
 

Verkeersveiligheid: nieuwe EU-maatregelen ter
vermindering van verkeersongevallen
 
Nieuwe maatregelen, zoals verplichte veiligheidskenmerken in auto's, zullen
verkeersveiligheid  verbeteren en ongelukken verminderen. Het Parlement stemde op 16
april in met nieuwe regels.
 

EU-wegen zijn de veiligste ter wereld. Gemiddeld zijn er 49 verkeersongevallen per miljoen
inwoners, tegenover 174 doden per miljoen wereldwijd. Verkeersdoden in de EU zijn de
afgelopen twintig jaar meer dan gehalveerd, maar recente cijfers weergeven dat de daling van
het sterftecijfer stagneert. Verdere inspanningen zijn daarom noodzakelijk om de
verkeersveiligheid te verbeteren en levens te redden.
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https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/en/
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Bekijk onze infografiek over dodelijke ongevallen op EU-wegen voor meer informatie.
 
De nieuwe regels zullen geavanceerd veiligheidsapparatuur verplichten in alle nieuwe
wegvoertuigen die verkocht worden in de EU. Nieuwe modellen zouden de regels vanaf vanaf
mei 2022 hanteren, terwijl bestaande modellen dat vanaf mei 2024 zouden doen.
 
 
Ook doelt het voorstel er op om rekening te houden met technologische ontwikkelingen en
maatschappelijke  trends:  een vergrijzende bevolking,  het  toenemende aantal  fietsers  en
voetgangers, maar ook de nieuwe afleidingsoorzaken voor bestuurders, zoals het gebruik van
elektronische apparaten tijdens het rijden.
 
 
'Intelligente snelheidsassistentie  zal  een bestuurder  telkens feedback geven wanneer  de
snelheidslimiet wordt overschreden, gebaseerd op kaarten en verkeersborden,'  zegt Róża
Thun, het Pools EVP-lid dat verantwoordelijk is om deze nieuwe regels in het Parlement te
sturen.
 
 
'We introduceren daarmee dus geen snelheidsbegrenzer, maar een intelligent systeem dat
bestuurders volledig bewust maakt van wanneer ze te hard rijden. Dit zal niet alleen meer
veiligheid brengen voor ons allen, maar bestuurders ook helpen om snelheidsovertredingen te
voorkomen.'
 
Wat zal er veranderen?
 
 
Alle nieuwe voertuigen zullen rond de 30 verschillende levensreddende technologieën bevatten,
waaronder:
 

Een rijhulpsysteem dat de bestuurder bewust maakt bij een overschrijding van een
snelheidslimiet 
Een aandachtswaarschuwing bij slaperigheid of onvoldoende alertheid 
Een afleidingswaarschuwing om de aandacht bij de verkeerssituatie te houden 
Een noodstopsignaal in de vorm van een licht dat weggebruikers achter het voertuig
inlicht dat de bestuurder plots remt 
Een omkeersysteem om botsingen met personen en voorwerpen te voorkomen met
behulp van een monitor of een camera 
Onde rs teun ing  voo r  a l coho l s l o t i ns ta l l a t i e  waa rdoo r  a l t e rna t i eve
a l coho l s l o t voo rz i en i ngen  kunnen  wo rden  gemon tee rd 
Een 'Event Data Recorder', oftewel een ongevalsdatarecorder, die gegevens spoedig
voor, tijdens en onmiddellijk na een verkeersongeval registreert 
Een bandenspanningscontrolesysteem dat de bestuurder waarschuwt wanneer er
drukverlies optreedt
 

Voor personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen worden noodremsystemen verplicht, evenals
een systeem dat de bestuurder waarschuwt bij uitvaring van de rijstrook. Deze zijn reeds
verplicht voor vrachtwagens.
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20190410STO36615/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0151_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2019/04-01/COREPER_ANNEX_GVSR_EN.pdf


Vrachtwagens en bussen worden gevraagd direct-zichtfuncties te installeren die ervoor zorgen
dat bestuurders kwetsbare weggebruikers vanuit de bestuurdersstoel kunnen zien zonder het
gebruik van spiegels of camera’s. Waarschuwingssystemen die de directe nabijheid van fietsers
en voetgangers detecteren worden ook noodzakelijk.
 
Verplichte veiligheidskenmerken kunnen het aantal verkeersdoden drastisch verminderen,
aangezien menselijke fouten bij ongeveer 95% van alle verkeersongevallen zijn betrokken.
 
 
 
Volgende stappen
 
Voordat de regels in werking kunnen treden moeten ze goedgekeurd worden door de Raad.
 
Meer informatie
Persbericht (Engels)
Procedure (Engels)
Briefing: algemene veiligheid van voertuigen en bescherming van kwetsbare weggebruikers
(Engels)
Briefing: verkeersveiligheid in de EU (Engels)
 Wegvervoer: voorschriften inzake verkeer en veiligheid (Fact sheet)
Webpagina Europese Commissie: verkeersveiligheid in de EU

Verkeersveiligheid
Voorlopige statistieken voor 2018 (Engels)
Trends, statistieken en uitdagingen (Engels)
Hoe gaat het met jouw land? (Engels)

Nieuwsitem

NL Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

3 I 3

http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190410IPR37528/parliament-approves-eu-rules-requiring-life-saving-technologies-in-vehicles
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0145(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29625192
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29625192
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635540/EPRS_BRI(2019)635540_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl/sheet/129/road-traffic-and-safety-provisions
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/home_nl
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1990_en.htm
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/vademecum_2018.pdf
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/scoreboard_2017_en.pdf

