
'45.000 doden en 1.500.000 gewonden zi jn er jaarl i iks te

b e t r e u r e n o p d e E u r o p e s e w e g e n ' , z e g t m r . P i e t e r v a n

Vollenhoven. Hij is de kersverse voorzitter van de nieuwe

Raad voor de Transportvei l igheid. Deze organisatie vormt een

overkoepeling van de veiligheidsraden voor het wegvervoer,

luchtverkeer, zeevaart en spoorwegen.
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e Raad zal zich ook over het buisleidingentrans-

port buigen. Van Vollenhoven: 'Het afgelopen

iaar kwamen 1.066 mensen om en vielen er

meer dan 200.000 gewónden in het Nederlandse verkeer

te betreuren. Dat zijn indrukwekkende getallen, die ver-

der terug moeten worden gedrongen. Gelukkig is dat de

afgelopen twintig jaar in Nederland steeds beter gelukt,

mede dankzi j  de inspanningen van de oude Raad voor

de Verkeersveiligheid'.
'De Raad voor de Transportvei l igheid zal,  zich onder

meer bezighouden met ernstige ongelukken, waarbi j

ten minste vi j f  doden of t ien gewonden vielen',  zegt Van

Vollenhoven. 'Ook gekantelde vrachtwagens en buson-

gelukken zul len wij  onderzoeken. Maar ook zaken als de

effecten van de snelheidscontroles en -apparatuur op de

bevordering van de verkeersveiligheid. Ook zullen wij

reageren op onrustgevoelens, die er in de samenleving

zi jn waar te nemen. De Raad houdt zich daarbi j  nooit

bezig met de schuldvraag, maar wel met de vei l igheids-

aspecten. Om een concreet voorbeeld te geven. Op een

kruispunt in Den Haag gebeurde een ernstig ongeval,

doordat een auto door rood l icht reed. De bestuurder

verklaarde dat hi j  het rode l icht niet had gezien, alhoe-

wel getuigen het tegendeel beweerden. De schuldvraag

was duidel i jk. Ongeveer een jaar later herhaalde de

gebeurtenis zich op dezelfde plek, waarbi j  toeval l ig

dezelfde agent onderzoek deed naar het voorval.  Ook

deze bestuurder verklaarde het l icht niet te hebben

gezien. Uit later onderzoek bleek, dat beide bestuurders

inderdaad het l icht niet konden zien. Want bi j  een

bepaalde atmosferische gesteldheid, een combinatie van

regen met een lage zonnestand, ontstond et een lucht-

spiegel ing, waardoor het verkeersl icht inderdaad niet

zichtbaar was. Die vaststel l ing vormt onder meer een

taak van de nieuwe Raad voor de Transportvei l igheid.

Wel zouden beide bestuurders met het rapport in de

hand om een heropening van hun proces bij de rechter

kunnen verzoeken. Maar enige andere hulp van de Raad

kunnen zi i  niet verwachten. '

VERSNIPPERING
'Wil doen daadwerkelijk onafhankelijk onderzoek naar

ongevallen', zegt Van Vollenhoven stellig. 'Dat is nieuw,

want in het verleden waren altiid de bestaande over-

heidsinspecties met deze onderzoeken belast. '  Van

Vollenhoven: 'De oude Raad voor de Verkeersveiligheid

was een totaal ander college, namelijk een beleidsin-

stantie voor de overheid. De nieuwe Raad voor de

Transportveiligheid geeft veiligheidsaanbevelingen aan

allerlei organisaties, waaÍonder de overheid. Nationaal

en internationaal gezien, bliift de verkeersveiligheid een

buitengewoon versnipperd werkterrein. Het kent ook

vele verantwoordelijke instanties, zoals onder meer de

autonome wegbeheerders. Zo ziin er maar liefst 575

gemeenten, 62 waterschappen, twaalf proviricies en een

rijksoverheid die alle afzonderlijk het beheer over de

wegen uitoefenen. Die versnippering draagt ertoe bij

dat het onderwerp van de vetkeersveiligheid niet hoog

op de politieke agenda scoort. Want elke wegbeheerder

krijgt iaarlijks 
'slechts' met één tot twee verkeersdoden

te maken. Bovendien beschikken deze locale wegvakbe-

heerders over weinig bevoegdheden om de problemen

aan te pakken. Vandaar dat onafhankelijke onderzoeken

kunnen bijdragen tot het achterhalen van de oorzaak

van de ongelukken. Pas als die bekend ziin, kunnen de

iuiste maatregelen worden genomen. Nu ligt nog te veel

het accent op het nemen van infrastructurele maatrege-

len of het verbeteren van de wetshandhaving.'

VEILIGHEID
'Toch is de laatste iaren de verkeersveiligheid enorm toe-

genomen', aldus Van Vollenhoven. 'Zo waren er 1.066

dodelijke slachtoffers in het verkeer te betreuren in het

afgelopen iaar. Terwijl er maar liefst 6 milioen auto's

rondriiden. In 1953 lag dat aantal doden even hoog,

alleen waren er destiids slechts 253.000 voertuigen op de

weg. Dankzij maatregelen als de verplichte autogordels,

de bromfietshelm en de kooiconstructie van de wagens is

het aantal doden en gewonden sterk gereduceerd.
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Daarnaast  kwamen er  sne lhe ids-  en
alcoholcontroles, betere wegen en een
goed ambulancesysteem. Ondanks al die
maatregelen zal het aantal slachtoffers
toch nog verder moeten dalen de
komende iaren. Wat ons echter vooral
zorgen baart, is dat het aantal gewonden
van verkeersongevallen op meer dan
250.000 wordt geschat en onvoldoende
afneemt. Feiteliik worden er door de
poli t ie te weinig gewonden geregis-
treerd. Ingeval van bijvoorbeeld kop-
staart-botsingen waarbi j  al leen van
blikschade sprake l i jkt te zi jn, kan pas
weken later blijken dat men een whip-
lash heeft opgelopen'. Van Vollenhoven
stelt 'dat gelet op de verkeersongevallen-
ciiÍers, is er bovendien absoluut wel spra-
ke van een forse dal ing van het aantal
verkeersdoden, terwii l  er een enorme
onderregistrat ie van het aantal verkeers-
gewonden bestaat. Eigenl i jk is er sprake
van een verschuiving van de ernstgraad
van de verkeersongevallen. Vroeger orrer-
leden verkeersdeelnemers aan verwon-
dingen, die nu goed behandelbaar zifn,
dankzi i  bi ivoorbeeld de trauma-teams,
de goede dienstverlening door ambulan-
ce- en EHBo-personeel. Mede door die
verschuivingen neemt de belangstel l ing
voor het vraagstuk van de verkeersvei l ig-
heid aÍ. '  Van Vollenhoven vervolgt: ' ln

de jaren zeventig wilde 'de pol i t iek'  nog
een vuist maken tegen de verkeersonvei-
ligheid. Daar is echter weinig van over-
gebleven. Zo werd de Directie
Verkeersveiligheid op het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat ontbonden en de
Raad voor de Verkeersveiligheid opgehe-
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ven. Met de verschuiving van de verant-

woordelijkheid van het Riik naar de pro-

vincies en gemeenten is het onderwerp

landelijk gezien, uit het zicht verdwe-

nen. Wel bliift de veiligheidshandhaving

door camera's nog een interessant

onderwerp. Want 8570 van alle overtre-

dingen worden door camera's geregis-

treerd. Deze geautomatiseerde

-- afhandeling van overtredingen vormt
&slechts een beperkt deel van alle begane

overtredingen. Daardoor lijkt het ver-

dacht veel op het innen van vorderingen

door incassobureaus.'

RAAD
'In de jaren zeventig vielen er 3.000

doden en 70.000 gewonden in het

Nederlandse verkeer', zegt Van

Vollenhoven. 'Dat leidde tot het stellen

van veel vragen en het indienen van

veel moties over de verkeersveiligheid in

de Tweede Kamer. Uiteindelijk is beslo-

ten tot het oprichten van een Raad voor

de Verkeersveiligheid, de voorloper van

de pas geïnstalleerde Raad voor de

Transportveiligheid. De nieuwe Raad zal

zelf onderzoek uitvoeren, dat tezamen

met haar aanbevelingen zal worden

gepubliceerd. Tot nu toe waren allerlei

overheidsinspecties belast met de regel-

geving en oefenden het toezicht erop

uit. Soms voerden zij zelfs ook nog zoge-

naamd'onafhankeli jke' onderzoeken bi i

ernstige ongevallen uit. Van echte onaf-

hankeliikheid was dus absoluut geen

sprake- Daarom is het vrij uniek, dat

Nederland nu beschikt over een echt

onafhankeliike Raad, die zelf onderzoek

kan verrichten. Nogmaals, wij richten

ons daarbij niet op de schuldvraag maar

wel op de onderhavige veiligheidspro-

blemen.'

TINSIOTTA
'|aarlijks komen er in het verkeer in de

V.S. bijna 50.000 burgers om en raken

anderhalf mil joen mensen gewond',

aldus Van Vollenhoven. 'Dat staat geliik

aan het aantal doden dat 14 iaar vech-

ten in Vietnam vergde. Aan die staat

van oorlog dient een einde te komen.

Om dat te bereiken is er nog een lange

weg te gaan.'
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