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Helft minder verkeersdoden in Brussel
Volgens de nieuwe verkeersveiligheidsbarometer van het BIVV is het aantal doden ter plaatse
met 13% gedaald in 2016 ten opzichte van 2015. Het aantal letselongevallen daalde ook lichtjes
met 0,5%. Nog nooit waren er minder letselongevallen en vielen er zo weinig doden ter plaatse
op onze wegen. Eén van de meeste positieve tenden-sen is de constante daling van het aantal
ongevallen met jonge bestuurders sinds 2012. Het aantal ongevallen met fietsers stijgt
daarentegen wel, vooral in Brussel.

Het aantal doden ter plaatse daalde in alle gewesten van België: in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (-10), in het Waals Gewest (-27) en in het Vlaams Gewest (-46). Het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en Vlaanderen bereikten hiermee een laagterecord van het aantal doden ter plaatse. In
Wallonië werden in 2014 betere resultaten vastgesteld.
“De resultaten voor 2016 zijn bemoedigend. Vorig jaar stierven er in het Brussels Gewest 11 mensen
ter plaatse na een verkeersongeval. Elk verkeersdode is er natuurlijk één te veel, maar dit resultaat is
een daling met 50% tegenover het jaar voordien en het laagste aantal sinds 2004. De sterke stijging
van het aantal fietsers (tot 50% vorig jaar) heeft wel een invloed op het aantal ongevallen met
fietsers. We blijven dan ook inzetten op de zichtbaarheid van fietsers door campagnes en de
gevaarherkenningstest in het hervormde rijexamen. Met ‘Ping if you care’ kunnen 1.000 Brusselse
fietsers aangeven waar en waarom ze zich onveilig voelen in het verkeer,” aldus Brussels
Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets. “We blijven dus samen met alle
weggebruikers – want ook zij dragen verantwoordelijkheid om hun gedrag aan te passen – werken
aan een veiliger verkeer. Elke verkeersdode is een vader, moeder, kind, broer of zus die nooit meer
thuiskomt.”
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