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De vinger aan de pols van de verkeersveiligheid
Elk jaar publiceert de afdeling Vlaams Huis Verkeersveiligheid van het Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaamse overheid) een stand van zaken over de 
verkeersveiligheid in Vlaanderen. Het rapport toont het verloop van de ongevallen- 
en slachtoffercijfers. Hierbij worden de reële cijfers ook vergeleken met de voorop- 
gestelde streefcijfers. We maken daarbij een onderscheid op basis van kenmerken zoals 

locatie, tijdstip, leeftijd, geslacht en betrokken voertuigen. We vatten de belangrijkste 
resultaten samen en verbinden die waar mogelijk met relevante aandachtspunten. 

Voor deze analyse gebruiken we de data van de Federale Overheidsdienst Economie – 
Statbel. Meer info en diepgaandere analyses over ongevallen vind je hier.

1. INLEIDING 

https://www.vlaanderen.be/verkeersveiligheidsplan-vlaanderen


TOELICHTING GEBRUIKTE SYMBOLEN
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2. EVOLUEREN DE CIJFERS IN DE JUISTE RICHTING?

In 2019 vielen er op de Vlaamse wegen 
315 verkeersdoden te betreuren, een 
stijging van 1,6% ten opzichte van 2018. 
De huidige cijfers liggen hiermee niet op 
schema om de kortetermijndoelstelling 
van het Vlaams Verkeersveiligheidsplan 
(max. 200 verkeersdoden in 2020) te halen. 
Als we vergelijken met onze buurlanden, 
stellen we vast dat Vlaanderen de grootste 
vooruitgang heeft geboekt met een daling 
van bijna 30% sinds 2010, al bevinden we 
ons nog niet steeds op hetzelfde verkeers-
veiligheidsniveau.

In 2019 werden 2.473 zwaargewonden 
geregistreerd, een lichte daling van 2,1% ten 
opzichte van het jaar ervoor (2.527 in 2018). 
Deze progressieve daling sinds 2007 is niet 
voldoende om de kortetermijndoelstelling 
(max. 1.500 zwaargewonden in 2020) van het 
Vlaams Verkeersveiligheidsplan te halen. 
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Niet-beschermde verkeersdeelnemers, dat zijn motorrijders, 
bromfietsers, fietsers en voetgangers. In 2019 telde deze 
groep 1.803 dode en zwaargewonde verkeersslachtoffers, 
een zeer kleine afname van 0,9%  in vergelijking met het 
jaar ervoor (1.819 in 2018). Met de huidige cijfers liggen 
we niet op koers om de doelstelling van het Vlaams 
verkeersveiligheidsplan te halen.
Wat opvalt, is dat het aandeel van niet-beschermde 
verkeersdeelnemers op het totaal van dode en 
zwaargewonde verkeersslachtoffers steeg, van 48,9% in 
2010 naar 64,7% in 2019. Vooral bij fietsers werd er weinig 
vooruitgang geboekt.

In 2019 vielen er 102 dode en zwaargewonde verkeersslacht-
offers bij jonge autobestuurders (18 tot 24 jaar), een 
stijging van 13,3% tegenover het jaar ervoor (90 in 2018). 
Ondanks de stijging werd de kortetermijndoelstelling van 
het Vlaams Verkeersveiligheidsplan (max. 165 in 2020) al 
gehaald.

Dode en zwaargewonde  
verkeersslachtoffers onder niet- 
beschermde verkeersdeelnemers

Dode en zwaargewonde  
verkeersslachtoffers onder jonge 
autobestuurders

1.803 

102 
DODE EN ZWAARGEWONDE VERKEERSSLACHTOFFERS BIJ 
JONGE AUTOBESTUURDERS (18-24 JAAR) IN 2018

LICHTE AFNAME  - DODE EN  
ZWAARGEWONDE VERKEERSSLACHTOFFERS 

IN 2019

STIJGING - DODE EN ZWAARGEWONDE 
VERKEERSSLACHTOFFERS IN 2019

(-0,9% t.o.v. 2018) 
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In 2019 vielen er in Vlaanderen 26.259  
lichtgewonden. Dat is een daling van 
4,1% ten opzichte van het jaar ervoor 
(27.372 in 2018). Kijken we naar de 
kortetermijndoelstelling (max. 25.600 
lichtgewonden in 2020) van het Vlaams 
Verkeersveiligheidsplan, dan liggen deze 
cijfers nog net op schema om dit doel te 
halen.

In 2019 waren er in Vlaanderen  23.068 
letselongevallen. Dat is een daling van 
2,7% tegenover het jaar ervoor (23.711 in 
2018) en het laagste aantal ooit. Wat betreft 
de kortetermijndoelstelling (max. 21.840 
letselongevallen in 2020) van het Vlaams 
Verkeersveiligheidsplan liggen deze cijfers 
lichtjes achter op schema om dit doel te 
halen.

Lichtgewonden

Letselongevallen
26.259 23.068 

LICHTGEWONDEN IN 2019 LETSELONGEVALLEN IN 2019

(-4,1% t.o.v. 2018) 
(-21,6% t.o.v. 2010)

(-2,7%  t.o.v. 2018) 
(-20,4% t.o.v. 2010)



3. HOE VEILIG IS HET OP DE WEG?

In 2019 was er een lichte stijging 
van de mortaliteit ten opzichte van 
het jaar ervoor (47 verkeersdoden/
miljoen inwoners in 2018; 48 
verkeersdoden/miljoen inwoners 
in 2019). Ook het overlijdensrisico 
(3,7 in 2018; 3,8 in 2019) en de 
ongevallenernst (13 in 2018; 14 in 
2019) stegen. Het risico op een 
ongeval (396 in 2018; 380 in 2019) is 
dan weer kleiner tegenover het jaar 
ervoor. 

Op langere termijn dalen alle 
verkeersveiligheidsindicatoren.
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4. WANNEER GEBEUREN DE MEESTE LETSELONGEVALLEN?

Het aantal letselongevallen varieerde 
naargelang het seizoen, met pieken in het 
voor- en najaar. In de maanden juli en 
augustus 2019 was er even een daling van 
het aantal letselongevallen, 

Februari was in 2019 de maand waarin 
de meeste verkeersdoden vielen. In de 
maanden oktober en november vielen in 
2019 minder verkeersdoden, terwijl er in het 
najaar van 2018 net meer verkeersdoden per 
maand vielen.

Volgens de maanden van 
het jaar

LENTE LENTEWINTER WINTERZOMER ZOMERHERFST HERFST

FEBRUARI

Voetgangersongevallen gebeurden voor-
namelijk tijdens de avondspits in de late 
herfst/vroege winter. Dat heeft mogelijk 
te maken met de vroegere schemering en 
verminderde zichtbaarheid tijdens deze 
periode. 

Volgens duisternis

LETSELONGEVALLEN 
IN 2019

VERKEERSDODEN 
IN 2019

AVONDSPITS
6

3

(15 u. - 18 u.)



Een groot aantal letselongevallen gebeurde 
tijdens de ochtendspits (7 u. - 9 u.) en 
avondspits (15 u. - 18 u.). 

Het aandeel (ernstige) weekendnacht-
ongevallen neemt geleidelijk aan af (8% 
in 2010; 6% in 2018; 6% in 2019), terwijl 
het aandeel (ernstige) letselongevallen 
tijdens weekdagen toeneemt (68% in 
2010; 72% in 2018; 72% in 2019). Ook het 
aantal en het aandeel verkeersdoden 
tijdens weekendnachten nemen af op 
lange termijn, maar tegenover 2018 zien 
we wel een toename (19,3% in 2010; 9,7% 
in 2018; 13,7% in 2019). Bij het aandeel 
verkeersdoden tijdens weekdagen zien we 
de omgekeerde beweging (49,0% in 2010; 
62,9% in 2018; 57,5% in 2019). Het aantal 
verkeersdoden tijdens weeknachten is 
gedaald (11,0% in 2018; 7,3% in 2019).

Volgens periode van de week

WEEKDAGEN       WEEKENDNACHTEN

OCHTENDSPITS
7

9

(7 u. - 9 u.)
AVONDSPITS

6

3

(15 u. - 18 u.)

6% 72% 14% 58% 

STATUS QUO IN 2019  
(6% in 2018)

STATUS QUO IN 2019  
(72% in 2018)

STIJGING IN 2019  
(10% in 2018)

DALING IN 2019  
(63% in 2018)



5. ZIJN ER VERSCHILLEN NAARGELANG DE LOCATIE?

In 2019 hadden de provincies Antwerpen 
(24,8%) en Oost-Vlaanderen (22,2%) het 
grootste aandeel verkeersdoden. Samen 
stonden ze in voor bijna de helft van het 
totale aantal geregistreerde verkeersdoden 
in Vlaanderen. Op lange termijn stellen 
we voor het aantal verkeersdoden wel 
dalingen vast in alle provincies, met 
uitzondering van Vlaams-Brabant.

Opvallend: het percentage van ernstige 
ongevallen was het laagst in Oost-
Vlaanderen en het hoogst in Limburg. 

Volgens de 5 Vlaamse  
provincies

24,8% 
ANTWERPEN

18,1%
WEST- 

VLAANDEREN
18,4% 
LIMBURG

22,2%
OOST- 

VLAANDEREN 16,5%
VLAAMS-BRABANT

ONGEVALLENERNST
AANTAL VERKEERSDODEN/1.000  

LETSELONGEVALLEN IN 2019

11,6

16,7

11,513,2 20,7 
LIMBURG
HOOGSTE

OOST- 
VLAANDEREN

LAAGSTE



De meeste ongevallen en de meeste 
verkeersdoden vielen te betreuren op de 
gewestwegen (45,7% en 47,3%), gevolgd 
door de gemeentewegen (45,4% en 
34,9%). De autosnelwegen volgen op ruime 
afstand (8,6% en 17,1%). De meerderheid 
van de fietsdoden en fietsslachtoffers viel 
op gemeentewegen. 

Op doorlopende weggedeeltes vielen 
niet alleen de meeste verkeersdoden 
(76,5%), maar gebeurden ook de meeste 
letselongevallen (62,2%). De meeste 
fietsdoden vielen ook op doorlopende 
weggedeeltes, al is het aandeel van 
kruispunten hier wel groter (37,5%). Hoewel 
dit aandeel gedaald is t.o.v. 2018, is het nog 
altijd groter dan bij andere vervoerswijzen.

Volgens wegtype

Op kruispunten, op  
rotondes of op doorlopende 
weggedeeltes

AUTOSNELWEG GEWESTWEG GEMEENTEWEG

76,5%

DOORLOPENDE WEG       

KRUISPUNT ROTONDE

62,2%

17,1% 34,9%47,3%

8,6% 45,4%45,7%

2,6% 1,9%21,3%35,1%

37,5%



In 2019 vielen er binnen de bebouwde kom 56% 
minder dodelijke slachtoffers (95) dan buiten de 
bebouwde kom (215). Een logisch gevolg van de 
lagere snelheden. Het aantal letselongevallen lag 
wel hoger binnen (12.459) dan buiten de bebouwde 
kom (9.636). 

Voetgangers, fietsers, brom- en motorfietsers - de 
kwetsbare weggebruikers - vertegenwoordigen 
64% van alle doden binnen de bebouwde kom. Dat 
is een daling van bijna 15% ten opzichte van 2018, 
wat betekent dat er terug meer verkeersdoden 
vielen onder de andere weggebruikers.

In 2019 vielen de meeste verkeersdoden op wegen 
met een maximumsnelheid van 70 km/u (118), 
gevolgd door wegen met een snelheidsregime 
van 50 km/u (110). De ongevallenernst stijgt dus 
naarmate de snelheid toeneemt.

De meeste letselongevallen vonden plaats in het 
snelheidsregime 50 km/u (11.056), gevolgd door 
wegen met een maximumsnelheid van 70 km/u 
(5.647).

Binnen en buiten de bebouwde kom

Volgens maximumsnelheid

BEBOUWDE KOM

 BUITEN  
BEBOUWDE KOM

21595

64% 49%

70

12.459

50

9.636

AANTAL LETSELONGEVALLEN EN 
VERKEERSDODEN VOLGENS  

MAXIMUMSNELHEID IN 2019

KWETSBARE WEGGEBRUIKERS  
DALING IN 2019 (77% in 2018)

KWETSBARE WEGGEBRUIKERS  
IN 2019

118 11.056



6. WAT ZIJN DE MEEST VOORKOMENDE ONGEVALLEN?

Welke voertuigen waren het vaakst 
betrokken bij letselongevallen? 
De meest voorkomende conflicttypes zijn:
- Ongevallen tussen personenwagens en 

een fiets.
- Tussen personenwagens onderling.
- Eenzijdige ongevallen met 

personenwagens (waarbij er geen andere 
partij betrokken is).

De rangschikking van 2019 ziet er anders 
uit dan de voorbije jaren: vroeger stonden 
ongevallen tussen personenwagens en 
een fiets altijd op de tweede plaats, 
na ongevallen tussen personenwagens 
onderling.

In het algemeen waren de meeste ongevallen 
aanrijdingen langs de zijkant.

Conflicttypes



De meeste dodelijke verkeersslachtoffers 
vielen in eenzijdige auto-ongevallen. 
Daarna volgen ongevallen tussen 
personenwagens onderling en voetgangers 
en fietsers die betrokken raakten in een 
ongeval met een personenwagen.

Ten opzichte van 2018 stijgt het aantal 
verkeersdoden in eenzijdige auto-
ongevallen (16% in 2018; 23% in 2019), 
in ongevallen tussen personenwagens 
onderling (7% in 2018; 9% in 2019) en in 
ongevallen tussen personenwagens en 
voetgangers (5% in 2018; 9% in 2019). 
Het aantal verkeersdoden in ongevallen 
tussen personenwagens en fietsers neemt 
dan weer af (11% in 2018; 8% in 2019).

De meeste dodelijke ongevallen waren 
botsingen tegen een hindernis buiten de 
rijbaan.

Verkeersdoden per 
conflicttype
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7. LEEFTIJD?

Zowel bij het aantal verkeersdoden als  
verkeersslachtoffers per 100.000 inwoners 
valt de leeftijdsklasse 20- tot 24-jarigen op. 

Wat het aantal verkeersdoden betreft, bleef 
het aandeel van jongere kinderen (0 tot 14 
jaar) met 1% eerder beperkt. 21% van de 
verkeersdoden was tussen 15 en 29 jaar, 
een status quo ten opzichte van het jaar 
ervoor. Met een aandeel van 36% telde de 
leeftijdscategorie 30 tot 59 jaar het meeste 
verkeersdoden, al is dat wel een daling ten 
opzichte van 2018. 

Met meer dan 40% van de verkeersdoden 
vertonen de cijfers bij de 60-plussers dan 
weer een sterke stijging over de jaren heen. 
Vooral bij de 75-plussers zien we een echte 
piek. 

77,4% van alle verkeersdoden waren 
mannen, terwijl maar 49,5% van de totale 
bevolking mannelijk is.

20-24 jaar 0-14 jaar 15-29 jaar 30-59 jaar
VERKEERSDODEN/

LEEFTIJDSCATEGORIE  
 IN 2019

VERKEERSSLACHTOFFERS/100.000  
INWONERS IN 2019

(DALING t.o.v. 2018)

(STIJGING t.o.v. 2018)

1% 21% 36%

42%

(PIEK BIJ 75+)

77,4%
VERKEERSDODEN IN 2019

60-plussers



8. KINDEREN EN JONGEREN (0 TOT 17 JAAR) & JONGVOLWASSENEN (18 TOT 24 JAAR)

In de leeftijdscategorie 0 tot 17 jaar werd 
er in 2019 een daling vastgesteld van het 
aantal verkeersdoden (15 in 2018; 10 in 
2019), een lichte daling van 4,7% van het 
aantal zwaargewonden (192 in 2018; 183 in 
2019) en een lichte daling van 4,9% van het 
aantal verkeersslachtoffers (3.765 in 2018; 
3.582 in 2019). In de meeste gevallen werden 
kinderen en jongeren verkeersslachtoffer 
als fietser en verkeersdode als fietser of 
passagier in een personenwagen. Ongeveer 
3% van alle verkeersdoden en iets meer 
dan 12% van alle verkeersslachtoffers 
vielen in deze leeftijdsgroep.

Bij jongeren (18 tot 24 jaar) werden in 
2019 meer verkeersdoden vastgesteld 
dan het jaar ervoor (29 in 2018; 35 in 
2019). Het aantal zwaargewonden (306 
in 2018; 307 in 2019) bleef hetzelfde en 
het aantal verkeersslachtoffers (4.646 in 
2018; 4.508 in 2019) daalde. Ongeveer 11% 
van alle verkeersdoden en meer dan 15% 
van alle verkeersslachtoffers zaten in deze 
leeftijdscategorie. De meesten werden 
verkeersslachtoffer of kwamen om in 
personenwagens.

LICHTE DALING
VAN HET AANTAL VERKEERSSLACHTOFFERS

LICHTE DALING
VAN HET AANTAL VERKEERSSLACHTOFFERS

-4,9%-3,0%

50

50
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9. SENIOREN (65+)

In 2019 stegen bij de senioren zowel het 
aantal verkeersdoden (97 in 2018; 106 
in 2019) als het aantal zwaargewonden 
(469 in 2018; 493 in 2019). Het aantal 
verkeersslachtoffers nam wel af (3.413 
in 2018; 3.323 in 2019). De stijging van het 
aantal verkeersdoden was groter dan de 
stijging van het bevolkingsaandeel. Senioren 
waren oververtegenwoordigd onder de 
verkeersdoden en dan vooral onder de 
fietsdoden: meer dan de helft is 65-plusser 
(dat is wel een daling t.o.v. 2018, toen dat 
nog bijna 60% was).

34% van alle verkeersdoden en meer dan 
11% van alle verkeersslachtoffers behoorden 
tot deze leeftijdsgroep.

65-plussers

(AANDEEL FIETSERS)
51,4%

TIJDENS WEEKDAGEN       

VERKEERSSLACHTOFFERS

11%

VERKEERSDODEN
(STIJGING t.o.v. 2018)

34%

5050



10. MET WELK VOERTUIG VALLEN DE MEESTE SLACHTOFFERS EN DODEN?

In 2019 maakten inzittenden van auto’s 
met 43,2% het grootste deel uit van de 
verkeersslachtoffers, gevolgd door fietsers 
(30,4%), bromfietsers (7,8%), voetgangers 
(7,4%) en motorfietsers (5,0%). 
Het valt op dat het aandeel van fiets- en 
voetgangersslachtoffers de laatste 10 jaar 
almaar groter wordt.

De meeste verkeersdoden waren in-
zittenden van auto’s  (40%), gevolgd 
door fietsers (23%), voetgangers (14%) en 
motorrijders (11%).

Wat betreft het overlijdensrisico per 
vervoerswijze, bleken bromfietsers 
(73,4) en motorrijders (51,7) het grootste 
risico te lopen, op afstand gevolgd door 
voetgangers (37,0) en fietsers (16,2).

7,4%

0,6%7,8%

43,2%

1,3%

2%

ANDERE + 
ONBEKEND

ANDERE + ONBEKEND

30,4%

5,0%

4,3%

(STIJGING op 
lange termijn)

(STIJGING op 
lange termijn)

VERKEERSDODEN/MILJARD REIZIGERSKILOMETERS

73,4 51,7 37,0 16,2

14%

5%

11%
23%

40%

OVERLIJDENSRISICO 
PER VERVOERSWIJZE

5%



11. VOETGANGERS 

In 2019 steeg het aantal verkeersdoden 
en zwaargewonden bij voetgangers (326 
in 2018; 341 in 2019), terwijl het aantal 
verkeersslachtoffers hetzelfde bleef. 
Het aantal ongevallen met voetgangers 
kende een lichte stijging. Op langere 
termijn zien we dat zowel het aantal 
voetgangersslachtoffers als het aantal 
ongevallen met voetgangers relatief 
stabiel blijft. Slachtoffers waren vooral 
jongere voetgangers (6 tot 24 jaar) en 
65-plussers. Met meer dan de helft van 
de voetgangersdoden springt de oudere 
leeftijdscategorie (de 65-plussers) eruit.

De meeste voetgangers werden verkeers-
slachtoffer in een ongeval met een 
personenwagen, gevolgd door een 
ongeval met een fietser. De meeste 
voetgangersdoden vielen bij een aanrijding 
met een personenwagen, gevolgd door 
een aanrijding met een vrachtwagen.

Meeste ongevallen TIJDENS WEEKDAGEN       

STIJGING

341 IN 2019
(326 IN 2018)

6-24 jaar
65-plussers

STATUS QUO



12. FIETSERS

In 2019 nam het aantal fietsdoden lichtjes 
af, terwijl het aantal zwaargewonden 
en fietsslachtoffers eerder hetzelfde 
bleef. Zowel het aandeel van de dode 
en zwaargewonde fietsers als het 
aandeel van de fietsslachtoffers steeg. 
Fietsslachtoffers zijn verspreid over alle 
leeftijdscategorieën, met een lichte 
piek bij de 12 tot 17-jarigen. Wat de 
fietsdoden betreft zien we de oudere 
leeftijdscategorieën er sterker uitspringen 
(90% is ouder dan 45 jaar, meer dan 60% 
is 60-plusser).

De meeste fietsers werden verkeers-
slachtoffer in een ongeval met een 
personenwagen, op afstand gevolgd door 
eenzijdige fietsongevallen en ongevallen 
tussen fietsers onderling. Daarnaast vallen 
er ook nog veel fietsdoden bij aanrijdingen 
met vrachtwagens.

Alle leeftijden

45+

Meeste ongevallen TIJDENS WEEKDAGEN       

72 IN 2019
(79 IN 2018)

851 IN 2019
(841 IN 2018)

8.833 IN 2019
(8.713 IN 2018)

DALING

STATUS QUO



Het aantal verkeersslachtoffers met 
elektrische fietsen en speedpedelecs 
steeg, wat samenhangt met het toenemend 
gebruik van deze vervoersmiddelen. In 
2019 was 1 op de 3 fietsdoden onderweg 
met een elektrische fiets. 

STIJGEND  
gebruik als  
vervoers-

middel

47 6.953N 

AANTAL VERKEERSDODEN EN -SLACHTOFFERS BIJ FIETSERS IN 2019

FIETS

24 1.689N 

ELEKTRISCHE FIETS

1 191N 

SPEED PEDELECS



13. BROMFIETSERS

In 2019 steeg het aantal verkeersdoden 
en zwaargewonden bij bromfietsers (205 
in 2018; 222 in 2019), terwijl het aantal 
verkeersslachtoffers en ongevallen min of 
meer hetzelfde bleef. Er was een duidelijke 
piek bij beginnende bromfietsers (16 tot 24 
jaar). Op lange termijn stellen we wel een 
daling vast voor deze indicatoren.

De meeste bromfietsers werden verkeers-
slachtoffer in een ongeval met een 
personenwagen, gevolgd door eenzijdige 
ongevallen en ongevallen met fietsers. 
Het aandeel van eenzijdige ongevallen is 
wel een pak groter bij de verkeersdoden 
(meer dan de helft!).

16-24 jaar

STIJGING

STATUS QUO 

222 IN 2019
(205 IN 2018)

2.264 IN 2019
(2.302 IN 2018)

Meeste ongevallen TIJDENS WEEKDAGEN       



14. MOTORRIJDERS

In 2019 daalde het aantal verkeersdoden 
(45 in 2018; 35 in 2019), zwaargewonden  
(323 in 2018; 282 in 2019) en 
verkeersslachtoffers (1.615 in 2018; 1.448 
in 2019) bij motorrijders. Ook op lange 
termijn stellen we een daling vast voor 
deze indicatoren.

De meeste motorrijders werden verkeers-
slachtoffer in een ongeval met een 
personenwagen, gevolgd door eenzijdige 
ongevallen. Het aandeel van de eenzijdige 
ongevallen was ook groter bij de verkeers-
doden.

DALING

35 IN 2019
(45 IN 2018)

282 IN 2019
(323 IN 2018)

1.448 IN 2019
(1.615 IN 2018)

Meeste ongevallen OVERDAG TIJDENS WEEK EN WEEKEND      



15. PERSONENWAGENS

In 2019 steeg het aantal verkeersdoden 
onder inzittenden van auto’s (111 in 2018; 
127 in 2019). Het aantal verkeersslacht-
offers bleef wel dalen (13.499 in 2018;  
12.542 in 2019). Hoewel de grootste 
ongevallenpiek te zien is bij beginnende 
automobilisten (18 tot 24 jaar; betrokken 
bij bijna 1 op de 5 auto-ongevallen), 
vertoont deze categorie op lange termijn 
toch een positieve evolutie. Ten opzichte 
van 2018 nam het aandeel van 18 tot 
24-jarigen wel toe.

Personenwagens kwamen het vaakst 
in aanrijding met andere personen-
wagens en fietsers. Bij dodelijke 
verkeersongevallen ging het vooral om 
eenzijdige ongevallen, gevolgd door 
aanrijdingen met andere personen-
wagens, voetgangers, fietsers en vracht-
wagens.

STIJGING

DALING

Meeste ongevallen TIJDENS WEEKDAGEN       

18-24 jaar

127 IN 2019
(111 IN 2018)

12.542 IN 2019
(13.499 IN 2018)



16. VRACHTVERKEER (LICHTE VRACHTWAGENS EN VRACHTWAGENS)

Lichte vrachtwagens zijn voor goederen- 
vervoer bestemde voertuigen, voor-
namelijk bestelwagens, met een maximaal 
toegelaten massa van 3,5 ton. In 2019 
werd een zeer lichte daling vastgesteld 
van het aantal ongevallen met lichte 
vrachtwagens (2.438 in 2018; 2.375 in 
2019). Ook op langere termijn merken 
we een daling op. Lichte vrachtwagens 
kwamen het vaakst in aanrijding met 
personenwagens en fietsers. Bij dodelijke 
verkeersongevallen kwamen aanrijdingen 
met personenwagens, vrachtwagens en 
fietsers het meest voor. 

Het aantal ongevallen met vrachtwagens 
nam licht af ten opzichte van het jaar 
ervoor (1.428 in 2018; 1.350 in 2019). Ook op 
iets langere termijn merken we een daling 
op, hoewel het aantal doden in ongevallen 
met vrachtwagens toch relatief hoog 
blijft (17,5% van alle verkeersdoden). Het 
gaat dan meestal om aanrijdingen met 
personenwagens en fietsers.

2.375 IN 2019
(2.438 IN 2018)

1.350 IN 2019
(1.428 IN 2018)

Lichte vrachtwagens

Vrachtwagens

Lichte  
DALING

Zeer lichte  
DALING



U kan het volledige rapport en deze samenvatting raadplegen via URL 
www.vlaanderen.be/verkeersveiligheidscijfers

http://www.vlaanderen.be/verkeersveiligheidscijfers

