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SAMENVATTING

VERKEERSVEILIGHEID
De verkeersveiligheid in Europa is in de afgelopen decennia verbeterd. Het aantal
verkeersdoden in de EU-28 bedroeg in 2010 bijna 31.500, oftewel slechts 57 % van de
54.949 verkeersdoden in 2001. Tussen 2008 en 2010 werd een aanzienlijke stap in deze
richting gezet: toen nam het aantal verkeersdoden met 10 % per jaar af, tegen 4 % per
jaar tussen 2001 en 2007. Hoewel er sprake was van een aanzienlijke afname, heeft de
EU het in 2003 vastgestelde streefcijfer van 50 % minder verkeersdoden tussen 2001 en
2010 niet gehaald.

Naast de algemene afname van het aantal verkeersdoden moet het volgende worden
opgemerkt:

 De afname is gerealiseerd ondanks een algemene toename van het
passagiersvervoer over de weg: tussen 1995 en 2011 nam de vraag naar vervoer
over de weg, gemeten in passagierskilometers, in de EU jaarlijks gemiddeld met
1,1 % toe.

 De situatie verschilt aanzienlijk per lidstaat. In de zuidelijke en oostelijke lidstaten
ligt het aantal verkeersdoden doorgaans boven het EU-gemiddelde.

 Het aantal verkeersdoden nam per type weggebruiker verschillend af: onder
automobilisten (-45 %), bestuurders van vrachtvoertuigen (-40 %), fietsers (-
33 %) en voetgangers (-34 %) daalde het aantal verkeersdoden gestaag, terwijl
het onder motorrijders gelijk bleef.

 Uit voorlopige gegevens over 2013 blijkt dat het aantal verkeersdoden nog steeds
afneemt, gelet op het totaal van 26.000 geregistreerde verkeersdoden in de EU.
Op basis van de voorlopige cijfers is het aantal verkeersdoden met 8 %
afgenomen ten opzichte van 2012, nadat dat aantal tussen 2011 en 2012 met
9 % was afgenomen.

Gegevens over verkeersongevallen worden op Europees niveau verzameld in CARE, de
Europese centrale gegevensbank voor verkeersongevallen, die informatie bevat over het
aantal doden en gewonden in de EU en niet-vertrouwelijke informatie uit de lidstaten
samenbrengt.

Sinds de aanneming van het derde Europese actieprogramma voor verkeersveiligheid
erkent de EU dat menselijke fouten de voornaamste oorzaak van verkeersongevallen
zijn, al is de impact van de toestand en het onderhoud van wegen niet verwaarloosbaar.
Aangezien bestuurders fouten kunnen maken en dat onvermijdelijk ook doen, moet de
infrastructuur geleidelijk worden verbeterd om de weggebruikers beter te beschermen
tegen hun eigen tekortkomingen.

UITGAVEN AAN WEGONDERHOUD IN DE EU
De verzameling van homogene en nauwkeurige informatie over wegonderhoud en
investeringsuitgaven in de lidstaten is lastig, omdat de gegevens nauwelijks homogeen
zijn. Het beheer van de wegen verschilt per lidstaat, zodat de verantwoordelijkheid voor
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het op een acceptabel niveau instandhouden van de verschillende trajecten bij vele
instanties berust, zoals nationale ministeries en regionale of lokale overheden. Daarnaast
zijn de definities van wegonderhoud en investeringsactiviteiten niet altijd duidelijk
wanneer verschillende nationale situaties worden vergeleken, waardoor het lastig is om
precies te bepalen wat op deze twee terreinen moet worden vastgelegd. Dit leidt tot
verschillen in de wijze waarop de lidstaten gegevens rapporteren.

Om te beoordelen hoe het wegonderhoud in de EU zich in de afgelopen jaren heeft
ontwikkeld, zijn in deze studie de gegevensset van de OESO en het ITF over
wegenuitgaven, de asfaltproductiegegevens van de EAPA en landenspecifieke informatie
samengebracht. De verzamelde gegevens laten zien dat de weginvesteringen in de EU
tussen 2006 en 2011 relatief stabiel zijn gebleven. De weginvesteringen bereikten een
piek in 2009, maar waren tegen 2011 met 7,1 % gedaald. Ten aanzien van de
onderhoudsuitgaven laat de analyse zien dat de onderhoudsactiviteiten in Italië, Ierland,
Slovenië en Spanje in de afgelopen jaren sterk zijn afgenomen en dat er waarschijnlijk
ook in Slowakije, Finland, Tsjechië, het VK, Portugal en Hongarije een neerwaartse trend
kan worden waargenomen. Tegelijkertijd lijkt een aantal EU-lidstaten in dezelfde periode
de onderhoudsuitgaven te hebben opgeschroefd, te weten Oostenrijk, Duitsland,
Frankrijk, Kroatië, Litouwen, Luxemburg en Polen.

De impact van de crisis is groter wanneer de financiering van de weginfrastructuur sterk
afhangt van overheidsuitgaven en minder van andere financieringsbronnen (zoals
tolwegen). De status van de overheidsfinanciën van de lidstaten en hun fiscale en
budgettaire keuzen hebben tot verschillende uitkomsten geleid.

BEOORDELING VAN DE KWALITEIT VAN HET WEGDEK EN
PLANNING VAN ONDERHOUDSACTIVITEITEN
Met de aanneming van Richtlijn 2008/96/EG werd voor het eerst een gemeenschappelijk
EU-kader betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur
vastgesteld. De richtlijn is evenwel uitsluitend van toepassing op TEN-V-corridors, wordt
in de EU op uiteenlopende wijze geïnterpreteerd en uitgevoerd en richt zich alleen op de
procedurele aspecten van de monitoring van de verkeersveiligheid.

De EU heeft aan de hand van de volgende onderzoeksprojecten geprobeerd die
beperkingen op te heffen:

 Pilot4safety ontwikkelde een handleiding, aangevuld met een reeks beste
praktijken die het beginpunt kunnen vormen voor de ontwikkeling van een
alomvattend instrument dat de operationele voorschriften voor wegexploitanten
en nationale autoriteiten standaardiseert.

 WhiteRoads stelde de "witte vlekken" vast, oftewel trajecten op de TEN-V-
corridors waar tijdens de onderzoeksperiode ondanks grote verkeersstromen geen
ongevallen zijn gebeurd, en bestudeerde deze om de belangrijkste factoren voor
het hoge niveau van verkeersveiligheid te identificeren.

Uit de resultaten van het WhiteRoads-project blijkt dat een goed wegontwerp, passende
onderhoudsprogramma's, de installatie van betrouwbare en homogene bewegwijzering
en wegmarkeringen en passende verlichting de belangrijkste succesfactoren van de witte
vlekken zijn. De in het kader van het WhiteRoads-project ontwikkelde controlelijst moet
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worden gezien als een nieuw instrument dat de verkeersveiligheidsaudits en -inspecties
als bedoeld in Richtlijn 2008/96/EG aanvult en ook kan worden toegepast op andere
relevante trajecten buiten het TEN-V-netwerk.

Sommige lidstaten hebben een procedure vastgesteld voor de monitoring van de
wegtoestand en de prioritering van maatregelen. In veel gevallen is die echter niet van
toepassing op lokale of stedelijke wegen. Wanneer het wegonderhoud in
overeenstemming met de uitkomsten van de monitoring wordt uitgevoerd, hangen de
regels voor de prioritering af van de wijze waarop de uitkomsten worden beoordeeld.

SOCIAALECONOMISCHE GEVOLGEN VAN WEGONDERHOUD
De uitgaven aan het wegonderhoud hebben ook bredere sociaaleconomische gevolgen.
Het verminderen van de reistijd als gevolg van tijdig onderhoud is een van de meest
algemeen erkende economische voordelen van wegonderhoud. Er zijn voorts
aanwijzingen met betrekking tot de sociale kosten van verkeersongevallen, die in Franse,
Litouwse en Nederlandse studies zijn gekwantificeerd. Studies naar de bredere
economische gevolgen van wegonderhoud laten zien dat vermindering van de uitgaven
aan wegonderhoud een impact op de algehele economie van 100 % tot 250 % kan
hebben.

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN
In het licht van de komende EP-debatten over de initiatieven die de EU moet ontplooien
om de veiligheid en kwaliteit van het wegdek in stand te houden en om de mogelijke
negatieve gevolgen van bezuinigingen op het wegonderhoud als gevolg van een
economische recessie te bestrijden, moeten de volgende maatregelen worden
overwogen:

 In het kader van de herziening van Richtlijn 2008/96/EG betreffende het
beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur van
19 november 2008 moeten veranderingen worden ondersteund die een homogenere
toepassing in de EU mogelijk maken en die het technische en geografische
toepassingsgebied van de richtlijn uitbreiden.

 De Commissie moet worden verzocht om te komen met een voorstel om de
ervaringen in het kader van het WhiteRoads-project uit te breiden naar andere
wegcategorieën en de uitkomsten van de wittevlekkenstudie te gebruiken om de
gevaarlijkste trajecten veiliger te maken, de verspreiding van een controlelijst, die
vergelijkbaar is met de in het kader van WhiteRoads ontwikkelde lijst, te
ondersteunen als een nieuw instrument ter aanvulling van de
verkeersveiligheidsaudits en -inspecties als bedoeld in Richtlijn 2008/96/EG, en de
toepassing ervan op trajecten buiten het TEN-V-netwerk te stimuleren.

 Er moeten op lokale en stedelijke wegen gerichte acties en maatregelen worden
geïdentificeerd. Deze wegen vormen het grootste veiligheidsrisico en in sommige
lidstaten neemt het onderhoud van deze wegen het sterkst af.

 De verspreiding van de goede praktijken die een aantal EU-lidstaten heeft
geïntroduceerd, moet worden bevorderd. Deze praktijken kunnen helpen om de
onderhoudsactiviteiten in de EU rendabeler te maken.


