
Politietoezicht als 
middel voor een veiliger verkeer 
Verkeerswetgeving en het toezicht op naleving daarvan, 
draagt bij aan de verkeersveiligheid, maar lang niet altijd en 
lang niet overal. Of een verkeersdeelnemer een verkeersregel 
naleeft hangt af van veel factoren o.a. van zijn opvatting over 
het nut van naleving. Politietoezicht kan dit beslissingsproces 
beïnvloeden door de dreiging van straf bij niet naleving. Dit 
kan slechts effectief zijn, als de verkeersdeelnemer dreiging 
als reëel ervaart en er niet aan kan ontkomen. Studies naar 
de relatie tussen gedrag en ongevallenkans en naar de 
ontwikkeling van strategieën voor de inzet van politie en naar 
de wijze waarop weggebruikers risico onderscheiden en ermee 
omgaan, zijn daarom zeer belangrijk. 

Dat blijkt uiteen literatuur
studie naar de effecten van 
politietoezicht dIe SWOV
medewerker C. Gundy uit
voerde in opdracht van de 

... beslissingsproces beïn
vloeden door de dreiging van 
straf· .. 

Directie Verkeersveiligheid 
(DVV) van het Ministerie 
van Verkeer & Waterstaat 
in het kader van het lopende 
Demonstratieproject Ge
richt Verkeerstoezicht. Bij 
politietoezicht gaat het er 
om met zo weinig mogelijk 
mankracht zo veel mogelijk 
positlec effect op de ver-

keersveiligheid te verkrij
gen. Uit de studie blijkt dat 
het moeilijk is in algemene 
termen aan te geven aan 
welke eisen politietoezicht 
moet voldoen wil het effec
tiefzijn. Wel zijn enige alge
mene uitgangspunten gefor
muleerd. Per verkeersregel 
is daarover echter wat meer 
te zeggen . In de studie wordt 
(vooral) ingegaan op de 
(on)mogelijkheden van poli
tietoezicht bij de helm- en 
gordeldraagplicht, snel
heidslimieten en de alcohol
wetgeving. 

Autogordel- en helm
draagplicht 

Op het eerste gezicht zijn er 
sterke gelijkenissen tussen 
het gebruik van de autogor -
del en de helm. Belde mid
delen zijn doeltreffend bij 

~ 

SWOVschrift wordt gratis 
verspreid onder omstreeks 
4000 personen en instellin
gen d'e in hun werk betrok -
ken zijn bij de verkeersvei
ligheid . 
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• het voorkomen van ernstIg 
letsel, beide beschermen al
leen de gebruiker en de niet
gebruiker levert geen gevaar 
op voor andere weggebrui
kers. Het gebruik vereist 
een enkele eenvoudige han
deling en beide kunnen als 
oncomfortabel en ongemak
kelijk in het gebruik worden 
ervaren. 
Toch leidt een helmdraag
plicht, zo blijkt UIt de studie, 
tot bijna volledige en een 
draagplicht van de gordel tot 
een geringere naleving (op 
dit moment in Nederland 
binnen de bebouwde kom 
ruim 40, daarbuiten ruim 
600~). Dat is des te verba
zender omdat veel onder
zoekers melden dat de on
dervraagde automobilisten 
de gordels wél nuttig von
den. Vaak geciteerde rede
nen voor het niet-gebruiken 
waren ongemak, twijfels 
over de doelmatigheid en 
het idee de gordel toch m·et 
nodig te hebben gezien de 
kleine kans op een ongeval. 
Toch blijkt het verplicht stel
len van de gordel te leiden 
tot aanmerkelijk hogere 
draagpercentages. Over het 
effect van politietoezicht op 
deze maatregel is weinig be
kend. Slechts een Canadese 
studie wees op een zeer dui
delijk en langdurig positief 
effect van een toezichtpro
gramma. In de V.S., waar 
gordelgebruik niet verplicht 
is, zijn redelijke resultaten 
geboekt met programma's 
waarbij het gordeldragen 
werd beloond, met kleine 
geschenken of een lot I·n een 
lotenj. 

Snelheidslimieten 

Over het algemeen geldt dat 
het instellen van een snel
helosh·miet of het verlagen 
van een bestaande, een gun
stig effect heeft op de ver 
keersveilIgheid . Groter 
naàrmate de maàtregel de 
snelheden ook sterker bein 
vloedt. 
Het publiek d tnkt wat twee
slachtig over dergelijke li -
mieten . Sommigen zijn er 
voor, voor anderen hoeft 
het met . Slechts 'snelheIas -
mamakken' (wat dat ook 
mogen ziin) worden veroor
deeld . Er zijn aanwijzingen 
dat streng toezicht bij de 

politie zelf niet erg populair 
is. 
Uit de literatuur blijkt dat de 
aanwezigheid van een zicht
bare politiecontrole, of con
trole-apparatuur een gunstig 
effect heeft op de snelheids
verdeling in de omgeving 
ervan. Dooreen weloverwo
gen gebruik van een combi -
natie van toezichttechnieken 
kunnen deze gunstige effec
ten wellicht worden behou
den op tijdstippen waarop 
en plaatsen waar op dat mo
ment geen toezicht wordt 
ui tgeoefend. 

Onder invloed 

Alcohol wordt algemeen ge
zien als één van de belang
rijkste factoren die bijdragen 
aan het ontstaan van onge
vallen. De opvatting van het 
publiek, en misschien ook 
wel van de politie, lopen 
uiteen van morele veront
waardiging tot de opvatting 
da t het niet zo erg is, zolang 
het maar niet te gek wordt. 
Zowel publiek als politie 
zijn niet erg optimistisch ge
stemd over de mogelijkheid 
dat politie-optreden het pro
bleem kan oplossen. De po
litie blijkt daarbij op te zien 
tegen de bureaucratische 
romsplomp van een stren
gere aanpak. 
Uit de literatuur komt naar 
voren dat effectief politie
toezicht mogelijk is . Maar 
wél in combinatie met an
dere maatregelen zoals een 
goed doordacht schema van 
actie, gerichte voorlichting 
en a-selecte controles en 
ademtests . Dit betekent on
der meer wel gebruik van 
betrouwbare ademanalyse -
apparatuur, het optimaal 
gebruiken van publiciteit, 
het verfijnen van de wet, het 
stroomlijnen van admini
stratIeve procedures en het 
adequater begeleiden van 
veroordeelden . 

Politietoezicht en het gedrag 
van verkeersdeelnemers 
Samensteller: C . M. Gundy ; 
97 blz. ; binnenkort beschik
haar; bestellen ZIe blz . 7 . 

In 200/0 van de 
personenauto's gordels achterin 

Uit SWOV-onderzoek was 
bekend dat ongeveer de 
helft van achterpassagiers in 
personenauto's kinderen 
jonger dan 15 jaar zijn. Sinds 
1977 waren echter geen ge
gevens meer vezameld ove r 
de aanwezigheid en gebruik 
van kinderbeveiligingsmid -
delen. Gezien de actualiteit 
van dit onderwerp heeft de 
SWOV eind 1983 een be
perkt onderzoek in de vorm 
van een enquête laten UI·t
voeren door het NIPO, 
waarbij tegelijkertijd de aan
wezigheid van autogordels 
achterin werd vastgesteld. 

Conclusies 

In totaal werden de eige
naars van 2653 personenau
to's geënquêteerd . De be
langrijkste conclusies zijn: 
- 20% van de Nederlandse 
personenauto 's heeft auto 
gordels achterin ; 
- in 16 tot 20% van de per
sonenauto's wordt min of 
meer regelmatig een kinder
beveiligingsmiddel ge -
brui kt . In auto s waarin re
gelmatig kinderen onde r 12 
jaar worden vervoerd wor
den deze voorzieningen in 
ongeveer 300 .6 van de geval -
len toegepast; 
- bij gezl·nnen met Jonge 
kinderen ligt zowel de aan
wezIgheid van gordels ach -
terin als van kJ"nderbeveili-

Kinderbeveiligingsmiddelen 
in 16 tot 20% van de auto's. 

gingsmiddelen nadrukkelijk 
hoger dan gemiddeld; 
- bij de aanwezigheid van 
kinderbeveiligingsmiddelen 
is de kans op aanwezigheid 
van autogordels achterin 
groot en andersom ; het lijkt 
er op of deze twee soorten 
beveiligingsmiddelen vaak 
in combinatie met elkaar 
worden gebruikt; ook is mo
gelijk dat kinderbeveili
gingsmIddelen vaker in 
nieuwe dan oude auto's 
voorkomen; 
- in gezinnen met kJ"nderen 
onder de 4 jaar worden de 
meeste kinderbeveiligings
middelen gebruikt. Er I·S ook 
dan echter nog geen sprake 
van volledige aanwezigheid 
en gebruik. 

De aanwezigheid en het ge
bruik van kinderbeveiliglogs -
middelen en de aanwezigheid 
van autogordels op achter 
banken van personenauto's 
Ir. L . T . B . van Kampen; 
binnenkort beschikbaar; be 
stellen zie blz . 7. 
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Andere aanpak onderzoek rij- en drinkgewoonten 
Opsporing kan effectiever 

Het door de SWOV opgezette rij- en drinkgewoonte 
onderzoek heeft zich ontwikkeld tot een handzaam, relatief 
weinig arbeidsintensief en goedkoop meetinstrument. Het 
past als zodanig goed in het beleid van de Directie 
Verkeersveiligheid van het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, in wiens opdracht deze onderzoeken worden 
uitgevoerd. 

Sinds 1970 heeft de SWOV 
regelmatig onderzoek ge
daan naar rij - en drinkge
woonten van de Neder
landse automobilist. Het on
derzoek in 1981 luidde een 
meuwe periode op dit gebied 
in. Toen werd een nieuwe, 
vereenvoudIgde onderzoek
procedure uitgeprobeerd , 
met als kenmerkend versch i 
dat niet zozeer sprake was 
van onderzoek met ass'f;ten
tie van de politie maar van 
politietoezicht onder bege
leiding van onderzoekers. 
Het doel was onder meer de 
noodzakelijke inspanning 
van de SWOV in de uitvoe
ringsfase te beperken en het 
onderzoek te integreren in 
een normale politie-actie. 

Het technische deel van het 
daarop volgende onderzoek 
in 1983 is dan ook uitgevoerd 
door de Dienst Sociaal We
tenschappelijk Onderzoek 
(DSWO) van de Rijksuni
versiteit Leiden. 

Geschiedenis 

Tot 1970 was er weinig in
zicht in de rij- en drinkge -
woonten van de Neder
landse bevolking. In dat jaar 
voerde de SWOV het eerste 
onderzoe);: uit. Doel was het 
nader in kaart brengen van 
het gebied en een evaluatie 
mogelijk te maken van de 
voorgenomen wet, die in 
november 1974 van kracht 
werd. Daarnaast werd nage
gaan in hoeverre ademana
lyse kon worden toegepast, 
in eerste instantie voor on
derzoek, maar met een open 
oog voor de mogelijkheden 
voo r politiegebruik . In de 
penode 1970 tot en met 1977 
werd een dergelijk onder
zoek vijfmaal uitgevoerd . 
In 1981 werd een beperkt 
onderzoek uitgevoerd, in 
gewijzigde vorm en met aan
gepaste doelstelling-en . Ui-
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teraard bleef het nuttig te 
weten hoe de rij- en drinkge
woonten zich ontwikkelden. 
Maar er werd ook een nieu
we, vereenvoudigde onder
zoekprocedure uitgepro
beerd, die meer aansloot bij 
opsporingsactiviteiten van 
de polt·tie. Ook was het de 
bedoeling mogelijke verbe
teringen aan te geven in de 
werkwijze van de politie. 
Tenslotte werd gekeken 
naar de bruikbaarheid van 
de op dat moment nieuwe 
opsporingsapparatuur van 
de politie, vooral voor de 
verzameling van onder
zoeksgegevens. 
Bij het laatste-weer groot
schalige -onderzoek in 1983 
werden de procedures ver
der gestroomlijnd, uiteraard 

Vervolg op bladzijde 8 

De rij - en drinkgewoonten in Nederland 

UI't de onderzoeken naar nj~ en drinkgewoonten komt 
het volgende beeld naar voren. Nog steeds is het 
alcoholgebruik in het verkeer lager dan vóór november 
1974. Enkele jaren geleden leek het erop dat weer hoger 
zou worden, maar de laatste onderzoeksresultaten 
wijzen op een stabilisatie op een wat gunstiger niveau. 
Het komt erop neer dat circa 1 op de 8 à 9 (dat wasooit 
1 op de 6 à 7) automobilisten in weekeindnachten met 
meer dan de wettelijke norm van 0,5 0/00 in het bloed 
aan het verkeer deelnemen. 

Momenteel wordt tijdens politiecontroles bij minder dan 
3°,& van de staande gehouden automobilisten een 
strafbare hoeveelheid alcohol aangetroffen. Zou de 
politie alle automobilisten die staande worden gehouden 
tijdens weekeindnachten een ademtest afnemen met de 
Alcocontrol, dan zou bij ongeveer 9°,& een strafbaar 
alcoholgehalte worden gevonden. Zou ook de 
apparatuur optimaal zijn, dan zou dit percentage tot 
12°,& kunnen oplopen. De SWOV geeft over deze 
problematiek een brochure uit. Bestelinstructies op 
blz. 7. 
Binnenkort zullen de resultaten van het onderzoek dat 
in 1983 is gehouden openbaar worden. 

Beeld uit het SWOV rij- en drinkgewoonte onderzoek in 1981. 
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Nieuwe brochure 
over verkeersveiligheid in woongebieden 

Er is een nieuwe SWOV
brochure over de verkeers
veIligheid in woongebieden 
dl:e belangrijk verschIlt van 
de vorige uitgave . Die was 
gebaseerd op een internatio
naal rapport waaraan de 
SWOV indertijd een belang 
rijke biidrage leverde. De 
nieuwe uitgave is veel meer 
toegespitst op de Neder -
1andse situatie, waarbij nj
kelijk gebruik wordt ge
maakt van zeer recente 
onderzoekresultaten. 

5l.lP al.p~ 14 

Veel aandacht in de nieuwe 
brochure voor de verschil
lende maatregelen om de 
verkeersveiligheid in woon
wIJken positief te beiiwloe
den. Behandeld worden 
maatregelen als het weren 
van sluipverkeer door het 
·t1stellen van éénrichtings
verkeer en lusstraten, het 
terugbrengen van rijsnelhe -
den door verkeersdrempels , 
scherpe bochten, versmal
~ngen , asverschuivingen 
e.d ., het bevorderen van 
gegroepeerd parkeren in 
woonstraten en het aanleg
gen van speciale voorzienin
gen voor voetgangers en fiet
sers op wegen met een ver
keersfunctie . Ook de effec 
ten van het woonerf worden 
behandeld. 

De brochure vermeldt de 
eerste resultaten van het 
herindelings- en herinn·ch -
tingsonderzoek in Eindho
ven en RIjswijk en van de 
meer kleinschal(ge maatre
gelen in het kader van het 
onderzoek 'Expen·menten in 
verbhjfsgebieden'. Over het 
algemeen positieve resulta -
ten, die duidelijk maken dat 
op dit gebied veel te berei
ken is. 

Tenslotte worden de onde r
zoeksmethodieken behan
deld die in woongebieden 
kunnen worden toegepast 
en wordt aandacht besteed 
aan het gemeentelijk 
verkeersveiligheidsbeleid . 
De hrochure kost f 5.00 + 
f 1 ,50 verzendkosten . Be-
stellen zie blz. 7. • 

Veel meer toegespitst op de 
Nederlandse situatie . .. 
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Japan ook opmerkelijk 
op verkeersveiligheidsgebied 

Bij discussies over verkeers
veiligheid is het interessant 
te zien hoe andere landen te 
werk gaan die op dit gebied 
succesvol zijn. Japan is zo'n 
land. Daar is het totaal aan
tal doden in het verkeer van 
21.500 in 1970 gereduceerd 
tot 11.750 in 1979. Zelfs ver -
geleken met de sterke dali ng 
in Nederland (bijna 400 i in 
dezelfde periode) mag dat 
opvallend worden genoemd . 
De laatste jaren stagneert 
deze daling echter wel, 
vooral als gevolg van een 
toenemend gebruik van fiet
sen en gemotoriseerde twee
wielers. 
Een belangrijk wapen in de 
strijd tegen de verkeerson
veIligheid in Japan is 'The 
Fundamental Law related to 
Traffic Safety Measures'. 
Deze in 1970van kracht ge
worden wet legt de overhe -
den op de verschillende ni
veau 's verplichtingen op om 
aandacht te besteden aan de 
aanpak van de verkeerson
veiligheid. 
Op Rijksniveau wordt ie -
dere vijf jaar ëen verkeers
veiligheidsplan gemaakt, 
waarvan inmiddels het derde 
in uitvoering IS. De doe 611<i 
lingen en maatregelen van 
dit plan zijn, opm erkeli.l<. 
genoeg ,met veel anders dan 
die in Nede t1and. Wel wordt 
op zeer vasthoudende wijze 
en op grote !th aal gepro -
beerd ze te realiseren . De 
polit;iek ondersteunt dat 
waar nodig. Een gevolg van 
de organisatie van de Ja -
panse samenleving IS dat 
particuliere organisaties en 
het bednjfsleven een veel 
belangrijker rol spelen dan 
In on<; land . 

Cijfermatig 

Een nadere vergelijkt"ng 
leert dat per 1000001nwo 
ners het aantal verkeers 
slachtoffers in Japan lager IS 
dan in Nederland .De moto 
nseringsgraad wa SIn 1982 
ongeveer vergehjkbaar : 2,4 
bewoners per voertuig teg (ti 
2 21n Japan ,waarblj"de toe 
name van de motonsenngs 
graad de laats e 10 Jilar in 

Japan 800 i bedroeg tegen 
lOOi in Nederland . 
De sdmenstelhng van het 
Japanse voertuigenpark is 
duidelijk anders. In ons land 
heeft de personenauto een 
aandeel van 800 i , in Japan 
van nog geen 500 i .Het aan 
deel van de vrachtauto, 
waaronder relatief zeer vee I 
lichte bestelauto's, is In Ja
pan 25°i en in Nederland 
5°i. Het aandeel van de ge
motoriseerde tweewIelers 
bedraagt er 25°i (bij ons 
15°6). De indruk bestaat dat 
het fietsgebruik laag is . 
De Japanner legde in 1980 
met de auto ofhet openbaar 
vervoer gemiddeld 6680 km . 
af. De Nederlander 8770 
km. In ons land werd ruim 
83°i van de kilometers met 
de personenauto afgelegd. 
in Japan slechts 41 °i . Het 
aandeel van het openbaar 
vervoer was maar liefst 55 °6. 
Het aandeel van de auto 
neemt de laatste jaren echter 
wel sterk toe . 
Het aandeel van de voetgan
gers- en fietsersdoden IS in 
Japan 45°i en in Nederland 
35°6. Vooral het aandeel 
van de voetgangers is er, 
vergeleken met Nederland 
hoog . 
Deze gegevens zIjn ontleend 
aan een rei SIerslag van 
SWOV -medewerker ir " F . 
e.M. Wegman . In een van 
de komende nummers van 
het ANWB-blad Verkeers
kunde zal een artikel over 
deze reIs verschijnen . 

De verkeersonveiligheid in 
Japan en de aanpak daarvan 
ir . F " C. M " Wegman . SO 

blz .: be .. tell (ti :/Ie bl z. 7 . 

Route-informatie kan 
systematischer 

De route-informatie voor 
verkeersdeelnemers kan 
worden verbeterd. Dad noc 
moet de InfOrmdtie op we
genkaarten en bewegwIjze 
ringssystemen en in radio
verkeersInformatie uitge
breid en op elkaar afgestemd 
worden. De in ontwikkeling 
zijnde individuele route-in -
formatiesystemen bieden 
weliswaar veel mogelijkhe
den, maar voorlopig zullen 
ze nog in de experimentele 
sfeer blijven. Dit stelt 
SWOV -medewerker ir . H . 
L. Oei in zijn bijdrage aan 
een project van de Stichting 
Toekomstbeeld der Tech -
niek over de gebruikers
vriendelijkheid van informa -
tiesystemen. 

Zinvolle aanvullingen 

Route-informatiesystemen 
kunnen ertoe bIjdragen dat, 
gegeven de aard van het ver -
keer en de heersende om
standigheden, gebruik 
wordt gemaakt van de meest 
functIonele - en de meest 
veilige - route. 
In zIjn bijdrage gaat Oei in 
op de verschillende syste -
men en de verbeteringen die 
denkbadr zijn. Belangrijk 
hierbij is dat de verschil -
lende systemen op elkaar 
worden afgestemd .Een ZIn -
volle aanvulling zou zijn het 
systematisch nummeren van 
secundaire en tertIaire we
gen en afritten " Gegevens 
die zowel op wegenkaarten 
als op wegwIjzers opgeno
men moeten ziJn . Verder 
zoud,(tI belangnjke referen -
ti epunten zoals di el"n radio
verkeersInformatIe worden 
gebrUIkt (Oudeor jn, Poo t 
van Metz ed .) op wegen -
kaarten en wegwIjzers, maar 
ook op de punten zelf, moe -
ten zIjn aangegeven . 
Om dergelijke aanvullingen 
tot hun recht te laten komen, 
IS het noodzakelijk dat weg -
gebruIkers geleerd wordt 
met deze Informatie om te 
gaan . 
De betrouwbaarheid van 
radio -verkeersInformatie 
aJu kunn '(tI worden verbe -
terd door !hellere en uttge-

breider e ver ~meling van 
gegevens. Het lijkt aan te 
bevelen per radio-informa
tie ove r 0 (tzaak en ge -
schatte duur van opstoppin -
gen door te geven. 

Experimenten 

Er zijn op dltgebi trl diverse 
experimenten gaande. Zo 
wordt nàgegaan wat de mo
gelijkheden zIjn van visuele 
informatieverst li!kking aan 
weggebrUIkers bij benzine -
stations en wegrestaurant~,. 
en op de beeldbuis. Daar 
naast wordt geè"xperimen
teerd met sy ~emen van indi -
viduele routebegeleidl'ng, 
waarbij de informatie in het 
voertUIg wordt gegeven . Het 
einde van de mogelijkheden 
hiervan is, vooral door de 
toepa~!'ing van electronica, 
nog met in zicht. De vraag is 
echter hoe de enorme inve~~ 
teringen dIe dergelijke syste -
men met ZIch m ëe brengen 
moeten worden opgebracht . 
Oe'l verwacht voor ons land 
niet veel van aa·n de ver
keersomstandigheden aan 
te passen bewegw j~ering . 
Daarvoor zijn er te weinig 
alternatieve routes beschik -
baar en daarvoor komen 
werkelijk UIt aJnderhjke 
congesties, zoals tijdens 
Paas - en Pinhterdagen, In 
ons land te weinig voor .Oel· 
besluit met erop te wijzen 
dat desondanks rekening 
moet worden gehouden met 
mogelijke toekomstIge ont 
wIkkelingen . Introductie 
van nieuwe systemen moe -
ten met de mogelijkheden 
bel emmeren v,ln . welis\\ 'Hl r 
nog I"n ont\\ Ikkeling zijnde . 
mdJr veelbelovende optim 4 -
lere . 

Route information systems 
l"r .H .L .Oei ;opgenomen ti 
Man and Information Tech -
nology ; towards fnendlier 
systems ; Pubhkati e or · 38 : 
Stichting Toekomstbeeld 
derTechniek, Delft Univer -
slty Press, 1981 : I 9-27 . 
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Geschatte kosten één verkeersdode circa één miljoen 

De SWOV schat de maatschappelijke kosten van de 
verkeersonveiligheid op 9,3 tot 14,1 miljard gulden per jaar. 
Het laagste bedrag is een zeer voorzichtige schatting, het 
hogere een zo reëel mogelijke. 

Inzicht in deze maatschap
pelijke kosten is belangrijk. 
Niet alleen kan ermee wor
den aangegeven wat de ver
keersonveiligheid kost, 
maar ook welk deel daarvan 
ten laste komt van de open
bare middelen, van de ver
schillende departementen 
en van de lagere overheden. 
Of hoe groot de omzet is van 
bedrijfstakken die zich met 
de gevolgen van de verkeers
onveiligheid bezig houden . 
Ook kan worden nagegaan 
welke kosten kunnen wor
den bespaard door het tref
fen van een bepaalde maat
regel. Vragen die in deze 
tijden van zuinig aan doen in 
het middelpunt van de be
langstelling staan . Om dit 
soort vragen te kunnen 
beantwoorden zou per onge
val bekend moeten zijn wat 
de kosten zijn van alle di
recte gevolgen (schade en 
letsel) en van alle activitei
ten die nodig zijn voor her
stel of compensatie . Verder 
zou de identiteit te achterha
len moeten zijn van perso-

nen of organisaties die zich 
hiermee bezig houden en die 
het betalen . AI deze gege
vens zouden dan samen een 
bestand vormen waaruit alle 
informatie kan worden gese
lecteerd die voor deze vra
gen van belang. Om be 
trouw bare antwoorden te 
krijgen zou een bestand , ge
baseerd op een steekproef 
van ongeveer 101, van alle 
ongevallen, veelal vol
doende nauwkeurig zijn. 

Praktijk anders 

Dit lijkt eenvoudig, maar de 
praktijk is anders. Er ont
breken te veel gegevens om 
dergelijke bestanden te vul
len . Het ongevallen bestand 
van de Dienst Ongevallenre
gistratie omvat ongeveer een 
derde van alle verkeersonge
vallen. Ze bevatten informa
tie over een deel van de ge
volgen maar uiteraard niet 
over de financiële. Die zijn 
- voor een deel- wel te vin
den bij de schadeverzeke
raars, maar die gegevens 

zijn niet openbaar vooral uit 
het oogpunt van privacy 
voor de betrokkenen. De 
gegevens van de Stichting 
Medische Registatie omvat
ten de gegevens van ver
keersslach bffers die in het 
ziekenhu·JS zijn opgenomen. 
Alle medische hulp die bui
ten het ziekenhuis wordt 
verleend valt er echter bui
ten. 
Dat neemt niet weg dat er 
allerlei schattingen over de 
totale kosten in omloop wa
ren .Bij de SWOV heerste al 
geruime tijd de overtuiging, 
dat die bedragen de werke
lijkheid niet (meer) bena
derden. Daarom is een 
nieuwe berekening gemaakt 
van de kosten van verkeers
ongevallen voor de Neder
landse economie. In het ver
leden is dat over de jaren 
1948, 1962 en 1967 al eens 
gedaan, waarbij werd uitge
gaan van het totaal aantal 
ongevallen en slachtoffers. 
Op basis van redelijke ver
onderstellingen over de stij
ging van de kosten na 1967 
en van de meer gedetail
leerde kennis die er nu is van 
de aantallen ongevallen en 
slachtoffers komt de SWOV 
op de bedragen waarmee dit 

SWOV-Jaaroverzicht biedt betere informatie 
Er bleek behoefte aan een 
SWOV-jaaroverzicht dat 
meer inzichteliike informa
tie zou bevatten dan de ge
bruikelijke jaarverslagen. 
Deze gaven een opsomming 
van onderzoek per afdeling. 
Het kortgeleden verschenen 
jaaroverzicht 1983 is geheel 
anders opgezet. Het plaatst 
het werk van de SWOV in 
een breder kader , waardoor 
de coordinerende en inte
grerende taak van ons insti
tuut b eter uit de verf komt. 
De dwarsverbanden tussen 
onderzoeken worden daar
door duidelijker. 

Activiteiten 

Een belangnjk deel van de 
uitgave is - uiteraard - ge 
wijd aan onderzoekactivitei
ten . Allereerst wordt I·nge
gaan op de theorievorming 

su.po IP~ 16 

rond integratie van onder
zoek, beleid en beheer, 
waarbij de SWOV in inter
nationaal verband een voor
trekkersrol vervult. Ook het 
lopende onderzoek naar het 
gedrag van verkeersdeelne
mers komt aan de orde . Ver 
der aandacht voor de ont 
wikkelingen op het gebied 
van gegevensverzameling 
en instrumentontwikkeling. 
Aan bod komen: de conflict -

en statistische analysetech
nieken, de wiskundige mo
dellen voor simulatie van 
verkeerssituaties en een 
nieuwe methode voor het 
efficiènt uitvoeren van ver
keerstellingen. Andere on
derwerpen in dit hoofdstuk·. 
onderzoek naar de omvang 
van de verkeersonveilig 
heid, onderzoek op het ge 
bied van ongevallen -en let
selpreventie en letsel herstel , 
onderzoek naar de effecten 
van maatregelen (meten en 
voorspellen van effecten) en 
ontwikkelingsonderzoek 
(veilige wegbermen , wind 
hinder , veiligheidscriteria 
voor verkee rsvoor
zieningen e. d .) . 
Een volgend hoofdstuk 
heeft de kennisversprel·ding 
van de SWOV tot onder 
werp, zowel in de voorlich 
tingssfeer als via congressen, 

bericht opent. Daarbii wor
den de kosten per ongeval 
geschat tussen de f 7.000,
en f 10.000,- , per dode 
tussendef 0,8enf 1,2mil
joen en per gewonde tussen 
de f 19.000 en f 28.000,-. 
Deze cijfers worden onder
steund door een schatting 
van deze kosten op basis van 
beschikbare gegevens uit de 
verzekeringswereld. Die 
komt neer op een bedrag 
van circa f 9,8 miljard. 

. .. tussen de f 7. 000,- en 
f 10.000,- ... 

Economische schade ten ge
volge van verkeersonveilig
heid 
ir. F. C. Flury; binnenkort 
beschikbaar. 

symposia, werkgroepen en 
commissies, cursussen, af
studeerproiecten, dienstver
lening i n de vorm van de 
SWOV -bibliotheek, het 
SWOV -ongevallensysteem 
en adviezen aan derden. 
Tenslotte wordt aandacht 
gegeven aan de algemene 
gang van zaken. 
Hetj·aarverslag'nieuwe stijl ' 
en SWOVschrift maken de 
vertrouwde brochure 'De 
SWOV in 19 . .' overbodig. 
In deze iaarlijks verschii 
nende pubhk atle s was een 
overzicht van activ iteiten, 
opgenomen aan de hand van 
I·n dat jaar verschenen 
SWOV-publikaties. Deze 
brochures die nden als aan
vulling op de gebruikelijke 
jaarverslagen. He t SWOV 
jaaroverz icht 1983 IS gratis 
verkrijgbaar . Bestelinstruc-
ties op blz . 7 . • 
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Onderzoek profiteert van koppelen 
ongevallengegevens en kentekenbestand 

- Zijn oudere auto's vaker betrokken bij ongevallen met 
slachtoffers dan nieuwere? 
- Is er bij botsingen meer kans op ongevallen met slachtoffers 
in kleine auto's dan in grote? 

Voorbeelden van belang
rijke vragen waarop tot op 
heden geen - met cijfers on
derbouwd - antwoord kan 
worden gegeven. De onge
vallenregistratie door de po
litie en de Dienst Verkeers
ongevallenregistratie 
(VOR) IS daarvoor, uit prak
tische overwegingen, te be
perkt. 
Bij verkeersveIligheid spe
len veel factoren een rol. 
Dus zijn er veel en betrouw -
bare basisgegevens nodig 
die zoveel mogelijk aangrij 
pIngspunten bieden. Zou 
het mogelijk zij'n de gege
vens van diverse databan
ken, zoals het door de gege
vens van de DIenst Ver
keersongevallenregIstratie 
(VOR) gevoede SWOV -on
gevallenbestand van onge
valIen met dodel jke afloop 
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en de voertuiggegevens van 
de Rijksdienst voor het 
Wegverkeer (RDW), te 
koppelen dan zou dat een 
belangrijke verbeteringzijn. 
Daarom heeft de SWOV, 
via de kentekens, een proef
koppeling tot stand gebracht 
tussen deze twee bestanden. 
HIerdoor kunnen voertuig 
gegevens toegevoegd wor 
den aan de ongevalgege
vens, wat kan lelden tot ant 
woorden op de vragen waar
mee dl't bericht begon .Nu IS 
vooral gekeken naar de mate 
van koppelbaarheid' in de 
praktIjk . 
De resultaten van dIe proef
koppeling zijn zeer geslaagd. 
Ze rechtvaard(gen voortzet
ting van die koppeling en 
uitbreIding I'n de nchtt-ng 
van andere databestanden . 
De proefkoppeling betrof 

gegevens van 1650 ongeval
len met dodelijk afloop in 
1981. Hierbij waren 2030 
motorvoertuigen met Ne
derlands kenteken betrok
ken . Dat was 89°,6 van het 
totale aantal bij dodehjke 
ongevallen betrokken mo
torvoertut'gen in dat jaar. 
Deze werden automatisch 
gekoppeld aan voertuigge
vens uit het RDW -bestand . 
Via de gegevens op de poli -
tie -registratieformuheren , 
waarop ook vaak merk en/of 
type van het vervoermiddel 
wordt opgegeven, was het 
daarnaast mogehjk een zo 
genaamd ehandmatige scha -
duwkoppeling UIt te voeren. 
Hierdoor kon de betrouw
baarheid van de automati
sche koppeh'ng worden ge -
controleerd . 
De koppelbaarheid bhjkt 
zeer hoog . Van de Ned er 
landse voertuIgen waarvan 
het kenteken bekend was . 
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Aanvragen van 
rapporten en 
andere publikaties 

De SWOV geeft een groot 
aantal onderzoek verslagen, 
consulten en brochures uit. 
Daarnaast publiceren 
SWOV 11ledewerkers regel
matig in diverse tijdschriften 
ofleveren zij bijdragen voor 
symposia en congresversla
gen. Ook de teksten daarvan 
zijn bij de SWOV verkrijg -
baar. 

De kosten 

Bij toezending van aange
vraagde rapporten wordt 
een accept-girokaart bijge
voegd ter vergoeding van 
druk - en verzendkosten. De 
hoogte van deze vergoeding 
wordt in dit bulletin bij be
richten over SWOV -rappor
ten vermeld. 

Brochures en vouwbladen 

De SWOV geeft brochures 
uit , die zijn bedoeld voor 
een breed publiek: 
- deSWOVin 1976-'77-'78 -
'79-'80-'81 
- Publikatielijsten 1962 t,m 
1981 en 1983/'84 
- Wat doet de SWOV 
- Alcohol en snelverkeer 
- Verkeersveiligheid in 
woongebieden 
Daarnaast zijn er gratis 
vouwbladen: 
- SWOV, wetenschap in 
dienst van de verkeersvellig -
heid 
- IRRD: knooppunt van 
wegverkeersdocumentatie 
- Vier films over verkeers 
veIligheid 
- DeRIMOB,nieuwwapen 
in de strijd tegen de ver 
keersonveihgheid 

Bestellen 

AI deze publikaties zijn, on -
der vermeldl'ng van bestel 
nummer S -20, te bestellen 
bIj de afdeling Voorh'chting 
en wetenschappehjke redac 
tte van de SWOV, Postbus 
170, 2260 AD LeIdschen 
dam . telefoon 070 -209323 . 
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Expositie licht SWOV-filosofie 
en -aanpak toe 
Tijdens Intertraffic 84, in 
april in de RAl te Amster
dam gehouden, introdu
ceerde de SWOV een 
nieuwe panelen-expositie, 
waarin onder meer wordt 
ingegaan op de SWOV -filo
sofie. Die komt op het vol 
gende neer: slechts een be
roep doen op de 'mentaliteit' 
van de weggebruiker heeft 
weinig effect. Alleen door 
pakketten van maatregelen 
in de sfeer van voertuig, weg 
en omgeving en op het ge
bied van voorlichting en 
educatie, kan een veiliger 
gedrag worden uitgelokt. 
Een complicatie is dat er 
nooit één oorzaak is voor 
een verkeersongeval. Altijd 
is er sprake van een kritische 
samenloop van omstandig
heden, waarin één of meer 
factoren soms wel overheer
send kunnen zijn: alcoholge
bruik is daarvan een goed 
voorbeeld. Daar komt nog 

Vervolg van bladzijde 3 

weer naast het bijhouden 
van de ontwikkelingen van 
het alcoholgebruik in het 
snelverkeer. 

Nieuwe 
onderzoekprocedure 
Omdat de nieuwe onder
zoekprocedure meer aan
sluit bii de opsporingsactivi 
teiten van de politie, is ge
streefd naar een meer routi
nematige aanpak . Wil dat 
werken dan moet de politie 
wel beschikken over be
trouwbare apparatuur om 
alcohol bii verkeersdeelne 
mers op te sporen . De al 
enige jaren geleden voor dit 
doel wettelijk toegelaten Al
cocon trol bleek tijdens het 
onder zoek van 1981 niet erg 
effectief. Technisch gezien 
is het echter mogehJk goede 
apparaten te bouwen . 
De nieuwe aanpak van het 
onderzoek betek ent ook dat 
de politie alle automobilis -
ten die staande worden ge 
houden een ademtest zal 
moeten laten afleggen . Dit 
WIjkt sterk af van de gang 
bare politiepraktijk en zal 
voorlopig begeleiding ver -
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bij dat niet alleen de omstan
digheden tijdens maar ook 
voorafgaand aan het ongeval 
van invloed zijn. Dit alles 
bemoeilijkt de aanpak van 
het probleem in grote mate. 
De SWOV is bezig een syste 
matische wijze van denken 
en werken te ontwikkelen 
om deze ingewikkelde pro 
blematiek integraal aan te 
pakken. Ook daarvan geeft 
de expositie een beeld. 
Naast dit filosofische deel 
biedt de SWOV-expositie 
een keur aan resultaten van 
verkeersveiligheidsonder
zoek. 
De expositie is bedoeld voor 
instellingen en personen die 
zich bezig houden met de 
verkeersonveiligheid, zoals 
beleids-, iustitiële- en poli
tie-instanties, ingenieursbu
reaus's, opleidingsinstituten 
op het gebied van verkeer en 
vervoer en actie- en bewo
nersgroepen. Er wordt dus 

gen. Bij het laatste onder
zoek in 1983 werd deze bege
leiding ter plaatse gedaan 
door de DSWO. 
Tenslot te is het zaak te voor 
komen dat plaats en tijd van 
politieacties uitlekken. Dat 
zal moeten worden opgelost 
door nog onopvallender te 
werk te gaan en vaker te 
verplaatsen. • 

Verschillen in 
uitslag 
In de pers ziin berichten ver
schenen over de werking 
van blaaspiipjes en bloed
proef in verband met de aan -
houding van de burgemees
ter van Arnhem. Volgens 
die berichten zou de SWOV 
hebben verklaard dat hier 
sprake was van een 'onmo 
gehJk' verschil tussen de po
sitie Ve uitslag van de blaas
bu isies en de daarop vol 
gende bloedproef, die wees 
op een zeer laag alcoholge
halte van het bloed. 
Voor de goede orde wijzen 
WIJ' erop dat uit onderzoek 
blijkt dat dergelijke verschil
len weliswaar moeilijk zijn 
te verklaren maar we l dege-
hjk voorkomen. • 

Het visuele deel van de expo
sitie bestaat uit illustraties 
van B. Brobbel. 

een zekere voorkennis ver
ondersteld. 
De expositie bestaat uit 14 
panelen, ieder ruim twee 
meter hoog en een meter 
breed. Ze kunnen in vrij wil
lekeurige vorm worden op
gesteld en zijn dus voor veel 
ruimtes geschikt. Ieder pa-
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bleek circa 99°,6 automatisch 
koppelbaar. De overeen
stemming Vcln merk en/of 
type bedroeg minstens 94% 
in die gevallen waar de poli
tie -registratie deze informa 
tie vermeld had. Van de 2030 
betrokken motorvoertuigen 
kon de RDW in 95°,6 van de 
gevallen (nagenoeg) com
plete technische informatie 
leveren. 
Voor onderzoekdoeleinden 
betekent deze koppeling in-

neel heeft eigen verlichting. 
Desgewenst kunnen beeld
dia-series - inclusief de daar
voor benodigde apparatuur 
- worden bijgeleverd over 
de verkeersveiligheid in 
woongebieden (circa 4 mi
nuten) en de mogelijkheden 
van wiskundige modellen 
voor het nabootsen van ver
keers- en ongevalsituaties 
(circa 7 minuten). Wie vi
deo-afspeelapparatuur ter 
beschikking heeft (systeem 
Humatic) kan ook nog een 
animatiefilm over wiskun
dige modellen vertonen. 
Tenslotte kan het geheel 
worden uitgebreid met 
vouwbladen over diverse 
onderwerpen. 
Voor de opbouwen het weg
halen van de expositie wor
den alleen de werkelijk ge
maakte kosten in rekening 
gebracht. Wie geïnteres
seerd is in het gebruik van 
deze expositie of meer infor
matie wil kan terecht bij de 
SWOV, afdeling Voorlich
ting en wetenschappelijke 
redactie. • 

formatievermeerdering. 
Het gaat hier dus om gege
vens van ongevallen met do
delijke afloop. Of de minder 
compleet geregistreerde let
selongevallen ook zo goed 
koppelbaarzijn zal nog moe 
ten worden uitgezocht. 

Proefkoppeling van het ken
tekenbestand aan het onge 
vallenbestand 
J . E . Lindeiier; 43 blz. " 
bestellen zie blz. 7. 

De Stichting Wetenschappehjk O nderzoek Verkeersvei
ligheid SWOV heeft statutair to t taak wetenschappelijk 
o nderzoek te doen dat verband houdt metde verkeers
veiligheid en de kennis uit dat onderzoek te verspreiden. 
Het bestuur van de SWOV bestaat uit vertegenwoordi
gers van verscheidene ministeries, van het bedrijfsleven 
en van belangrijke maatschappelijke instellingen. Het 
bureau van de SWOV wordt geleid door prof.ir.E.As
mussen en bestaat o.a. uit de afdelingen Onderzoekon
dersteuning, Projectvoorbereiding en Adviezen, Pre
crash onderzoek, Crash en post-crash onderzoek, Me
thodenen technieken, Algemene 2l:lken en Voorlichting 
en wetenschappelijke redactie. 
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