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Sensibilisering en repressie gaan hand in hand voor meer
verkeersveiligheid in Brussel
Voorstelling politiestatistieken rond verkeersveiligheid
Hoe meer sensibiliseringscampagnes samenvallen met een toegenomen aantal politiecontroles,
hoe beter voor de verkeersveiligheid. Dat komt duidelijk naar voren uit de statistieken rond
verkeersinbreuken die deze woensdagvoormiddag voorgesteld zijn door de politiediensten actief
in het Brussels Gewest. “De studies tonen aan dat het doen samenvallen van
sensibiliseringscampagnes met repressieve controles zichtbaar resultaat oplevert. Het is
hoopgevend te zien dat we een steeds groter wordende mentaliteitswijziging kunnen opmerken bij
onze bestuurders”, vertelt Staatssecretaris Bianca Debaets.
Het aantal verkeersinbreuken dat werd vastgesteld door de politie in het Brussels gewest is in 7 jaar
tijd ongeveer verdubbeld. Van 375.672 in 2007 naar 620.102 in 2014 (met een terugval tot 520.366
in 2015 te wijten aan het dreigingsniveau waardoor er minder personeel beschikbaar was). Deze
sterke stijging is mogelijk gemaakt door de inzet van gesofisticeerder materiaal (zoals de lidars).
Bianca Debaets : « Bekeken met een verkeersveiligheidsbril zijn de toegenomen controles een goede
zaak. Samen met de controles namen ook onze sensibiliseringscampagnes (gordeldracht,
alcoholmisbruik, snelheid) toe. Samen veranderen ze het rijgedrag van de mensen. Ook in de
toekomst zullen we blijven samenwerken met de politie om die gedragswijziging te bestendigen.
Daarbij kunnen de Brusselse politiezones op eenvoudige vraag steeds op mijn steun rekenen voor de
huur of aankoop van materiaal zoals de lidars. Op die manier verhogen we de verkeersveiligheid in
het gewest. Dat komt alle inwoners ten goede ».
Wat we nog kunnen leren uit de politiecijfers is dat er in Brussel tussen 2007-2015 een
verdrievoudiging plaatsvond van het aantal snelheidsovertredingen. Het is vooral het aantal
snelheidsovertredingen met meer dan 20 km/u dat de hoogte inging. Het aantal overtredingen dat te
maken heeft met alcoholmisbruik blijft al 7 jaar stabiel (2.461 in 2015). Het gaat vooral om mannen
(85%) tussen 21 en 40 jaar oud. Bij de overtredingen rond druggebruik achter het stuur is het
aandeel mannen nog hoger (95%, 137 overtredingen in 2015). De meerderheid onder hen was jonger
dan 30 jaar.

Naast de nu lopende zomerbobcampagne zal Staatssecretaris Bianca Debaets nog andere campagnes
opstarten tussen nu en het einde van het jaar: veilig op weg naar school (operatie boekentas), strijd
tegen overdreven snelheid, strijd tegen afleiding achter het stuur (bijvoorbeeld de smartphone) en
de winterbobcampagne. De verschillende campagnes worden gefinancierd oor het Brusselse
Verkeersveiligheidsfonds dat recent is opgericht.
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