is dan ook wettelijk 
vastgelegd welk gedrag wel en niet geoorloofd is in het verkeer. Maar dat is 
onvoldoende om gevaarlijk gedrag geheel uit te bannen. Door infrastructu-
rele maatregelen wordt risicovol gedrag soms fysiek onmogelijk gemaakt. 
Door de aanleg van rotondes of plateaus worden bijvoorbeeld hoge 
snelheden op kruisingen voorkomen. Maar ook daarmee kunnen niet alle 
gevaarlijke gedragingen voorkomen worden. Met voorlichting en handhaving 
wordt getracht mensen ertoe brengen zich aan de gedragsregels te houden. 
In deze paragraaf besteden we aandacht aan de belangrijkste risicovolle 
gedragingen waarop in de afgelopen twee jaar handhavingsactiviteiten 
hebben plaatsgevonden, of waarover voorlichtingscampagnes zijn geweest. 
Het gaat dan om snelheid, alcohol in het verkeer, telefoneren in het verkeer, 
roodlichtnegatie, gordelgebruik en helmgebruik door bromfietsers. Dit zijn de 
speerpunten van de regionale verkeershandhavingsprojecten die vanaf 1999 
geleidelijk van start zijn gegaan, met uitzondering van telefoneren in het 
verkeer. 

5.4.1. Snelheid  

Er bestaat een sterke relatie tussen snelheid en ongevallen. Hoe hoger de 
snelheid op een bepaalde locatie, des te groter de kans op een (ernstig) 
ongeval (zie bijvoorbeeld Aarts & Van Schagen, 2006). Snelheidsbeheersing 
is dan ook belangrijk, willen we de verkeersveiligheid verbeteren. De vraag 
is of in 2004 en 2005 een extra daling in de snelheid kan hebben 
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bijgedragen aan de plotselinge scherpe daling van het aantal verkeers-
doden. Helaas hebben wij niet de beschikking over structurele gegevens van 
het snelheidsgedrag op verschillende wegtypen. Om die reden baseren we 
ons op gegevens van snelheidshandhaving. Weliswaar worden er in 
Nederland op talrijke plaatsen snelheidsmetingen gedaan, maar de wijze 
waarop verschilt zo enorm, dat alleen met behulp van ruwe data een goede 
(zij het bewerkelijke) analyse mogelijk is. Over zulke data kon de SWOV niet 
beschikken.  
 
In de periode 2001-2005 is er een flinke toename geweest in de inzet van 
snelheidshandhaving, vooral op 50 km/uur-wegen, maar ook op 70 en 80 
km/uur-wegen (zie Afbeelding 5.1). Deze inzet bestaat voor ruim 90% uit 
vaste controles (flitspalen).  
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Afbeelding 5.1. Het aantal uren vaste en mobiele snelheidshandhaving door 
de verkeershandhavingsteams naar wegtypen over de jaren 2001-2005. 
Bron: BVOM. 

 
Uit Afbeelding 5.2 blijkt dat de toegenomen handhavingsinzet over het 
algemeen gepaard gaat met een afname van het aandeel bekeuringen per 
gecontroleerd voertuig. We gaan er hier vanuit dat dit een indicatie is dat 
automobilisten zich over het algemeen beter aan de snelheidslimiet zijn 
gaan houden, hoewel ook andere verklaringen mogelijk zijn.  
 
Alleen op de 120 km/uur-wegen zijn de automobilisten zich geleidelijk aan 
juist minder aan de limiet gaan houden en ook is in de 30 km/uur-gebieden 
in 2004 het aandeel bekeuringen gestegen. Dit kan een van de verklaringen 
zijn voor het feit dat de aantallen doden op 100/120 km/uur-wegen en 30 
km/uur-wegen geen significante daling vertoonden in 2004/2005 (zie 
Paragraaf 3.4). Deze gegevens bevatten geen verklaringen voor de 
plotselinge daling in 2004/2005 in zijn algemeenheid. Daarvoor zijn de 
verschillen met voorgaande jaren niet groot genoeg.      
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Afbeelding 5.2. Aantal door de regionale verkeershandhavingsteams 
bekeurde voertuigen op het aantal gecontroleerde voertuigen met behulp 
van vaste en mobiele snelheidshandhaving per wegtype over de jaren 2001-
2005. Bron: BVOM. 

 
Omdat er grote regionale verschillen in de veiligheidswinst in 2004/2005 is 
gebleken (zie Paragraaf 3.7), hebben we gegevens over de handhavings-
inzet en de snelheidsovertredingen van diverse regio's vergeleken. Er 
bleken inderdaad grote regionale verschillen in handhavingsinzet, maar die 
verschillen waren er ook al in 2002/2003. Daarom moeten we concluderen 
dat verschillen in handhavingsinzet geen verklaring bieden voor de regionale 
verschillen in plotselinge daling van het aantal verkeersdoden in 2004 en 
2005. 
 
In Tabel 5.1 is het aantal bekeuringen voor grote snelheidsovertredingen 
binnen de Wet Mulder in 2002/2003 vergeleken met die in 2004/2005. We 
onderscheiden de stadsregio's, die in 2004/2005 een flinke daling in het 
aantal verkeersdoden hadden, de provincies met een grote daling en de 
regio's die geen significante daling hadden. Bij de goed presterende 
stadsregio's zien we een aanzienlijke daling in het aantal bekeuringen voor 
zware snelheidsovertredingen, vooral op wegen buiten de bebouwde kom. 
Goed presterende provincies laten vooral een daling zien binnen de 
bebouwde kom; buiten de bebouwde kom is de daling gering. De minder 
goed presterende regio's laten zowel binnen als buiten de bebouwde kom 
geringe dalingen in zware snelheidsovertredingen zien.  
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Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom  

16-20 
km/uur 

21-25 
km/uur 

26-30 
km/uur 

16-20 
km/uur 

21-25 
km/uur 

26-30 
km/uur 

Stadsregio’s met grotere 
daling doden1  -8% -12% -16% -20% -28% -35% 

Provincies met grotere 
daling doden2 -8% -10% -16% -6% -3% -7% 

Regio’s met kleinere 
daling doden3  -3% -4% -8% -9% -7% -6% 

Tabel 5.1. Percentuele daling van het aantal boetes in de hoogste drie 
overtredingsklassen binnen de Wet Mulder tussen 2002-2003 en 2004-2005, 
uitgesplitst naar binnen en buiten de bebouwde kom, voor de diverse regio's 
naar verkeersveiligheidsprestatie. 

Mogelijk biedt de afname in ernstige snelheidsovertredingen in de goed 
presterende regio's een aanknopingspunt voor een (gedeeltelijke) verklaring 
voor de plotselinge sterke daling in 2004/2005. Bij gebrek aan beschikbare 
gegevens over het daadwerkelijke snelheidsgedrag in Nederland, hebben 
we de verandering in het percentage zware snelheidsovertredingen in 
verschillend presterende regio's gebruikt om een schatting te maken van het 
effect hiervan op het aantal doden in 2004 en 2005. Met uiteraard een aantal 
aannames en indicatieve berekeningen (zie Bijlage 2), komen we op een 
besparing van bijna 15 doden door een reductie in extreem hoge snelheden. 
Het grootste deel van deze besparing heeft plaatsgevonden op wegen 
buiten de bebouwde kom in beheer van kaderwetgebieden.  
 
Op basis van deze analyse kunnen we niet vaststellen hoe het komt dat de 
extreme snelheden juist in 2004/2005 zijn gedaald. Het kan het gevolg zijn 
van extra handhaving, maar er was in 2004/2005 eigenlijk geen plotselinge 
toename ten opzichte van de twee voorgaande jaren. Andere mogelijke 
oorzaken zijn voorlichting (bijvoorbeeld het 'Nieuwe Rijden') of een 
attitudeverandering op basis van diverse maatschappelijke ontwikkelingen. 
Ook een effect van infrastructurele maatregelen is niet uit te sluiten, 
alhoewel we al hebben geconstateerd (Paragraaf 5.2) dat we dit niet met 
objectieve gegevens kunnen staven.  

5.4.2. Alcohol in het verkeer 

In de periode 1999-2005 is het aandeel alcoholgebruik in weekendnachten 
gedaald van 4,2% naar 2,8% (AVV, 2006). De daling is niet voor alle klassen 
van het bloedalcoholgehalte (BAG) gelijk. Het aandeel overtreders in de 
hoogste klasse (een BAG van meer dan 1,3‰) is in deze jaren niet gedaald. 
In de beide andere klassen (0,5-0,8‰ en 0,8-1,3‰ ) is het aandeel 
overtreders wél gedaald (Afbeelding 5.3).  
 

                                                      
1 Regio’s Amsterdam, Haaglanden, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht 
2 Provincies Groningen, Drenthe, Friesland, Flevoland, Overijssel, Zeeland en Limburg. 
3 Regio’s Arnhem-Nijmegen en Twente, en provincies Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-
Holland en Noord-Brabant.  
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Afbeelding 5.3. Het aandeel bestuurders onder invloed van alcohol in 
weekendnachten in de periode 1999-2005 voor drie verschillende waarden 
van het bloedalcoholgehalte. De rechte lijnen komen overeen met het 
gemiddelde aandeel in de periode tussen 1999 en 2003. Bron: AVV. 

 
De handhavingsinspanningen van de regionale handhavingsteams op 
alcoholcontroles nemen nog steeds toe. Tussen 2000 en 2005 is het aantal 
alcoholtesten bijna verdubbeld. Ook is in deze periode de zogenoemde 
BOB-campagne gevoerd. Kennelijk heeft dit wel effect gehad op de 'matige 
drinker', maar niet op de 'zware' drinker. 
 
Om vervolgens vast te stellen of ook het aantal verkeersdoden ten gevolge 
van alcoholgebruik gedaald is, is lastig. Gegevens over de rol van alcohol bij 
verkeersongevallen zijn om verschillende redenen niet erg betrouwbaar. Eén 
belangrijke reden is dat er in Nederland geen bloedalcoholgehalte wordt 
gemeten bij dodelijk verongelukte slachtoffers. Een andere is dat bestuur-
ders ook bij ongevallen zonder dodelijke afloop lang niet altijd hoeven te 
blazen. En als er wel moet worden geblazen, en de bestuurder heeft niet 
gedronken, dan wordt dit niet altijd genoteerd op het ongevalsformulier. Daar 
komt nog bij dat er in 2004 in de codeerprocedure onjuistheden zijn geslo-
pen, zodat het gecodeerde aantal bestuurders met onbekend alcoholgebruik 
veel hoger is dan het door de politie geregistreerde aantal met onbekend 
alcoholgebruik.  
 
We hebben daarom op basis van enkele aannamen het bespaarde aantal 
verkeersdoden door alcohol in 2004 en 2005 ten opzichte van de voor-
gaande jaren geschat. De details staan in Bijlage 3. De berekening gebruikt 
het door AVV geschatte aantal alcoholdoden tussen 1999 en 2003 voor alle 
BAG-klassen samen. Dit aantal is voorts volgens een constante verdeel-
sleutel (gebaseerd op onderzoek in Tilburg en omgeving) aan de drie BAG-
klassen toegeschreven. Daarna is het aandeel bestuurders met een BAG tot 
1,3‰ vergeleken met het gemiddelde van dit aandeel in de periode 1999-
2003. Het verschil levert een schatting op van het aantal bespaarde doden 
ten opzichte van het verwachte aantal (indien de verdeling over de BAG-
klassen gelijk was gebleven). Het resultaat bedraagt ongeveer 15 doden. 
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5.4.3. Bellen in het verkeer 

Een belangrijke vorm van afleiding in het verkeer wordt gevormd door 
mobiel bellen tijdens verkeersdeelname.  
 
In 1999 is er een landelijke voorlichtingscampagne geweest in verband met 
het gevaar van mobiel bellen in het verkeer. Deze werd in 2002 gevolgd 
door wetgeving (in combinatie met extra voorlichting) die bestuurders van 
gemotoriseerd verkeer verbiedt om de telefoon vast te houden tijdens het 
bellen in het verkeer. Hiermee hebben bestuurders op z'n minst hun handen 
vrij om te kunnen schakelen, maar de cognitieve afleiding wordt er niet mee 
voorkomen. Diverse studies hebben dan ook aangetoond dat het niet veel 
uitmaakt voor het ongevallenrisico of de telefoon tijdens het bellen in het 
verkeer wordt vastgehouden of niet (zie bijvoorbeeld Dragutinovic & Twisk, 
2005). Dit risico blijkt voor bestuurders die bellen in het verkeer ongeveer 
vier keer zo hoog te zijn als van bestuurders die niet bellen.  
 
Tussen 2001 en 2003 is het aantal automobilisten dat aangeeft wel eens of 
vaak te bellen in de auto (hetzij de telefoon vasthoudend, hetzij met de 
handen vrij) afgenomen (zie Afbeelding 5.4). Dit hangt waarschijnlijk samen 
met de invoering van het verbod op het vasthouden van de telefoon tijdens 
bellen in de auto in maart 2002 en de begeleidende voorlichting en 
handhaving hierbij. Overigens is ook het handenvrij bellen gedaald. Het 
percentage mensen dat zegt nooit te bellen met welke variant dan ook is 
gestegen in 2003 ten opzichte van 2001. Omdat de gegevens van het 
Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid (PROV) 2005 pas later 
dit jaar beschikbaar komen, is het nog niet te zeggen hoe het belgedrag zich 
de laatste jaren ontwikkeld heeft. 
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Afbeelding 5.4. Percentage bestuurders dat zegt vaak, soms of nooit te 
bellen in de auto, uitgesplitst naar bellers die de telefoon vasthouden (alle 
bezitters van een mobiele telefoon) en bestuurders die een handenvrij-
telefoon gebruiken (bezitters van een handenvrij-applicatie). Bronnen: 
Feenstra et al. (2002); Houwen et al. (2004). 
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Ondanks het feit dat mensen vaker zeggen nooit in de auto te bellen, is het 
aantal uitgeschreven boetes de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen 
(Tabel 5.2). De grootste stijging vond plaats in 2003, het jaar na het 
wettelijke verbod op het niet-handenvrij telefoneren in de auto. In 2004 en 
2005 is het aantal boetes verder toegenomen. Helaas zijn er geen gegevens 
over de handhavingsinspanning op dit terrein. We kunnen dan ook niet 
zeggen of de stijging in het aantal boetes te maken heeft met gestegen 
handhaving of met het frequenter niet-handenvrij telefoneren in de auto en 
dus ook niet of het heeft bijgedragen aan de daling van het aantal doden in 
2004/2005.  
 

Jaar Periode Boetes in periode Boetes per maand 

2002 April - December 2002 25.000 2778 

2003 Januari - Augustus 2003 55.000 6875 

2004 Januari - December 2004 100.000 8333 

2005 Januari - December 2005 116.792 9733 

Tabel 5.2. Aantal uitgeschreven boetes voor het vasthouden van een 
telefoon bij bellen tijdens het autorijden voor de jaren 2002-2005 (Bron: 
BVOM; CJIB).  

5.4.4. Roodlichtnegatie 

Het jaarlijkse aandeel ongevallen met als hoofdtoedracht roodlichtnegatie 
heeft neemt geleidelijk af, maar per jaar zijn er wel grote schommelingen 
(Afbeelding 5.5).  
We zien over de jaren een tweetal ontwikkelingen die vooral gericht zijn op 
het tegengaan van doelbewuste roodlichtnegatie:  
− toegenomen aantal intelligente VRI's, vooral binnen de bebouwde kom; 
− toegenomen handhaving met behulp van vast en mobiele 

roodlichtcamera's (zie Afbeelding 5.6). 
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Afbeelding 5.5. Ongevallen met roodlichtnegatie als hoofdoorzaak in de 
periode 1987-2005. Bron: AVV-BRON. 
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Afbeelding 5.6. Aantal handhavingsuren door regionale verkeershand-
havingsteams op roodlichtnegatie met vaste opstelpunten of mobiele 
controles met staandehouding. Bron: BVOM. 

 
Het aantal bekeurden per aantal gecontroleerden nam in de periode 2001-
2005 geleidelijk af (Afbeelding 5.7).  
 
Al met al zijn de aanwijzingen dat roodlichtnegatie in 2004 of 2005 extra is 
gedaald onvoldoende om er een kwantitatieve omvang bij te berekenen.  
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Afbeelding 5.7. Aantal door de regionale verkeershandhavingsteams 
bekeurde voertuigen op het aantal gecontroleerde voertuigen met behulp 
van vaste en mobiele roodlichthandhaving over de jaren 2001-2005. Bron: 
BVOM. 
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5.4.5. Gordelgebruik inzittenden personenauto's 

Met autogordels is de kans op ernstig letsel aanzienlijk lager. De SWOV 
(Schoon & Van Kampen, 1992) heeft berekend dat gordeldragers voorin bij 
een botsing 40% minder kans lopen op dodelijk letsel dan niet-gordel-
dragers. Achterpassagiers met hun gordel om hebben 30% meer kans een 
ernstig ongeluk te overleven.  
 
Het gordelgebruik van auto-inzittenden is over de tijd steeds toegenomen. 
Voor de bestuurder en de voorpassagier is dat vrij geleidelijk gegaan, voor 
de achterpassagiers meer schoksgewijs met vanaf 2000 een plotselinge 
scherpe stijging van 30 naar 70% (Afbeelding 5.8). De toename in gordel-
gebruik onder alle auto-inzittenden (van 75% eind jaren negentig tot 90% in 
2005) heeft op basis van een effectiviteitsberekening tot een besparing van 
50 doden geleid. Dit is een gemiddelde jaarlijkse besparing van 1,4% onder 
de auto-inzittenden. Voor het totaal aantal verkeersdoden is dit een 
besparing van 0,7% per jaar.  
 

0

20

40

60

80

100

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Jaar

A
an

de
el

 in
zi

tte
nd

en
 m

et
 g

or
de

l (
%

)

Bestuurders

Voorpassagiers

Achterpassagiers

 

Afbeelding 5.8. Percentage gordeldracht onder bestuurders en passagiers 
van personenauto's over de jaren 1991-2005. Bron: AVV  

 
Er is geen duidelijke scherpe stijging in het gordelgebruik in 2004 en 2005. 
Wanneer we niettemin een analyse uitvoeren conform de analyses in 
Hoofdstuk 3, vinden we toch een extra stijging. Daartoe is een regressie 
uitgevoerd op het percentage auto-inzittenden dat géén gordel draagt sinds 
1990. Op basis daarvan is het verwachte percentage niet-gordeldragers 
voor 2004 en 2005 berekend en dit is vergeleken met het waargenomen 
percentage niet-gordeldragers. Voor bestuurders is het waargenomen 
percentage dat geen gordel draag 4,5% lager dan verwacht en voor 
passagiers is het 3,5% lager (Afbeelding 5.9). Met de kennis over de 
effectiviteit van de autogordel is berekend dat dit extra draagpercentage 
goed is voor een besparing van 10 extra doden in 2004 en 2005.  
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Afbeelding 5.9. Regressie van het aandeel auto-inzittenden dat géén gordel 
draagt.  

 
De stijging in het gordelgebruik is waarschijnlijk gerelateerd aan zowel 
handhaving en voorlichting als aan een toename van het aandeel auto's met 
een gordelverklikker. De handhavingsinzet op gordeldracht is vooral in 2002 
en 2003 gestegen, maar stijgt nog steeds. Het aantal gecontroleerden stijgt 
ongeveer navenant, terwijl het aantal bekeurden per aantal gecontroleerden 
afneemt (zie Afbeelding 5.10).  
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Afbeelding 5.10. Handhavingsinzet door de regionale verkeershandhavings-
teams op gordeldracht en het aantal bekeurde auto-inzittenden zonder 
gordel op het aantal gecontroleerde auto-inzittenden voor de jaren 2001 tot 
en met 2005. Bron: BVOM. 

 
Naast handhaving zijn er vanaf 2000 ook allerlei campagnes ingezet voor 
het gebruik van autogordels. In 2004 en 2005 heeft de campagne 
'Goochem, het gordeldier' gelopen. Deze campagne was vooral gericht op 
achterbankpassagiers, en dan met name op kinderen.   
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5.4.6. Helmdracht onder bromfietsers 

Op enkele fluctuaties na ligt het draagpercentage van bromfietshelmen in de 
periode 1999-2005 tussen de 91 en 95% (Afbeelding 5.11). In Afbeelding 
5.12 is een lichte verbetering te zien is in de manier waarop de helm wordt 
gedragen, maar deze verbetering gaat ófwel geleidelijk over de laatste jaren, 
óf is reeds vanaf 2003 van kracht. Vanaf 1999 is er regelgeving ten aanzien 
van goede helmdracht van kracht. Vanaf 2000 worden er bovendien 
landelijke campagnes gevoerd voor het gebruik van beveiligingsmiddelen 
waaronder de bromfietshelm. In 2003 was er een landelijke campagne, 
specifiek gericht op het gebruik van de bromfietshelm.  
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Afbeelding 5.11. Draagpercentages bromfietshelm 1999-2005. Bron: BVOM. 
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Afbeelding 5.12. Manier van dragen van de bromfietshelm door de 
bestuurders 1999-2005. Bron: BVOM. 
 
De inzet op handhaving van bromfietshelmdracht is tussen 2001 en 2003 
sterk gestegen, maar vanaf 2003 is de inzet redelijk constant. Het aantal 
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bekeurden per aantal gecontroleerden daalt in de periode waarin de 
handhaving stijgt. In 2004 en 2005 blijft dit vrijwel constant (Afbeelding 5.13). 
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Afbeelding 5.13. Handhavingsinzet regionale verkeershandhavingsteams) 
op bromfietshelmdracht en het aandeel bekeurde bromfietsers voor de jaren 
2001 tot en met 2005. Bron: BVOM. 

 
Gegeven deze cijfers lijkt het niet waarschijnlijk dat veranderingen in 
helmgebruik van bromfietsers in 2004 en 2005 hebben bijgedragen aan de 
daling van het aantal doden in die jaren. De naar verhouding sterke daling 
van het aantal doden onder bromfietsers (Paragraaf 3.2) kan dus niet 
worden verklaard door meer en beter helmgebruik.  

5.5. Samenvatting verkeersveiligheidsmaatregelen 

In dit hoofdstuk is gekeken welke verkeersveiligheidsmaatregelen kunnen 
hebben bijgedragen aan de scherpe daling van het aantal doden. Daarbij is 
achtereenvolgens gekeken naar regelgeving, infrastructurele maatregelen 
en gedragsmaatregelen.  
 
Op het gebied van regelgeving is er vanaf medio 2003 tot eind 2005 weinig 
gebeurd. In 2005 is er wel nieuwe regelgeving geweest. Het meeste daarvan 
kan logischerwijs geen grote invloed gehad hebben op de verkeersveiligheid 
in dat jaar. Ofwel de regelgeving betrof slechts een zeer klein deel van het 
voertuigpark (snelheidsbegrenzers voor nieuwe lichte vrachtauto’s) of de 
invoering ervan was pas zeer laat in het jaar (kentekening brom- en 
snorfietsers; 80 km/uur-trajecten op autosnelwegen). Een maatregel die wel 
van invloed kan zijn geweest is de fiscale wijziging van het grijze kenteken 
voor bestelauto’s. We hadden in Hoofdstuk 4 al gezien dat de verkoop van 
bestelauto’s in 2005 aanzienlijk is gedaald, en dat is mogelijk het gevolg van 
deze maatregel. Het effect op de parkomvang in 2005 en daarmee op de 
mobiliteit was echter gering.  
 
Aangezien structurele landelijke gegevens over aanleg van infrastructurele 
maatregelen ontbreken, is het niet mogelijk om een onderbouwde schatting 
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te geven van de bijdrage van infrastructurele maatregelen specifiek in 2004 
en 2005.  
 
Op het gebied van voertuigmaatregelen zijn al jaren ontwikkelingen gaande 
(secundaire veiligheid) of zijn met name de laatste jaren ontwikkelingen in 
opmars (met name ESC) die echter nog maar een miniem deel van de markt 
hebben bereikt. Derhalve bieden voertuigontwikkelingen geen aannemelijke 
verklaring voor de extra daling in verkeersdoden onder met name 
snelverkeer in 2004 en 2005. 
 
Wat het verkeersgedrag betreft hebben we gekeken naar snelheid, alcohol, 
telefoneren, roodlichtnegatie, gordelgebruik en helmgebruik bij bromfietsers. 
We zien eigenlijk over de hele linie een verbetering optreden, waarschijnlijk 
ten gevolge van de nog steeds groeiende handhavingsdruk en een aantal 
gerichte voorlichtingscampagnes. De meeste van de verbeteringen zijn 
echter zeer geleidelijk en vormen daarmee geen overtuigende verklaring 
voor de plotselinge daling van het aantal doden. Alleen voor snelheids-
gedrag, alcohol in het verkeer en gordelgebruik zijn er aanwijzingen dat 
verbeteringen op die punten aan de plotselinge daling hebben bijgedragen. 
Er is berekend dat dit respectievelijk heeft geleid tot een besparing van 
ongeveer 15, 15 en 10 doden in 2004/2005. Aangezien het gaat om relatief 
kleine aantallen, is verder niet gecontroleerd voor mogelijke overlap. Dat 
betekent dat er als gevolg van de maatregelen in totaal voor 40 van de 173 
extra bespaarde doden een verklaring is gevonden. 
 
Samen met de 15 bespaarde verkeersdoden als gevolg van verminderd 
bromfietsgebruik, komen we op een totaal van ongeveer 55 bespaarde 
doden die we in verband kunnen brengen met invloeden met een mogelijk 
blijvend effect (ruim 30% van 173, dus ongeveer een derde). 
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6. Prognose van het aantal doden in 2010 en 2020 

Naar aanleiding van de scherpe daling van de verkeersdoden in 2004 en 
2005 overweegt de minister van Verkeer en Waterstaat de verkeersveilig-
heidsdoelstellingen voor 2010 en 2020 aan te scherpen. Deze doelstellingen 
zijn nu 900 doden in 2010 en 580 doden in 2020 (werkelijke aantallen). Ter 
onderbouwing van een mogelijk nieuwe doelstelling hebben we een 
prognose opgesteld van het aantal verkeersdoden in 2010 en 2020.  
 
Om een dergelijke voorspelling te kunnen doen is kennis nodig over de 
ontwikkeling van het aantal doden in het verleden. In de vorige hoofdstukken 
is al veel van die kennis beschreven, maar daar blijkt ook dat onze kennis 
nog verre van volmaakt is. Volgens strikt (natuur)wetenschappelijke 
opvatting is het dan niet mogelijk om een betrouwbare voorspelling te doen. 
Dat vergt kennis van wetmatigheden ('als toestand P, dan gevolg Q') en van 
de toekomstige tijd- en plaatsgebonden toestand waarop de wetmatigheid 
wordt toegepast (doet P zich voor in 2010?).  
 
Voor een herformulering van de verkeersveiligheidsdoelstelling in 2010 en 
2020 voldoet echter ook een minder harde prognose. Voor het beleid is 
primair de vraag onder welke condities een bepaald veiligheidsniveau in die 
jaren bereikt wordt en met welke maatregelen dat bij te sturen is. Op basis 
van uiteenlopende soorten kennis en gegevens zal deze vraag hier 
beantwoord worden.  
 
In deze prognose bepalen we alleen verwachtingswaarden voor het totaal 
van alle verkeersdoden in Nederland. We geven dus niet voor de 
verschillende regio's afzonderlijk prognoses weer. Op basis van de nu 
beschikbare gegevens is een regionale prognose alleen haalbaar, indien er 
ook per regio een analyse van de ontwikkelingen heeft plaatsgevonden. Zo'n 
analyse valt buiten het bestek van deze studie.  

6.1. Uitgangspunten van de prognoses 

Bij het opstellen van de prognoses zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd.  
1. Er is een gedisaggregeerde aanpak gevolgd, dat wil zeggen een 

prognose per vervoerwijze, wegtype, groep van personen en 
combinaties daarvan. 

2. Er zijn prognoses gemaakt voor twee van de drie scenario's die in 
Hoofdstuk 2 zijn toegelicht: het scenario Tijdelijk succes en het scenario 
Eenmalige daling met blijvend effect. Het scenario Structurele gestage 
daling is niet doorgerekend aangezien al geconcludeerd was dat de 
daling in 2004/2005 te groot was om op toeval te berusten. 

3. We stellen eerst een prognose op onder de aanname van 'Ongewijzigd 
beleid' (of liever: ongewijzigde beleidsinspanning). Dit houdt in dat de 
ontwikkelingen in risico en expositie in het verleden worden 
geëxtrapoleerd naar de toekomst. We nemen daarbij aan dat: 
− veiligheidsmaatregelen uit het verleden die geen 'onderhoud' 

behoeven niet worden teruggedraaid (wetgeving, inrichting van de 
infrastructuur); 
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− veiligheidsmaatregelen uit het verleden die wel onderhoud behoeven 
(voorlichting, politietoezicht) op vergelijkbare wijze en met 
vergelijkbaar effect plaatsvinden als in het verleden; 

− nieuwe maatregelen in eenzelfde tempo en omvang gerealiseerd 
blijven worden als in het verleden, omdat ook in het verleden nieuwe 
maatregelen met regelmaat werden getroffen (bijv. Startprogramma 
Duurzaam Veilig).  

4. Naast het scenario van 'Ongewijzigd beleid' schenken we ook aandacht 
aan de consequenties van 'Gewijzigd mobiliteitsbeleid'. De gegevens die 
daarvoor nodig zijn, zijn in beginsel ontleend aan bestaande AVV-
studies. Alleen wanneer essentiële informatie daarin ontbrak (zoals de 
gewenste disaggregatie naar wegtypen) hebben we die zelf aangevuld. 
In deze rapportage geven we geen prognoses voor gewijzigd verkeers-
veiligheidsbeleid. Dat wordt wel gedaan in de eind 2006 te verschijnen 
Verkeersveiligheidsverkenning.  

6.2. De gebruikte extrapolatiemethoden  

Zoals aangegeven wordt de prognose bij ongewijzigd beleid gebaseerd op 
de extrapolatie van de ontwikkelingen in risico en expositie in het verleden 
naar de toekomst. Aangezien er nog geen definitieve conclusie is getrokken 
over de bruikbaarheid van de drie extrapolatiemethodes, worden ze hier 
naast elkaar gebruikt:  
1. Extrapolatie van de ontwikkeling van de overleden slachtoffers die vallen 

bij de zes belangrijkste conflicttypen (en van de resterende conflicttypen 
tezamen), rekening houdend met de ontwikkeling van de automobiliteit; 

2. Extrapolatie van de ontwikkeling van het aantal dodelijke ongevallen, bij 
drie soorten conflicten en op zes verschillende wegtypen (en van een 
restgroep binnen de bebouwde kom en één buiten de bebouwde kom), 
rekening houdend met de ontwikkeling van de motorvoertuigmobiliteit; 

3. Extrapolatie van de ontwikkeling van de overleden slachtoffers per 
leeftijdsgroep, rekening houdend met de ontwikkeling van de 
bevolkingssamenstelling.  

 
De drie methoden hebben gemeen dat de risicomaat en de expositiemaat 
afzonderlijk geëxtrapoleerd worden. Vervolgens wordt het product van risico 
en expositie berekend om tot het verwachte aantal slachtoffers te komen. De 
risico- en expositiemaat verschilt echter tussen de methoden, zoals 
hieronder verder wordt toegelicht.  
 
Voor zover beschikbaar zijn de expositieprognoses ontleend aan AVV- en 
CBS-publicaties. De motorvoertuigkilometers per wegtype zijn met eigen 
schattingen aangevuld. Daartoe zijn aparte prognoses gemaakt van de 
toekomstige weglengte en intensiteiten per wegtype.  
 
De extrapolatie baseert zich op een analyse van de beschikbare expositie- 
en ongevallengegevens over de periode 1985/1986 -2005. We maken 
gebruik van geregistreerde aantallen doden omdat niet voor alle benodigde 
disaggregaties werkelijke aantallen doden beschikbaar zijn. De omrekening 
van geregistreerde aantallen in werkelijke aantallen vindt aan het eind 
plaats, wanneer de schatting van het totale aantal geregistreerde doden in 
2010 en 2020 is vastgesteld. Daartoe wordt het verwachte aantal 
geregistreerde doden met 7,4% opgehoogd tot werkelijke aantallen. Voor 
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een verantwoording van het ophoogpercentage wordt verwezen naar 
Stipdonk (2005).  

6.2.1. Extrapolatie naar conflicttype 

Bij de methode 'extrapolatie naar conflicttype' worden zes belangrijke 
conflicttypen onderscheiden Dit zijn: 
− auto – enkelvoudig; 
− auto – auto; 
− voetganger – auto; 
− fiets – auto; 
− bromfiets – auto; 
− auto – vrachtauto. 
 
De eerstgenoemde vervoerwijze is die van het slachtoffer, de andere 
vervoerwijze is de tegenpartij.  
 
Deze zes conflicttypen bestrijken een belangrijk deel van het aantal 
verkeersdoden en de daling van het aantal slachtoffers kan ook voor een 
belangrijk deel worden toegeschreven aan deze conflicttypen.  
De expositiemaat van deze methode is het aantal kilometers van personen-
autobestuurders. Alleen bij de voetganger-auto-ongevallen wordt het 
inwonertal gebruikt. De risicomaat is het aantal verkeersdoden per 
autokilometer. Voor de extrapolatie van het totaal aantal doden worden 
naast deze zes conflicttypen, alle andere conflicttypen bij elkaar genomen 
als zevende groep.  

6.2.2. Extrapolatie naar wegtype en conflictgroep 

Bij deze methode onderscheiden we drie soorten conflictgroepen:  
− langzaam verkeer tegen langzaam verkeer en langzaam verkeer 

enkelvoudig; 
− langzaam verkeer tegen snelverkeer; 
− snelverkeer tegen snelverkeer en snelverkeer enkelvoudig. 
 
Langzaam verkeer zijn voetgangers, fietsers, bromfietsers en snorfietsers. 
Snelverkeer zijn personenauto's, bestelauto's, vrachtauto's, bussen en 
motorfietsen. 
 
Daarbij kijken we naar zes wegtypen (op basis van zes algemene 
maximumsnelheden) 
− 30 km/uur binnen de bebouwde kom; 
− 50 km/uur binnen de bebouwde kom; 
− 70 km/uur binnen de bebouwde kom; 
− 60 km/uur buiten de bebouwde kom; 
− 80 km/uur buiten de bebouwde kom; 
− 100 en 120 km/uur buiten de bebouwde kom. 
 
De andere maximumsnelheden binnen en buiten de bebouwde kom zijn in 
twee restgroepen ondergebracht.  
 
Bij deze methode is de expositiemaat het aantal motorvoertuigkilometers en 
de risicomaat het aantal dodelijke ongevallen per motorvoertuigkilometer. 
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Per wegtype wordt vervolgens het voorspelde aantal dodelijke ongevallen 
omgerekend tot het aantal overleden slachtoffers. Hiervoor is een 
ophoogfactor per wegtype vastgesteld. De ophoogfactor is niet apart per 
conflicttype toegepast. Dit is wel mogelijk en ook gewenst, maar vergt meer 
onderzoek. 
 
Deze methode wordt in deze rapportage verder aangeduid met analyse per 
wegtype, waarmee impliciet wordt bedoeld per wegtype en conflictgroep. 

6.2.3. Extrapolatie naar leeftijdsgroep 

Voor de extrapolatie naar leeftijdsgroep is een sterk vereenvoudigde 
methode gekozen. Voor een goede prognose zou niet alleen rekening 
moeten worden gehouden met een veranderde bevolkingssamenstelling 
(vergrijzing), maar ook met het feit dat de welvaart, verplaatsingsbehoeften 
en verkeerservaring van de bevolking in de loop der tijd veranderen. 
Daardoor zijn het voertuigbezit, het verplaatsingsgedrag en de rijervaring 
van toekomstige leeftijdsgroepen niet te vergelijken met die van dezelfde 
leeftijdsgroep op dit moment. Voor een prognose van mobiliteit en risico gaat 
onze voorkeur daarom uit naar een cohortbenadering. Echter, omdat de tijd 
daarvoor ontbrak, is gekozen voor een veel beperktere opzet. Voor vier 
leeftijdsgroepen (0-17; 18-24; 25-64; ≥ 65 jaar) wordt een extrapolatie 
gedaan van de ontwikkeling per leeftijdsgroep. De expositiemaat bij deze 
analyse is het inwonertal; de risicomaat het aantal dodelijke verkeers-
slachtoffers per inwonertal.  

6.3. Prognoses voor 2010 en 2020 bij ongewijzigd beleid 

De resultaten van de prognoses bij ongewijzigd beleid voor 2010 zijn 
samengevat in Tabel 6.1, die voor 2020 in Tabel 6.2. In beide gevallen gaat 
het om geregistreerde aantallen.  
 

2010 
Tijdelijk succes 

2010        Eenmalige daling met 
blijvend effect 

 

2000 2005 Per  
conflict-
type 

Per  
wegtype 

Per 
leeftijd 

Per  
conflict-
type 

Per  
wegtype 

Per 
leeftijd 

Doden 1082 750 921 731 854 756 631 690 

Expositie 

106 pa-km 85.948 91.502 110.014   110.014   

106 mvtg-km 136.359 156.996  168.138   168.138  

106 inwoners 15,864 16,307   16,51   16,48 

Risico 

Doden/pa-km 12,59 8,20 8,37   6,87   

Doden/mvtg-km 7,93 4,78  4,35   3,75  

Doden/inwoner 6,82 4,60   5,17   4,19 

Tabel 6.1. Prognose 2010 van geregistreerde doden, expositie en risico bij twee veiligheids-
scenario's en drie extrapolatiemethoden (bron: AVV en CBS).  
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2020 
Tijdelijk succes 

2020        Eenmalige daling met 
blijvend effect 

 

2000 2005 Per  
conflict 
type 

Per  
weg 
type 

Per 
leeftijd 

Per  
conflict 
type 

Per weg 
type 

Per 
leeftijd 

Doden 1082 750 711 525 689 588 437 560 

Expositie 

106 pa-km 85.948 91.502 123.766   123.766   

106 mvtg-km 136.359 156.996  180.839   180.839  

106 inwoners 15,864 16,307   16,77   16,77 

Risico 

Doden/pa-km 12,56 8,20 5,74   4,75   

Doden/mvtg-km 7,93 4,78  2,90   2,42  

Doden/inwoner 6,82 4,60   4,11   3,34 

Tabel 6.2. Prognose 2020 van geregistreerde doden, expositie en risico volgens twee 
veiligheidsscenario's en drie extrapolatiemethoden (bron: AVV en CBS). 

In Tabel 6.3. zijn de prognoses voor 2010 en 2020 samengevat en zijn de 
doden uitgedrukt in werkelijke aantallen (= geregistreerde aantallen x 1,074).  
 

Tijdelijk succes Eenmalige daling met 
blijvend effect 

 
 2000 2002 2005 

2010 2020 2010 2020 

Per conflicttype 1166 1066 817  989  764  812  632 

Per wegtype 1166 1066 817 785 564 678 469 

Per leeftijd 1166 1066 817 917 740 741 601 

Gemiddelde    897 689 744 567 

Tabel 6.3. Prognose 2010 en 2020 van werkelijke aantallen doden volgens 
twee veiligheidsscenario's en drie extrapolatiemethoden. 

6.4. Prognoses voor 2010 en 2020 bij gewijzigd mobiliteitsbeleid  

In de Nota Mobiliteit (NoMo) worden voorstellen voor een nieuw mobiliteits-
beleid gedaan dat na 2015 geïmplementeerd zal worden. AVV heeft naast 
de hierboven gebruikte mobiliteitsprognose bij ongewijzigd beleid (scenario 
2020 zonder NoMo) prognoses opgesteld voor de ontwikkeling van de 
mobiliteit tot 2020 als gevolg van dit nieuwe beleid. Daarbij worden twee 
varianten onderscheiden. De eerste variant (scenario 2020 bouwen NoMo) 
gaat uit van €14,5 miljard extra investeringen waarmee de capaciteit van het 
hoofdwegennet wordt vergroot door de aanleg van extra rijstroken. Dit 
resulteert in ongeveer 3% extra groei van de verkeersprestatie.  
 
De tweede variant (scenario 2020 volledig NoMo) gaat, naast de extra 
investeringen in rijstroken, uit van de invoering van een gedifferentieerde 
kilometerheffing. Dit resulteert in ongeveer 9% minder groei van de 
verkeersprestatie dan bij ongewijzigd beleid.  
 

SWOV-rapport R-2006-4    55 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV - Leidschendam 



 

De consequenties van de drie mobiliteitsscenario's voor de prognoses van 
het aantal doden in 2020 zijn berekend en samengevat in Tabel 6.4. Dit is 
alleen gedaan met de extrapolatiemethode per wegtype. De door AVV 
berekende +3% en -9% groeipercentages hebben betrekking op gemiddel-
den voor het door AVV gehanteerde wegennet. Deze groei zal echter niet 
overal in gelijke mate plaatsvinden. Daarom hebben wij de berekende 
motorvoertuigkilometers toegedeeld aan de verschillende onderscheiden 
wegtypen.  
 
Vervolgens worden in Tabel 6.5 de prognoses voor 2020 van de werkelijke 
aantallen doden bij verschillende mobiliteitsscenario's vermeld. 
 

2020 zonder 
NoMo 

2020 bouwen 
NoMo 

2020 volledig 
NoMo 

 
 

2000 2002 2005 2010 
Ongewijzigd  

beleid 
3% extra  

groei 
9% minder 

groei 

Doden 

Tijdelijk succes 1082 987 750 731 525 562 507 

Eenmalig daling met 
blijvend effect 

1082 987 750 631 437 468 422 

Expositie 

106 Mvtg-km 136.359 141.869 156.996 168.138 180.839 192.035 171.814 

Tabel 6.4. Prognose 2010 en 2020 van geregistreerde doden en motorvoertuigkilometers bij twee 
veiligheidsscenario's en drie mobiliteitsscenario's (bron: AVV) met extrapolatie per wegtype.  

 
2020 zonder 

NoMo 
2020 bouwen 

NoMo 
2020 volledig 

NoMo 
 
 

2000 2002 2005 2010 
Ongewijzigd 

beleid 
3% extra groei 9% minder 

groei 

Doden 

Tijdelijk succes 1166 1066 817 785 564 604 545 

Eenmalige daling met 
blijvend effect 

1166 1066 817 678 469 503 453 

Expositie 

106 Mvtg-km 136.359 141.869 156.996 168.138 180.839 192.035 171.814 

Tabel 6.5. Prognose 2010 en 2020 van werkelijk aantal doden en motorvoertuigkilometers bij twee 
veiligheidsscenario's en drie mobiliteitsscenario's (bron: AVV) met extrapolatie per wegtype. 

6.5. Het pessimistische en het optimistische scenario  

Tot nu toe hebben we twee veiligheidsscenario’s gehanteerd: het scenario 
Tijdelijk succes en het scenario Eenmalige daling met blijvend effect. Zoals 
ook al in Hoofdstuk 2 is aangegeven is het op basis van de huidige inzichten 
niet mogelijk om te zeggen welke van deze twee veiligheidsscenario's van 
toepassing is. Daarvoor is de periode van twee jaar waarin de scherpe 
daling van het aantal doden zich heeft voorgedaan te kort en speelt ons het 
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gebrek aan voldoende informatie over de achtergronden van de daling 
parten.  
 
Zeer waarschijnlijk is er sprake van een mengvorm van beide scenario's. 
Wanneer het overgrote deel van de daling een incidenteel succes is, is dit 
ongunstig voor de toekomst. Wanneer daarentegen het overgrote deel van 
de daling structureel is, dan is dat gunstig voor de toekomst. We noemen het 
eerste het pessimistische scenario en het tweede het optimistische scenario.  
 
In de voorgaande hoofdstukken zijn vier 'verklaringen' gevonden voor de 
plotselinge extra daling in verkeersdoden in 2004 en 2005 die konden 
worden gekwantificeerd:  
 
Minder bromfietsgebruik 15 doden bespaard 
Lagere snelheden:  15 doden bespaard 
Minder alcohol in het verkeer: 15 doden bespaard 
Hoger gordelgebruik:  10 doden bespaard  
 
Hiermee zijn dus ongeveer 55 bespaarde doden in verband gebracht met 
mogelijk blijvende verbeteringen van de verkeersveiligheid. Dat is 32% van 
de in totaal 173 extra bespaarde doden. Aannemend dat handhaving en 
voorlichting in de toekomst op hetzelfde niveau zullen worden uitgevoerd, 
gaan we ervan uit dat deze gedragsverbeteringen structureel zijn.  
 
Dit betekent dat de marges waartussen de uitersten van beide scenario's 
zich bewegen, geringer worden. Immers, het scenario Eenmalige daling met 
blijvend effect is voor minstens 32% waar.  
 
De uiterste scenario's worden nu:  
 
Het pessimistische scenario:  
Alleen de bovengenoemde verklaringen vormen de eenmalige daling met 
blijvend effect (32%) en de rest van de daling is tijdelijk succes (68%). 
 
Het optimistische scenario:  
Alles is een eenmalige daling met blijvend effect. 
 
Op basis van deze twee nieuwe scenario's hebben we het verwachte 
werkelijk aantal doden herberekend voor 2010 en 2010 (N) met behulp van 
het verschil tussen beide scenario's: ∆.  
 
∆= Ntijdelijk succes - Neenmalige daling met blijvend effect

 
Noptimistisch = Neenmalige daling met blijvend effect (Geen enkel effect is met zekerheid 
een tijdelijk effect.)
 
Npessimistisch =Ntijdelijk succes - 0,32∆ (Het effect in verband met bromfietsgebruik, 
snelheid, gordel en alcohol beschouwen we als blijvend; van de andere 
effecten is niet aangetoond dat deze blijvend zijn.) 
 
We hebben voor deze mengscenario's geen nieuwe prognoses berekend 
volgens de gedisaggregeerde methodieken. In plaats daarvan is volstaan 
met een schatting op basis van bovenstaande berekeningswijze. Het 
resultaat zien we in Tabel 6.6. Volgens deze berekeningswijze verwachten 
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we bij het optimistische scenario tussen de 680 en 810 doden in 2010 en 
tussen de 470 en 630 doden in 2020. Als het pessimistische scenario waar 
blijkt te zijn, verwachten we in 2010 tussen de 750 en 930 doden en in 2020 
tussen de 530 en 720 doden.  
 

Pessimistisch scenario Optimistisch scenario  
 2000 2002 2005 

2010 2020 2010 2020 

Per conflicttype 1166 1066 817 932 721 812 632 

Per wegtype 1166 1066 817 750 533 678 469 

Per leeftijd 1166 1066 817 860 695 741 601 

Gemiddelde    847 650 744 567 

Tabel 6.6. Prognose 2010 en 2020 van werkelijke aantallen doden bij 
ongewijzigd beleid, drie extrapolatiemethoden en twee mengscenario's: het 
optimistische en het pessimistische scenario. 

6.6. Samenvatting van de resultaten van de prognoses  

De cijfermatige uitkomsten van de prognoses voor 2010 en 2020 bij 
ongewijzigd beleid zijn samengevat in Tabel 6.7.  
 

Tijdelijk succes Eenmalige daling met 
blijvend effect 

 
 2000 2002 2005 

2010 2020 2010 2020 

Per conflicttype 1166 1066 817  989  764  812  632 

Per wegtype 1166 1066 817 785 564 678 469 

Per leeftijd 1166 1066 817 917 740 741 601 

Gemiddelde    897 689 744 567 

Tabel 6.7. Prognose 2010 en 2020 van werkelijke aantallen doden bij 
ongewijzigd beleid voor twee veiligheidsscenario's en drie extrapolatie-
methoden. 

Afhankelijk van de extrapolatietechniek ligt, bij ongewijzigd veiligheids- en 
mobiliteitsbeleid, het verwachte werkelijke aantal doden in 2010 tussen 740 
en 990 en in 2020 tussen 470 en 760. Dit zijn de uitersten van de resultaten 
voor het scenario Tijdelijk succes en het scenario Eenmalige daling met 
blijvend effect. De uitkomsten van de drie extrapolatiemethoden blijken 
behoorlijk te verschillen. De extrapolatie per wegtype komt het laagst uit en 
die per conflicttype het hoogst. De verschillen zijn in dezelfde orde als de 
verschillen tussen de veiligheidsscenario’s.  
 
Op dit moment is het nog niet met zekerheid te zeggen welk van die twee 
scenario’s het meest waarschijnlijk is. In het slechtste geval is de gehele 
daling slechts een tijdelijk succes; in het beste geval is alles blijvend. Bij de 
gevonden aanwijzingen in Hoofdstuk 4 en 5 gaan wij ervan uit dat tenminste 
een derde van de extra daling structureel is. Op grond daarvan is een 
pessimistisch en een optimistisch scenario gedefinieerd. In het eerste geval 
is de niet-verklaarde daling (twee derde) in zijn geheel als tijdelijk succes 
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gekwalificeerd, in het tweede geval is alles als een blijvend effect gezien. 
Tabel 6.8 geeft de schatting van het werkelijk aantal doden in 2010 en 2020 
voor het pessimistische en het optimistische scenario.  
 

 2010 2020 

Pessimistisch scenario 750-930 530-720 

Optimistisch scenario 680-810 470-630 

Tabel 6.8. Verwacht aantal werkelijk verkeersdoden in 2010 en 2020  
in het pessimistische en het optimistische scenario.  

Wij zijn geneigd meer steun te verlenen aan het optimistische scenario dan 
aan het pessimistische scenario. De reden is dat we vooralsnog geen 
duidelijke aanwijzingen hebben gevonden voor ontwikkelingen die als 
incidenteel succes moeten worden gekwalificeerd. Dit vraagstuk verdient 
overigens wel nader onderzoek.  
 
Regionale prognoses zijn in het kader van deze studie niet uitgevoerd. De 
regionale analyses in Hoofdstuk 3 wijzen wel uit dat zo'n aanpak 
interessante verschillen zou kunnen opleveren, maar binnen het bestek van 
deze analyses was voor regionale prognoses geen plaats.  
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7. Conclusies 

Deze analyse is gericht op een prognose van het aantal verkeersdoden in 
2010 en 2020, rekening houdend met de scherpe daling in 2004-2005. De 
ontwikkeling van het aantal ziekenhuisgewonden is daarbij buiten 
beschouwing gebleven. 
 
Er is voor deze analyse geen empirisch onderzoek uitgevoerd. We hebben 
ons uitsluitend gebaseerd op de huidige kennis en de bestaande, door 
derden beschikbaar gestelde gegevens. 

7.1. De daling in 2004 en 2005 kan geen toeval zijn 

In 2004 was er een plotselinge scherpe daling van het aantal verkeersdoden 
van 19% te opzichte van 2003. In 2005 was er een verdere daling van 7%. 
De daling van 2004 en 2005 tezamen, ten opzichte van een gestaag 
dalende trend tussen 1990 en 2003, bedroeg ongeveer 15 %. Het is bekend 
dat het aantal ongevallen jaarlijks afwijkt van de algemene dalende trend ten 
gevolge van toevallige fluctuaties. De SWOV stelt vast dat de daling in 
2004/2005 zo groot is, dat deze niet op toeval berust. Hoewel we nu nog niet 
kunnen zeggen of het succes tijdelijk of blijvend is, moet er in elk geval iets 
gebeurd zijn dat de daling zou moeten kunnen verklaren. In dit rapport is 
verslag gedaan van de zoektocht naar die verklaringen.  

7.2. Waar deed de daling zich vooral voor?  

Uit de analyse van de ongevallencijfers blijkt dat de daling van het aantal 
verkeersdoden zich niet in gelijke mate over de onderscheiden ongevals-
typen heeft voorgedaan.  
 
De daling is het sterkst bij auto-inzittenden, bromfietsers en bestelauto-
inzittenden. De sterkst dalende conflicttypen zijn enkelvoudige (auto-) 
ongevallen en ongevallen waarbij de auto tegenpartij was. Bovendien is de 
besparing van slachtoffers tussen 12 en 40 jaar veel groter dan bij andere 
leeftijdsgroepen. Ook zien we een onevenredig grote daling in de weekend-
dagen (en dan vooral onder jongeren in enkelvoudige ongevallen). Deze 
verschillen zijn niet vanzelfsprekend, en wijzen op een selectieve invloed 
van gedrag of deelname aan het verkeer, die samenhangt met leeftijd, 
tijdstip en vervoerwijze. 
 
Voorts treedt de grootste daling op bij wegen met een snelheidslimiet van 50 
km/uur en op wegen met een 80 km/uur-limiet, en (dus) op gemeentelijke en 
provinciale wegen. Daar vallen ook de meeste doden. Vergelijken we 
kruising en wegvak, dan zien we een iets grotere daling bij kruisingen. 
Kruisingen binnen de bebouwde kom hebben zich positiever ontwikkeld dan 
buiten de bebouwde kom.  
 
De daling blijkt ook over Nederland niet uniform verdeeld te zijn. Er zijn 
regio's die een grote scherpe daling laten zien (vooral Haaglanden, 
Amsterdam, Rotterdam, Limburg) en andere regio's die géén scherpe daling 
laten zien.  
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7.3. Externe factoren 

Op zoek naar verklaringen hebben we eerst gekeken of deze te vinden zijn 
in externe factoren. Daaruit concluderen we dat een deel van de daling bij 
bromfietsers voortkomt uit veranderingen van de mobiliteit. De verkoop van 
nieuwe brom- en snorfietsen en het totale park van brom- en snorfietsen is 
namelijk flink gedaald. De daling deed zich voor in 2003 en 2004. In 2005 is 
de verkoop gestabiliseerd, dus netto is er nog steeds sprake van een daling. 
We zijn ervan uitgegaan dat de dalende verkoop en dalende omvang van 
het park samengaat met een daling van het aantal gereden kilometers van 
onervaren bromfietsers. Deze heeft geleid tot een extra daling van ongeveer 
15 bromfietsdoden. 
 
In 2005, waarschijnlijk ten gevolge van de fiscale wijziging van het grijze 
kenteken, is de verkoop van bestelauto’s aanzienlijk gedaald. In 2004/2005 
samen is er echter geen sprake van een daling. De scherpe daling van het 
aantal doden onder inzittenden van bestelauto's is vrijwel zeker het gevolg 
van een administratieve wijziging in de codering van de vervoerwijze. Sinds 
2004 worden bestelauto's (met grijs kenteken) die volgens de classificatie 
van de RVI voor personenvervoer worden gebruikt, door AVV overeen-
komstig de personenauto gecodeerd. Vóór 2004 was dat niet zo.  
 
Voor auto's is de situatie minder duidelijk. De gegevens van het Neder-
landse mobiliteitsonderzoek laten voor 2004/2005 een min of meer normale 
stijging zien van de automobiliteit (rekening houdend met de overschatting 
van de automobiliteit in 2004 door een gewijzigde onderzoeksmethodiek). 
Andere, meer indirecte gegevens wijzen in de richting van een geringere 
stijging van de automobiliteit in 2004/2005 dan in voorgaande jaren.  
 
Verder is een deel van de verklaring gezocht in het weer, namelijk de 
neerslag. Gemiddeld genomen was het in 2004 en 2005 droger dan in de 
voorgaande periode. Aangezien neerslag het risico verhoogt, is dit gunstig 
voor de verkeersveiligheid. De berekende omvang van deze daling bleek 
echter te gering en te onzeker om in de prognoses te verrekenen. 
 
Er is geen verklaring gevonden voor de relatief sterke daling onder de 
jongere verkeersdeelnemers (12 tot 40 jaar). Voor 12-17-jarigen en voor 
30-39-jarigen ligt een deel van de verklaring wellicht in de afname van de 
populatie in de leeftijdsgroep. Bij de 18- tot 29-jarigen kan dit geen verklaring 
zijn. Daar nam de populatie de afgelopen twee jaar niet af, of juist toe.  

7.4. Veiligheidsmaatregelen: snelheid, alcohol en gordelgebruik  

Vervolgens is ook gekeken naar de mogelijke invloed van veranderingen op 
het gebied van de weg, het voertuig of het verkeersgedrag. 
 
Ten aanzien van infrastructurele maatregelen is geconcludeerd dat het niet 
uit te sluiten is dat er in 2004/2005 extra activiteiten zijn geweest die de 
veiligheid positief hebben beïnvloed. Bij gebrek aan een nationaal 
gegevensbestand over wat er in den lande wordt gedaan, kan dit niet aan 
objectieve gegevens worden getoetst.  
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Op voertuiggebied zijn er wel allerlei ontwikkelingen gaande, maar deze 
gaan over het algemeen geleidelijk. Er is geen reden om aan te nemen dat 
dit in 2004/2005 anders is geweest.  
 
De periode 2003-2005 werd niet gekenmerkt door nieuwe wettelijke 
maatregelen. De nieuwe regelgeving die er was vond plaats in 2005 en dan 
nog meestal eind 2005.  
 
De analyses laten zien dat er in het verkeersgedrag waarschijnlijk 
verbeteringen zijn opgetreden. Het gordeldraagpercentage is gestegen, er 
zijn minder bestuurder aangehouden die te veel gedronken hadden, en het 
lijkt erop dat er minder vaak erg hard wordt gereden. Dit kan het gevolg zijn 
van maatregelen gericht op verkeersgedrag. Doelgroepen van deze 
maatregelen waren de autobestuurder (snelheid, alcohol, telefoneren, 
roodlichtnegatie) en auto-inzittenden (gordelgebruik). Die maatregelen 
kunnen effect hebben gehad op de auto-inzittenden zelf, maar ook op hun 
botspartners. Daarnaast was er ook nog de voorlichting over en de hand-
having op het helmgebruik van bromfietsers. Of aangekondigde maatregelen 
ook hun schaduw vooruit hebben geworpen (of liever gezegd, hun licht 
vooruit hebben geworpen) bijvoorbeeld bij de invoering van het 
puntenstelsel, is mogelijk, maar niet onderzocht. 
 
Veel verbeteringen in verkeersgedrag zijn echter al een langere periode 
gaande en bovendien zeer geleidelijk. Een eenduidige verklaring voor de 
plotselinge daling van het aantal verkeersdoden biedt dat dus niet. Er zijn 
vier uitzonderingen gevonden. In de eerste plaats zijn er aanwijzingen dat 
het aantal bromfietsdoden is gedaald wegens een afname van de popu-
lariteit van de bromfiets: de bromfietsverkopen zijn flink gedaald, hetgeen 
volgens de SWOV kan worden herleid tot een besparing van ongeveer 15 
bromfietsdoden. In de tweede plaats is vooral het aandeel grote snelheids-
overtredingen van auto's in de afgelopen twee jaar sterk gedaald. Geschat is 
dat dit tot een extra besparing van ongeveer 15 doden heeft geleid. Ten 
derde zijn er aanwijzingen dat het rijden onder invloed van alcohol is 2004 
en 2005 sterker is afgenomen dan in de voorgaande periode - dit geldt 
overigens alleen voor de BAG-klassen tot 1,3‰. Dit heeft naar schatting 
geleid tot een besparing van 15 doden. Ten vierde zijn er aanwijzingen dat 
het gordelgebruik de afgelopen twee jaar sterker is gestegen dan de jaren 
daarvoor. We hebben berekend dat dit ook een extra besparing van 
ongeveer 10 doden heeft opgeleverd.  

7.5. Discussie over de plotselinge daling en de verklaringen  

Als iets duidelijk is geworden dan is het wel dat het erg moeilijk is de 
plotselinge daling te verklaren, laat staan deze verklaringen te kwantificeren. 
Voor een belangrijk deel komt dit doordat de juiste gegevens op het juiste 
detailniveau ontbreken, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructurele 
maatregelen of gereden snelheden. Waar er wel gegevens zijn, zijn deze 
bovendien vaak slechts een indirecte indicatie, bijvoorbeeld het gebruik van 
verkoopcijfers als indicatie voor expositie/mobiliteit, of het aandeel 
bekeurden/gecontroleerden als aanwijzing voor gedragsverandering. Daar 
waar we wél een gekwantificeerde schatting van de effecten hebben 
gemaakt zijn weliswaar veel aannamen gedaan, maar zijn we er toch van 
overtuigd dat de schattingen een goede ordegrootte aangeven.  
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Een onderzoek naar de ontwikkelingen in andere landen kan interessante 
informatie opleveren voor mogelijke verklaringen. Vanwege de beperkte 
beschikbare tijd is dit nu niet systematisch gedaan. Wel hebben we gezien 
dat Nederland niet het enige land is met een plotselinge daling in de 
verkeersveiligheid en dat wij ook niet de enigen zijn die moeite hebben om 
deze eenduidig te verklaren.  
 
Een goede ingang voor het verkrijgen van meer en meer gerichte gegevens 
en het zoeken naar verklaringen zijn de regionale partners. Uit onze 
analyses bleek dat er tussen regio's grote verschillen zijn in de ontwikkeling 
van de verkeersveiligheid. Het vergelijken van gegevens van regio's met 
verschillende ontwikkelingspatronen vergroot de mogelijkheid om overeen-
komsten en verschillen te vinden. Daarmee kunnen we mogelijk gemakke-
lijker relaties leggen tussen invloedsfactoren en de verkeersveiligheid. Dit 
leidt zowel op regionaal niveau als op nationaal niveau tot belangrijk inzicht. 
Immers, op die manier kunnen regio's rechtstreeks van elkaar leren. De 
SWOV hoopt in de nabije toekomst de mogelijkheden te krijgen om dit soort 
onderzoek uit te voeren. Dit brengt ons bij onze eerste aanbeveling: 
Besluit tot een nadere analyse van overeenkomsten en verschillen 
tussen regionale ontwikkelingen, zodat regio's elkaar kunnen helpen 
en verbeteringen maximaal renderen. 
 
Het probleem bij de hier gepresenteerde analyse was eigenlijk dat het om 
een zo plotselinge daling gaat. Voor de geleidelijke daling die al jaren aan de 
gang is, zijn allerlei factoren te vinden die daaraan hebben bijgedragen. In 
de eind 2006 te verschijnen Verkeersveiligheidsbalans zal hier uitgebreider 
op in worden gegaan. Veel van die factoren zijn in 2004/2005 verder 
verbeterd, maar er is zoals aangegeven, slechts zelden sprake van een 
plotselinge sterkere verbetering. Een erg speculatieve verklaring voor de 
extra daling in de afgelopen twee jaar, is dat er een soort kritische drempel 
is overschreden, waardoor alle afzonderlijke verbeteringen in elkaar zijn 
gevallen en elkaar zijn gaan versterken; een soort grensovergang. 
Nogmaals, dit is speculatief en bovendien vrijwel niet te bewijzen. Het zou 
wel verklaren waarom ook andere, al redelijk goed presterende landen te 
maken hebben met een plotselinge extra daling en het zou betekenen dat de 
kans op een blijvende verbetering groter wordt. 

7.6. Prognoses voor 2010 en 2020 

Ondanks allerlei onzekerheden en een gebrek aan een sluitende verklaring 
voor de ontwikkelingen tot nu toe, zijn er prognoses opgesteld voor het 
aantal verkeersdoden in 2010 en 2020. Resultaten van deze prognoses 
laten verschillen zien, afhankelijk van extrapolatietechniek en van 
verkeersveiligheidsscenario (tijdelijk succes of blijvend effect). 
 
Uiteindelijk hanteren we twee scenario's:  
1. Het pessimistische scenario: het grootste deel van het succes in 

2004/2005 is tijdelijk; slechts een gedeelte is blijvend. Daarbij 
verwachten we tussen de 750 en 930 doden in 2010 en tussen de 530 
en 720 in 2020.  

2. Het optimistische scenario: alle succes in 2004/2005 is blijvend. We 
verwachten daarbij tussen de 680 en 810 verkeersdoden in 2010 en 
tussen de 470 en 630 in 2020 (Tabel 7.1). Dit zijn prognoses bij een 
ongewijzigd veiligheids- en mobiliteitsbeleid.  
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 2010 2020 

Pessimistisch scenario 750-930 530-720 

Optimistisch scenario 680-810 470-630 

Tabel 7.1. Het verwachte aantal verkeersdoden in 2010 en 2020  
bij een optimistisch scenario en een pessimistisch scenario. 

Uiteraard zijn prognoses altijd met de nodige onzekerheden omgeven. Dat 
komt ten eerste doordat de ontwikkelingen in het verleden niet altijd even 
eenvoudig te interpreteren zijn, en ten tweede doordat gewerkt moet worden 
met veronderstellingen over de toekomst. Dat geldt ook voor de hier 
gepresenteerde prognoses.  
 
Ten slotte ligt er een bron van onzekerheid in de beperkingen van de 
gebruikte gegevens. Alle drie de gehanteerde extrapolatiemethoden maken 
gebruik van de geregistreerde verkeersdoden volgens verschillende 
disaggregaties. Om tot het werkelijke aantal verkeersdoden te komen zijn de 
resultaten met een vaste factor vermenigvuldigd, gebaseerd op de kennis 
over de algemene registratiegraad. Het is echter zeer waarschijnlijk dat de 
registratiegraad niet voor alle ongevalstypen/disaggregaties hetzelfde is. 
Maar deze registratiegraad voor disaggregaties is onbekend. Daardoor 
kunnen er ook geen betrouwbaarheidsgrenzen van de berekende prognoses 
bepaald worden.  
 
Voor deze onzekerheden zijn in dit stadium geen remedies te bieden. Ze zijn 
inherent aan het feit dat er bij de huidige stand van onderzoek verscheidene 
acceptabele methoden zijn om prognoses te berekenen en dat er deels 
bekende en deels onbekende gebreken aan de data kleven. De SWOV 
hoopt dat op termijn betere data een deel van de onzekerheden zullen 
verkleinen. Onze tweede aanbeveling is derhalve: 
Verbeter de beschikbaarheid van gegevens die verband houden met de 
verkeersveiligheid: infrastructurele ontwikkelingen, intensiteiten, 
snelheden, nauwkeurige ongevallengegevens, enzovoort. 

7.7. Wat betekenen de prognoses voor de veiligheidsdoelstellingen?  

Ondanks de beperkingen zoals hierboven geschetst menen wij dat de 
prognoses voldoende aanknopingspunten bieden voor het bijstellen van de 
verkeersveiligheidsdoelstellingen. Op dit moment is er een doelstelling van 
900 doden in 2010 en 580 in 2020. Gezien de grote daling in 2004 en 2005 
stond met name de doelstelling voor 2010 ter discussie. Met de 817 doden 
in 2005 zitten we hier immers al onder.  
 
Op basis van de hier gepresenteerde prognoses concluderen we dat een 
scherpere doelstelling inderdaad haalbaar is. Wanneer we van het 
optimistische scenario uitgaan en bovendien van mening zijn dat een 
doelstelling niet alleen haalbaar moet zijn, maar tegelijkertijd ook ambitieus, 
dan lijkt een doelstelling van 750 verkeersdoden in 2010 zeker niet te 
scherp; voor 2020 lijkt een doelstelling van 550 verkeersdoden redelijk. Bij 
dit laatste moeten we ons wel realiseren dat bij de prognoses is uitgegaan 
van ongewijzigde beleidsinspanning. Wanneer er aanvullende maatregelen 
worden getroffen om de stijging van de mobiliteit te beperken en 
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aanvullende maatregelen om de verkeersveiligheid nog verder te 
verbeteren, dan zal voor 2020 een scherpere doelstelling mogelijk zijn. Hier 
is bijvoorbeeld geschat dat als het mobiliteitsscenario van 9% minder groei 
uit de Nota Mobiliteit werkelijkheid wordt, een doelstelling van onder de 500 
verkeersdoden bereikbaar is.  

7.8. Tot slot  

Zoals al enkele malen is aangeven zijn de resultaten van de voorspellingen 
met veel onzekerheden omgeven; voor iets dat in de toekomst ligt en voor 
iets dat het resultaat zal zijn van toekomstige acties is dat ook niet zo 
vreemd. De prognoses zijn in essentie extrapolaties van bestaande 
ontwikkelingen. In de uiteindelijke resultaten is geen rekening gehouden met 
nieuwe, nu onvoorspelbare ontwikkelingen, bijvoorbeeld een aanzienlijk 
andere mobiliteitsontwikkeling dan we nu gewoon zijn of nog ongekende 
invloeden op de risico's in het verkeer. Het ligt voor de hand dat de verkeers-
veiligheid op den duur weer een nieuwe impuls krijgt. De vraag is 
bijvoorbeeld of de in de Nota Mobiliteit aangeduide nieuwe technologische 
ontwikkelingen ('verbetering van voertuigtechnologie scheelt 200 doden per 
jaar') nu onderdeel vormt van de gestage verbeteringen die de langetermijn-
trend kenmerkt, of als een extra impuls kan worden aangeduid. Deze vraag 
is nog onbeantwoord.  
 
Het verdient aanbeveling om de resultaten van deze verkenning, en de 
opgedane ervaringen bij het opstellen ervan, te benutten om een steeds 
scherper perspectief te krijgen op toekomstige ontwikkelingen. Daarbij 
kenmerkt een goede doelstelling voor verkeersveiligheid zich door oog te 
hebben voor twee invalshoeken: realisme en ambitie. Bij het verkrijgen van 
een goed zicht op realisme kan kennis uit de wetenschap behulpzaam zijn. 
In het boek Door met Duurzaam Veilig (Wegman & Aarts, 2005) zijn nog 
vele mogelijkheden voor verdere verbeteringen te vinden. Hoe ambitieus 
Nederland wil zijn, is uiteindelijk het resultaat van politieke besluitvorming.  
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Bijlage 1 Berekening effect verkoopcijfers bromfietsen 

De daling van het aantal bromfietsdoden, dat het gevolg is van een afname 
van de verkoop, kan als volgt worden berekend: 
 
1. De kans om als bromfietser te overlijden in het verkeer is vooral bij 

onervaren bromfietsers erg groot. De mobiliteit van nieuwe bromfietsers 
is daardoor van groot belang. 

2. Hoewel niet alleen bestuurders van nieuwe bromfietsers onervaren zijn, 
maar ook bestuurders van gebruikte bromfietsers (berijders van een 
zojuist aangeschafte tweedehands bromfiets), kunnen we de 
verandering van de verkoopcijfers opvatten als een benadering van de 
verandering van het aandeel onervaren bestuurders. Als er meer nieuwe 
bromfietsen worden verkocht, stijgt ook het aantal verkochte tweede-
hands bromfietsen en omgekeerd. 

3. In 1974 zagen we in één jaar tijd een halvering van het aantal verkochte 
bromfietsen. Een jaar later daalde de verkoop nogmaals, tot 46% van 
het aantal in 1973. Deze verkoopdaling van 54% in twee jaar tijd leidde 
tot een afname met 41% van het aantal bromfietsdoden. Dit is een aan-
wijzing dat het aantal nieuwe bromfietsen (en de onervaren bestuurders 
op deze bromfietsen, alsmede een evenredig aantal gebruikte 
bromfietsen) kan worden omgerekend in 76% van de bromfietsdoden in 
twee jaar. Dit is overigens een hypothese, waarvan de juistheid nog 
nader onderzocht zal worden. Niettemin is de hypothese 
fenomenologisch gezien verdedigbaar. 

4. De daling van de verkoop in 2003 ten opzichte van 2002 is deels ook 
van invloed op de veiligheidstoename in 2004, omdat de daling van de 
verkoop deels mogelijk in de tweede helft van 2003 heeft plaats-
gevonden. De verkoop van bromfietsen in 2004 en 2005 mogen we 
daarom vergelijken met de gemiddelde verkopen in eerdere jaren, niet 
alleen met die in 2003. 

5. Voor de verkoopcijfers van 2001-2003 nemen we 33.000 als 
gemiddelde, voor 2004 en 2005 nemen we 22.000 als gemiddelde; de 
daling bedraagt dan 33%. Dit zou, als we dezelfde relatie zouden mogen 
verwachten als eerder in 2004, hebben kunnen leiden tot een daling in 
het aantal verkeersdoden van 76% van 33%, dus circa 25%. Dit komt 
overeen met 0,25 x 64 doden = 16 doden. 

6. Zekerheidshalve ronden we dit aantal af naar 15 doden.  
 
Indien de daling in het aantal gekochte bromfietsen niet weer zal worden 
gevolgd door een stijging, zal deze daling met ongeveer 15 doden een 
permanent karakter hebben. Dit spreekt uiteraard niet vanzelf. Voor de 
prognoses zijn we uitgegaan van de verwachting dat het aantal bromfiets-
doden niet opnieuw stijgt. 
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Bijlage 2 Berekening effect snelheidsreductie 

Er zijn aanwijzingen gevonden dat het aantal grote snelheidsovertredingen 
in 2004 en 2005 is afgenomen (zie Paragraaf 5.3.1 en Tabel B2.1 ). Verder 
is bekend dat er een zeer sterke relatie is tussen snelheid en ongevallen. 
Hoe hoger de snelheid op een bepaalde locatie, des te groter de kans op 
een (ernstig) ongeval (zie bijvoorbeeld Aarts & Van Schagen, 2006). Dit 
waren de uitgangspunten voor het berekenen van het effect van de daling 
van grote snelheidsovertredingen op het aantal verkeersdoden.  
 

Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom  

16-20 
km/uur 

21-25 
km/uur 

26-30 
km/uur 

16-20 
km/uur 

21-25 
km/uur 

26-30 
km/uur 

Stadsregio’s met 
grotere daling doden4  -8% -12% -16% -20% -28% -35% 

Provincies met grotere 
daling doden5 -8% -10% -16% -6% -3% -7% 

Regio’s met kleinere 
daling doden6  -3% -4% -8% -9% -7% -6% 

Tabel B2.1. Percentuele daling van het aantal boetes in de hoogste drie 
overtredingsklassen binnen de Wet Mulder tussen 2002-2003 en 2004-2005, 
uitgesplitst naar binnen en buiten de bebouwde kom, voor de diverse regio's 
naar verkeersveiligheidsprestatie. 

We nemen aan dat de daling van het aantal ernstige snelheidsovertreders 
(boetes), op snelheidsgebied de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de 
verkeersveiligheid. Vervolgens nemen we aan dat de snelheid op wegen 
normaal (Gaussisch) verdeeld is, dat de vorm van deze verdeling niet is 
veranderd door de daling van het aantal ernstige overtreders, en dat 
derhalve de verdeling iets naar lagere snelheden is opgeschoven.  
 
Met de gegevens uit Tabel B2.1 hebben we voor elk van de drie regio-
groepen en voor wegen binnen de kom en wegen buiten de kom de daling in 
gemiddelde snelheid berekend. Met behulp van de formules van Nilsson 
(2004) en Elvik et al. (2004) is ten slotte geschat wat die daling in snelheid 
betekent voor het aantal doden. Tabel B2.2 laat de resultaten zien.  
 

                                                      
4 Regio’s Amsterdam, Haaglanden, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht. 
5 Provincies Groningen, Drenthe, Friesland, Flevoland, Overijssel, Zeeland en Limburg. 
6 Regio’s Arnhem-Nijmegen en Twente, en provincies Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-
Holland en Noord-Brabant.  
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Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom  

Daling gem. 
snelheid 

Bespaarde 
doden 

% werkelijk 
bespaarde 

doden 

Daling gem. 
snelheid 

Bespaarde 
doden 

% werkelijk 
bespaarde 

doden 

Kaderwetgebieden 0,2% 1 2% 3,7% 12 43% 

Regio's met grote 
daling doden 

0,2% 1 7% - - - 

Rest 0% 0 0% - - - 

Tabel B2.2. Berekende percentuele reductie in gemiddelde snelheid, het berekende aantal 
bespaarde doden als gevolg van deze berekende snelheidsverlaging, en het aandeel van dit 
berekende aantal bespaarde doden op het daadwerkelijk aantal bespaarde doden (berekend 
conform Tabel 3.6) voor de diverse groepen regio's binnen en buiten de bebouwde kom.  

Uit deze berekeningen komt naar voren dat voor de kaderwetgebieden 43% 
van de in 2004-2005 bespaarde doden buiten de bebouwde kom verklaard 
zou kunnen worden door een daling in de gemiddelde snelheid. Binnen de 
bebouwde kom is dat voor kaderwetgebieden 2%; voor goed presterende 
regio's 7% en voor de overige regio's is dat 0%. Voor buiten de bebouwde 
kom zijn er voor de andere twee groepen geen goede berekeningen te 
maken. Dit komt doordat de daling in het aantal boetes daar niet oploopt 
over de drie overtredingsklassen. Zij passen dan niet in een verschuiving 
van een Gaussische verdeling.  
 
Bij de berekening van het aantal bespaarde doden hebben we vervolgens 
de volgende redenering gevolgd: 
1. De berekening is gebaseerd op het aantal doden dat we in 2004-2005 in 

de verschillende regio's verwacht zouden hebben indien we de 
regressielijn van het aantal doden in deze regio's door zouden trekken 
(zonder het daadwerkelijk aantal doden in 2004-2005). 

2. Binnen de bebouwde kom nemen we aan dat 50 km/uur-wegen het 
beeld domineren, zowel in aantal doden als in de overtredingsgegevens; 
buiten de bebouwde kom domineren de 80 km/uur-wegen. Autosnel-
wegen zijn buiten beschouwing gelaten omdat we hier geen reductie in 
doden vinden (overigens wel een kleine daling in het aantal zware 
overtreders). 

3. We nemen ook aan dat het beeld dat de grote overtredingen laten zien 
representatief is voor het gehele snelheidsbeeld op de betreffende 
wegen (en niet alleen ter hoogte van de flitspaal). 

4. Eigenlijk zouden we van het verwachte aantal doden eerst een selectie 
moeten maken alvorens tot het berekenen van de besparing over te 
gaan. Het betreft de volgende selectie en beweegredenen om uiteinde-
lijk toch van het totaal aantal doden uit te gaan:  
− Alleen doden in ongevallen met snelverkeer. De snelheids-

berekeningen hebben betrekking op snelverkeer. Daarom zouden 
eigenlijk alleen die doden meegeteld moeten worden die vallen in 
ongevallen waarbij snelverkeer betrokken is. Omdat ongevallen met 
snelverkeer het beeld domineren, vooral buiten de bebouwde kom, 
nemen we het totale aantal doden voor de schatting van besparing. 

− Alleen doden op wegen waar gehandhaafd wordt. We weten dat er 
niet op alle wegen (even intensief) gehandhaafd wordt, maar vooral 
op wegen waar veel doden vallen. Derhalve nemen we aan dat de 
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besparing van het aantal doden berekend kan worden op het totaal 
en niet op een selectie hiervan. 

 
Met deze aannames en keuzes, komen we op een besparing van ongeveer 
15 doden door een reductie in extreem hoge snelheden. Het grootste deel 
van deze besparing heeft plaatsgevonden op wegen buiten de bebouwde 
kom in beheer van kaderwetgebieden.  
 
Wel willen we benadrukken dat de gebruikte methode slechts een ruwe 
schatting geeft van het effect op de verkeersveiligheid. In werkelijkheid is het 
zeer aannemelijk dat de snelheidsverdeling twee pieken vertoond en dat de 
vorm van de verdeling veranderd is. De cijfers dienen dan ook als indicatief 
beschouwd te worden. 
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Bijlage 3 Berekening effect daling alcohol in het verkeer 

De vraag is hoeveel verkeersdoden minder zijn gevallen bij ongevallen in 
2004 en 2005 waarbij alcoholgebruik in het spel was. Aangezien de 
gegevens over de rol van alcohol bij verkeersongevallen om verschillende 
redenen niet erg betrouwbaar zijn (zie Paragraaf 5.4.2), is dit berekend op 
basis van de uitkomsten van het zogenaamde Tilburg-onderzoek 
(Mathijssen & Houwing, 2005) en, uiteraard, een aantal aannames.  
Hieruit is gebleken dat bij 26,3% van de ziekenhuisgewonde 
verkeersslachtoffers alcohol in het spel was. 
 
Aanname 1:  Het Tilburgse percentage ziekenhuisgewonden als gevolg 

van alcohol in het verkeer voor de periode 2000-2004 komt 
overeen met het percentage landelijke ziekenhuisgewonden 
als gevolg van alcohol in de periode 2000-2004. 

 
Aanname 2:  Het landelijke percentage ziekenhuisgewonden als gevolg 

van alcohol in het verkeer komt overeen met het landelijke 
percentage doden als gevolg van alcohol in het verkeer. 

 
Het door de AVV geschatte percentage alcoholdoden in Nederland is in de 
periode 2000-2004 met 16,2% gemiddeld een factor 1,63 lager dan de 
26,3% die in Tilburg is gevonden. 
 
Aanname 3:  Deze factor is gelijk over de jaren 2000-2004, wanneer de 

BAG-verdeling van het nachtelijke weekendverkeer ieder 
jaar gelijk zou zijn aan het gemiddelde voor deze periode.  

 
Op basis van het jaarlijks totaal aantal slachtoffers en het geregistreerde 
percentage kan een gewogen percentage en een gewogen aantal slacht-
offers berekend worden voor de jaren 1999-2005, als we Aanname 4 
accepteren. 
 
Aanname 4:  Het werkelijk aantal verkeersdoden is ook in 1999 en 2005 

een factor 1,63 hoger dan het door AVV geschatte 
percentage, aannemende dat de verdeling van bestuurders 
over de verschillende BAG-klassen hetzelfde zou zijn. 

 
Deze berekening leidt tot de volgende uitkomsten (Tabel B3.1): 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Totaal aantal doden 1186 1166 1083 1066 1088 881 817 

Door AVV geschat aandeel 
alcoholdoden (%) 17,7 17,2 16,6 15,9 15,6 15,3 14 

Gewogen aandeel op basis 
van Tilburg (%) 28,8 28,0 27,0 25,8 25,4 24,9 22,8 

Door de SWOV geschatte 
aantal alcoholdoden per 
jaar 341 326 292 276 276 219 186 

Tabel B3.1. Geschatte aantal alcoholdoden per jaar. 
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Vervolgens kijken we naar de verdeling van het aantal overtreders per BAG-
klasse in weekendnachten voor de jaren 2000-2005 (Tabel B3.2). 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

0,5‰-0,8‰ 2,23 2,46 2,30 2,30 2,05 1,81 1,43 

0,8‰-1,3‰ 1,31 1,32 1,25 1,30 1,16 1,00 0,84 

>1,3‰ 0,66 0,57 0,56 0,51 0,52 0,58 0,56 

Tabel B3.2. Aandeel bestuurders per BAG-klasse in %. Bron: AVV.  

Aanname 5:  Er is een verband tussen de onderverdeling van BAG-
klassen in weekendnachten en van het totaal aantal alcohol-
ongevallen. 

 
Uit het Tilburg-onderzoek komt naar voren dat 74,5% van de alcohol-
ongevallen veroorzaakt wordt door bestuurders met een limiet boven 1,3‰, 
15,3% door bestuurders met een BAG tussen 0,8‰ en 1,3‰, en 10,2% door 
bestuurders met een BAG tussen 0,5‰ en de 0,8‰. (Gemiddeld over 2000-
2004). 
 
Het aandeel bestuurders met een BAG>0,5‰ kan met deze verdeling 
worden omgerekend in het aantal alcoholdoden per BAG-klasse. Hiervoor 
moeten we wel de volgende twee aannamen doen over deze in Tilburg 
gevonden verdeling. 
 
Aanname 6:  De verdeling van het Tilburg-onderzoek van letselongevallen 

over de BAG-klassen is hetzelfde als die van Nederland. 
 
Aanname 7:  De verdeling van het aantal alcoholongevallen over de BAG-

klassen is gelijk aan de verdeling van de alcoholdoden. 
 
In de jaren tot 2003 was het aandeel bestuurders met een laag, gemiddeld 
en hoog BAG tamelijk constant (dit is niet helemaal waar, maar voor een 
globale schatting van de effecten van de daling van het aantal bestuurders 
met een BAG >0,5‰, nemen we dit aan). Dit blijkt ook uit Afbeelding B3.1. 
 
Uitgaande van deze gemiddelde aandelen bestuurders met een BAG >0,5‰ 
kunnen we berekenen hoeveel alcoholdoden er in 2004 en 2005 in elke 
klasse zouden zijn gevallen indien het aandeel bestuurders met een te hoog 
BAG gelijk zou zijn gebleven aan het gemiddelde in de periode van 1999 tot 
2003. Dan zou ook de onderlinge verdeling van het aantal alcoholdoden 
naar de drie BAG-klassen gelijk zijn gebleven. Het resultaat kunnen we 
vergelijken met het berekende aantal alcoholdoden voor het waargenomen 
aandeel bestuurders met een te hoog BAG, bij gelijke kans op betrokken-
heid bij een dodelijk ongeval per bestuurder in een bepaalde BAG-klasse.  
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Afbeelding B3.1. Het aandeel bestuurders onder invloed van alcohol in 
weekendnachten in de periode 1999-2005 voor drie verschillende waarden 
van het bloedalcoholgehalte. De rechte lijnen komen overeen met het 
gemiddelde aandeel in de periode tussen 1999 en 2003. Bron: AVV. 

 
Als basis voor die berekening nemen we het door AVV geschatte aantal 
alcoholdoden in 2004 en 2005 gemiddeld: dit aantal bedraagt (219+186)/2 = 
405/2 = 203.  
− Hiervan zou 10,2% zijn veroorzaakt door bestuurders met een BAG 

tussen 0,5‰ en 0,8‰. Dit zijn 21 doden. 
− Hiervan zou 15,3% zijn veroorzaakt door bestuurders met een BAG 0,8‰ 

en 1,3‰. Dit zijn 31 doden. 
− Hiervan zou 74,5% zijn veroorzaakt door bestuurders met een BAG 

>1,3‰. Dit zijn 151 doden. 
 
In 2004 en 2005 was het aandeel bestuurders met een BAG tussen 0,5‰ en 
0,8‰ echter geen 2,27% (het gemiddelde in 2000-2004), maar 1,62%. Dit is 
veel lager (1,62% is 0,71 van 2,27%). Dat komt overeen met 15 doden (0,71 
maal 21), een besparing van 6 doden. Evenzo was het aandeel bestuurders 
met een BAG tussen 0,8‰ en 1,3‰ geen 1,27% (het gemiddelde in 2000-
2004), maar 0,92%. Dit is veel lager (0,92% is 0,72 van 1,27%). Dat komt 
overeen met 23 doden (0,72 maal 31), een besparing van 8 doden. Het 
aandeel bestuurders met een BAG >1,3‰ bedroeg 0,567, hetgeen een 
fractie meer is dan het gemiddelde tussen 2000 en 2004 (0,562), zodat het 
aantal alcoholdoden hierdoor in 2004 en 2005 1 hoger was.  
 
Deze berekening is complex en gebaseerd op vele aannamen. De kern 
ervan is dat we ervan uitgaan dat het alcoholgebruik met name bij de 
geringe overtredingen fors is verminderd, terwijl het aandeel ernstige 
overtreders niet significant is veranderd. 
 
De berekening levert uiteindelijk een afname van het aantal alcoholdoden 
van ongeveer 15 op. Dit is een gering aantal. Deze daling, die zich in de 
weekendnachten moet hebben voorgedaan (toen de metingen zijn 
uitgevoerd), is kennelijk gecompenseerd door andere (niet nader bekende) 

SWOV-rapport R-2006-4    75 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV - Leidschendam 



 

ontwikkelingen, want in de weekendnachten is geen daling geconstateerd. In 
de door de SWOV gevolgde redenering gaan we er door het ontbreken van 
meer kennis over de nachtelijke ongevallen van uit, dat de daling van 15 
doden niettemin blijvend is. 
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