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Ten geleide 

‘Verkeersongevallen vormen een dagelijks geweld, dat niet als geweld wordt aanzien door de 
buitenwereld. Voor de nabestaanden is het dat wel. De macht van de auto heeft hun geliefde 
van hen weggenomen. Ze verwachten dan ook opvang en ondersteuning van al diegenen met 
wie ze door dat ongeval in aanraking komen: de spoedarts, de verpleegster, de politieagent, de 
rechter, de medewerker van slachtofferhulp, de verzekeringsagent, de revalidatiearts ... Maar 
vaak komen ze van een kale reis thuis. Ze voelen zich voor een tweede keer slachtoffer omdat 
ze in al die contacten weinig begrip en steun ervaren. Op het einde van de rit zitten ze nog 
meer in de put dan in het begin. Hun re-integratie in de samenleving kan vele jaren op zich 
laten wachten.’ Dat zegt Francis Herbert, oprichter van de Vereniging voor Ouders van 
Verongelukte Kinderen en één van de drijvende krachten achter de Staten-generaal voor een 
betere opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers. 

Verkeersveiligheid, een maatschappelijk thema 

Uit het onderzoek van de Koning Boudewijnstichting, Luisteren naar mensen over 
onveiligheid1, blijkt dat veel mensen bekommerd zijn over de veiligheid in het verkeer. Ze 
voelen zich onveilig door de gevaren op de weg. Ze maken zich in de eerste plaats zorgen over 
de toenemende verkeersdrukte, de overdreven snelheid en nonchalante chauffeurs. Ouders 
voelen zich vooral onveilig door de risico’s die hun kinderen lopen in het verkeer. 

Volgens de Federale Veiligheidsmonitor blijven twee op de drie van de belangrijkste 
buurtproblemen in Vlaanderen verbonden aan het verkeer, vooral onaangepaste snelheid en 
agressief verkeersgedrag2.  

... en een politiek thema  

Het thema ‘verkeersveiligheid’ leeft dus in de samenleving. Ook de aandacht voor 
verkeersslachtoffers groeit. De voorbije jaren zijn verschillende bewegingen voor de opvang 
van verkeersslachtoffers en hun naastbestaanden opgericht. Enkele verenigingen voor 
verkeersslachtoffers hebben contact opgenomen met de formateur bij de vorming van de 
huidige Vlaamse Regering. De gevolgen bleven niet uit: het item 'betere opvang en begeleiding 
van verkeersslachtoffers' werd opgenomen in het Vlaamse Regeerakkoord 2004-2009.  
 
Vorig jaar heeft de Vlaamse Regering dan het initiatief genomen om een Staten-generaal over 
de opvang van verkeersslachtoffers te organiseren. Daartoe hebben de drie betrokken ministers 
de minister-president van de Vlaamse Regering, de Vlaamse minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin en de Vlaamse minister van Mobiliteit, Sociale Economie en 
Gelijke Kansen, een stuurgroep opgericht met hun vertegenwoordigers en hun administraties, 
de drie slachtofferorganisaties – Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK), ZEBRA en het 
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk – en de voorzitters van negen werkgroepen (zie 
samenstelling van de stuurgroep in bijlage). De Vlaamse Regering heeft mij aangezocht als 
voorzitter van de stuurgroep en als dagvoorzitter van de Staten-generaal. Ik heb de eer u het 
rapport van de stuurgroep aan de Staten-generaal voor te leggen.  

                                                
1 Koning Boudewijnstichting (2006). Luisteren naar mensen over onveiligheid. Algemeen verslag over 
onveiligheidsgevoelens. 
2 Vermeld in VRIND 2006. Vlaamse Regionale Indicatoren, p. 315. 
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Dit initiatief is – gelukkig – geen alleenstaand feit. Verkeersveiligheid is de jongste jaren niet 
meer weg te branden van de politieke agenda. Met de ondertekening van de White Paper 
(Europese Commissie, 2000) hebben politici de motivatie voor een resolute aanpak van dit 
probleem ook op Europees vlak beklemtoond. Alle EU–lidstaten hebben zich geëngageerd om 
tegen 2010 het aantal verkeersdoden met 50% te doen dalen.  

Zowel de Vlaamse als de federale overheid hebben daartoe al heel wat stappen gezet. Aan 
federale kant is er bv. het verhoogde politietoezicht, de stijging van de verkeersboetes en de 
invoering van de onmiddellijke inning. Aan Vlaamse kant zien we het plaatsen van onbemande 
camera’s, infrastructurele verbeteringen met onder meer het wegwerken van zwarte punten 
enz. Deze maatregelen hebben niet alleen geleid tot een sterker bewustzijn van de 
verkeersveiligheid bij de overheid en bij de bevolking. Ze hebben ook resultaten opgeleverd in 
de richting van het gestelde ambitieuze doel. 

In 2000 vielen er in België nog 1470 doden en 9847 zwaargewonden in het verkeer. Vijf jaar 
later (2005) was het aantal dodelijke slachtoffers gedaald met 26% (naar 1089). Voor het 
aantal zwaargewonden werd eenzelfde procentuele daling opgetekend (naar 7253) (cijfers 
NIS).  

Dit is een positieve trend. Toch is er nog een hele weg te gaan om de vooropgestelde halvering 
te bereiken. De tol van de mobiliteit vandaag blijft hoog. Als men overleden en zwaargewonde 
slachtoffers samen neemt, dan maken elk jaar ruim 8000 mensen en/of hun familie en vrienden 
onzegbare leed en rouw door na een verkeersongeval. Wil men de positieve trend in de 
ongevalstatistieken behouden en versterken, dan zijn nog meer gerichte maatregelen nodig. Het 
aantal auto’s blijft immers stijgen en – zonder bijkomende ingrepen – de kans op ongevallen 
ook. 

Staten-generaals 

De federale overheid heeft in 2001-2002 een Staten-generaal van de Verkeersveiligheid 
georganiseerd. De Federale Commissie voor Verkeersveiligheid volgt de aanbevelingen 
hiervan op en komt minstens tweemaal per jaar samen om het beleid te monitoren en 
voorstellen van bijsturing te formuleren. Op 11 en 12 maart 2007 volgt een tweede federale 
Staten-generaal van de Verkeersveiligheid om de huidige maatregelen te evalueren en nieuwe 
maatregelen te nemen, zodat de vooropgestelde doelstellingen voor verkeersveiligheid tegen 
2010 effectief bereikt worden.  

De Vlaamse Staten-generaal van 16 februari 2007 bespreekt niet in eerste plaats de (aanpak 
van) oorzaken van verkeersongevallen, maar de gevolgen ervan. Hij is gericht op een betere 
opvang en begeleiding van de verkeersslachtoffers. De Vlaamse Staten-generaal wil 
aanbevelingen formuleren voor een betere opvang van verkeersslachtoffers en hun omgeving. 
Want die opvang kan beter, zowel kort na het ongeval als op langere termijn. Dit rapport doet 
daarvoor meer dan 200 aanbevelingen. 

Hoe is dit rapport tot stand gekomen?  

Dit rapport bouwt voort op het onderzoek door de professoren Ivo Aertsen, Frank Hutsebaut 
(promotoren) en onderzoekster Lies Somers van de K.U.Leuven: Kinderen als slachtoffer 
van het verkeer. Onderzoek naar de noden, behoeften en ervaringen van verkeersslachtoffers 
en hun nabestaanden3, een onderzoek in opdracht van het Levenslijn-Kinderfonds en OVK.  

                                                
3 Aertsen, I., Hutsebaut, F. en Somers, L. (2005). Kinderen als slachtoffer van het verkeer. Onderzoek 
naar de noden, behoeften en ervaringen van verkeersslachtoffers en hun nabestaanden, Onderzoek in 
opdracht van Levenslijn-Kinderfonds en vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. Leuven, K.U.Leuven, 
Onderzoekseenheid Strafrecht en Criminologie. 
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In het spoor van deze studie werden er negen werkgroepen opgericht, waarvoor voorzitters 
werden aangezocht. Het zijn deze voorzitters die deel uitmaakten van de stuurgroep. Zij 
stelden zelf hun werkgroep samen met deskundigen, ervaringsdeskundigen en beleidsactoren 
uit hun sector. Een volledige lijst van de werkgroepen vindt u als bijlage. 

Hoe hebben de werkgroepen gewerkt?  

Het stond elke werkgroep vrij een eigen methode te ontwikkelen. De werkgroepen gingen 
doorgaans uit van de wetenschappelijke en andere literatuur over de problematiek, een 
ondervraging van sleutelfiguren uit de sector, wetenschappelijke en/of ervaringsdeskundigen 
(ondervraging, enquête, rondetafelgesprek, hoorzitting) en besprekingen in de werkgroep, 
meestal aan de hand van voorbereidende nota’s. Sommige werkgroepen hebben ook de andere 
werkgroepen geconsulteerd. Meer details over de gevolgde werkwijze vindt men in het 
inleidende deel van enkele hoofdstukken.  

Voor alle werkgroepen werd een auteur aangesteld – al dan niet de voorzitter – die een 
eindverslag heeft opgesteld. De meeste werkgroepen hebben in hun eindverslag een vast 
stramien gehanteerd: situering van de opvang van verkeersslachtoffers in hun sector, 
knelpunten, good practices en aanbevelingen. De aanbevelingen geven aan wat voor een betere 
opvang van verkeersslachtoffers verwacht wordt van de diverse overheden, van de eigen sector 
en van andere sectoren. In januari 2007 werden de eindverslagen van de diverse 
werkgroepen verwerkt tot één gezamenlijk eindrapport in overleg met de stuurgroep.  

Om het veld af te bakenen werd een kader4 ontwikkeld door de vereniging Ouders van 
Verongelukte Kinderen, ZEBRA en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. Onder 
‘slachtoffers’ wordt in dit rapport verstaan: alle slachtoffers, hun na(ast)bestaanden en 
eventuele getuigen, ongeacht hun leeftijd, die geconfronteerd worden met een verkeersongeval 
met gewonden of overledenen. Na(ast)bestaanden kunnen zijn: partner, kinderen, broers en 
zussen, ouders en de ruimere kring zoals familie, klasgenoten, collega’s en vrienden.  

Hoe is het rapport opgebouwd?  

De stuurgroep koos ervoor om de rapporten van elke werkgroep als een herkenbaar geheel in 
het eindrapport op te nemen. Elke werkgroep is vanuit een eigen context, eigen knelpunten, 
eigen lichtende voorbeelden tot aanbevelingen gekomen. De lezer die zich wil beperken tot één 
of een paar hoofdstukken, heeft zo de volledige informatie uit die werkgroepen mee. Dat weegt 
o.i. op tegen de keerzijde die hieraan verbonden is: enige overlapping tussen de hoofdstukken.  

Eerst komen de (hoofdzakelijk) Vlaamse bevoegdheden aan bod voor de opvang van 
verkeersslachtoffers en hun nabestaanden: de medische sector, de psychosociale hulpverlening, 
re-integratie en mobiliteit. Nadien volgen justitie, politie en verzekeringen. Een apart 
hoofdstuk is dat over de opvang van veroorzakers van verkeersongevallen. Zij zijn immers niet 
altijd in de fout gegaan toen ze een ongeval veroorzaakten en kunnen ook opvang nodig 
hebben. Volgt nog het rapport van de werkgroep Onderzoek en Statistiek, die voorstellen 
geformuleerd heeft over onderzoek voor beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie. In het 
slothoofdstuk worden de aanbevelingen uit de negen werkgroepen verzameld en 
samengebundeld tot in totaal 214 aanbevelingen. 

                                                
4  O.V.K., ZEBRA en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Opdrachtomschrijving onderzoek: 

toelichting bij schema, onuitg., Berchem, s.d. 
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Voor wie is dit rapport bestemd?  

Dit rapport is bestemd voor de Vlaamse Regering. Het is ook gericht tot de bevoegde ministers 
van de federale regering en tot de provinciegouverneurs. En het is evenzeer aanbevolen lectuur 
voor alle sectoren die betrokken zijn bij de opvang van verkeersslachtoffers en hun omgeving, 
zowel voor de verantwoordelijken uit die sectoren als voor de dienstverleners zelf.  

De stuurgroep rekent erop dat er de komende jaren een aanzienlijke vooruitgang wordt geboekt 
in de opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers en hun omgeving. De Staten-generaal wil 
een breed draagvlak scheppen voor de uitvoering van zijn aanbevelingen. In een welvarende 
samenleving moeten alle betrokken beleidsverantwoordelijken, waar nodig in onderling 
overleg, hun schouders zetten onder dit probleem. Het vraagt een afstemming over de diverse 
bevoegdheden heen, binnen de Vlaamse Gemeenschap, maar ook met de federale overheid.  

De stuurgroep hoopt dat de verantwoordelijken, opleiders, communicatiespecialisten en allen 
die werkzaam zijn in de betrokken sectoren de komende jaren mee aan de kar zullen trekken.  

Een woord van dank 

Als voorzitter van de stuurgroep wil ik de Vlaamse Regering danken voor dit initiatief. 
Verkeersveiligheid en de opvang van verkeersslachtoffers zijn thema’s die onze samenleving 
beroeren. Het is goed dat dit de Vlaamse Regering niet onbewogen laat.  

Een welgemeend woord van erkentelijkheid gaat naar alle mensen die bijgedragen hebben tot 
dit rapport en tot de Staten-generaal: de leden van de stuurgroep, de voorzitters en auteurs van 
de werkgroepen, de leden van de werkgroepen. En, last but not least het personeel van de 
Vlaamse ministeries van Mobiliteit en Openbare Werken en Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin dat het geheel in woord en daad heeft ondersteund. Het was boeiend samenwerken. 

Guido Knops 
Voorzitter van de stuurgroep voor de Staten-generaal 
voor een betere opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers. 
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1. Medische hulpverlening aan verkeersslachtoffers 

Om een antwoord te geven op de noden en ervaringen van verkeersslachtoffers die werden 
geformuleerd in het onderzoek van de K.U.Leuven5, hield de werkgroep Medische 
Hulpverlening een enquête bij representatieve vertegenwoordigers uit verschillende 
departementen waarmee de slachtoffers te maken hebben. De leden van deze werkgroep werd 
gevraagd naar de problemen en potentiële oplossingen die ze ervaren bij opvang van 
verkeersslachtoffers:  
§ in hun eigen departement; 
§ in de communicatie van het eigen departement met andere departementen binnen het 

ziekenhuis; 
§ in de communicatie van het eigen departement met extramurale gezondheidswerkers; 
§ in de communicatie van het eigen departement met niet-medische structuren die betrokken 

zijn bij verkeersslachtoffers. 

Sommige leden van de werkgroep vulden de vragenlijst in samen met collega's. 

Uit dit alles heeft de werkgroep knelpunten, good practices en aanbevelingen gedistilleerd. Die 
komen aan bod na de situering van het thema 'medische hulpverlening en verkeersslachtoffers'. 

1.1. Situering 

Organisatorisch verloopt het eerste contact na het ongeval voor de verkeersslachtoffers en 
verwanten meestal via de MUG en de spoedgevallendienst. De opvang tijdens de verschillende 
potentiële stadia van een zorgproces gaat echter veel verder dan deze entiteit. 

Het kan om de volgende contactdiensten en -personen gaan: 
§ MUG en spoedgevallendienst: organisatorisch eerste contact, geregeld bij wet; 
§ intensieve zorgen: logisch vervolg bij opname van patiënten in kritieke toestand; 
§ andere ziekenhuisafdelingen en poliklinieken: bepaald in functie van letsels na de kritieke 

fase; 
§ revalidatie-afdeling: herstelfase met het oog op terugkeer naar zo goed mogelijk 

functioneren; 
§ huisarts: beheerder van het globale medische dossier en verbindingsarts tussen alle fasen 

van het zorgproces over de ziekenhuismuren heen; 
§ diensten bij fatale afloop: 

o mortuarium 
o autopsie 
o orgaandonatie 

§ faciliteitsdiensten: 
o sociale dienst 
o ombudsdienst 
o psychologische bijstand. 

                                                
5 Aertsen, I., Hutsebaut, F. en Somers, L. (2005). Kinderen als slachtoffer van het verkeer. Onderzoek 
naar de noden, behoeften en ervaringen van verkeersslachtoffers en hun nabestaanden, Onderzoek in 
opdracht van Levenslijn-Kinderfonds en vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. Leuven, K.U.Leuven, 
Onderzoekseenheid Strafrecht en Criminologie. 
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Het spreekt voor zich dat de hulp aan slachtoffers niet het monopolie is van de medische sector 
alleen. Volgende sectoren zorgen o.a. mee voor de integrale ondersteuning van slachtoffers: 
§ politie- en brandweerdiensten 
§ het gerechtelijk apparaat 
§ psychosociale bijstandsorganisaties (vaak verweven met medische sector) 
§ verzekeringsinstellingen 
§ re-integratiediensten en -faciliteiten (onderwijs, werk, woonmaatschappijen …) 

Niet zelden hebben deze diensten aanknopingspunten met de medische sector. Hun 
performantie is dan ook, mede afhankelijk van een vlotte en correcte samenwerking met de 
medische sector, ook voor slachtofferbejegening. 

De groep slachtoffers is bij verkeersslachtoffers veel ruimer dan de patiënt alleen. Iedereen die 
door een schokkende gebeurtenis als een verkeersongeval plots ontredderd raakt, is slachtoffer. 
Dit betekent dat iedereen die in nauwe relatie stond of staat tot de patiënt, mede slachtoffer kan 
zijn, met weliswaar potentieel andere noden, verwachtingen en behoeften dan die van de 
patiënt. Het is belangrijk dat de medische sector zich hiervan continu bewust is. De sector moet 
zowel de vorm als de inhoud van de zorg aanpassen, wil hij tegemoetkomen aan de diversiteit 
van hulpvragen die een ongeval met zich meebrengt.  

Uiteraard zal steeds de zorg voor de patiënt zelf dienen te primeren. Deze zorg moet waar 
mogelijk gefundeerd zijn door evidence based medicine en verleend worden volgens de 
hoogste kwaliteitsnormen. Het tegemoetkomen aan niet-medische noden van de andere 
slachtoffertypes vergt in de eerste plaats inschattingsvermogen om deze noden te detecteren. Er 
is ook technische vaardigheid nodig om de gepaste antwoorden te formuleren, geen verdere 
emotionele destructie te veroorzaken bij de slachtoffers en praktische oplossingen voor te 
stellen binnen het web van structuren waarmee ze te maken zullen hebben. 

1.2. Knelpunten 

1.2.1. Algemene knelpunten 

De hulpverlening in het algemeen en de medische hulpverlening in het bijzonder gebeurt 
gefractioneerd, terwijl de slachtofferbeweging vraagt naar een gepersonaliseerde continuïteit 
in de hulpverlening, zowel voor de slachtoffers zelf als voor hun na(ast)bestaanden. 

De medische biotoop is ontzettend uitgebreid en de verschillende sectoren communiceren 
nauwelijks met elkaar over niet strikt medische aangelegenheden bij verkeersslachtoffers. Dit 
vormt een reëel gevaar voor een goede continuïteit van niet-medische, maar absoluut 
noodzakelijke zorgen. Het gevoel van ontreddering bij de slachtoffers wordt daardoor 
versterkt. Het systeem van de gezondheidszorg in België, waar voornamelijk de ernst van de 
pathologie en het performante gebruik van mensen en middelen worden gefinancierd, laat 
momenteel niet toe dat er wordt geïnvesteerd in het niet-medische welzijn van patiënten. De 
techniek om binnen een gesloten gezondheidsbudget in een competitieve setting middelen te 
verkrijgen op basis van de aangehaalde parameters versterkt andermaal de desinteresse voor 
zaken die niet worden gefinancierd. Wanneer er al enige interesse bestaat, is dit eerder binnen 
een aantrekkingspolitiek voor potentiële klanten. Verkeersslachtoffers hebben echter bijna 
nooit de keuze naar welk ziekenhuis ze worden gebracht. Mutatis mutandis betekent dit voor 
de ziekenhuissector dat er – buiten persoonlijke sociale beweegredenen – geen incentives zijn 
om hier een klantgerichte politiek te voeren. 

Ook de slachtofferomgeving heeft nood aan een gepersonaliseerde opvang in de medische 
sector. Maar wat door sommige na(ast)bestaanden als een pluspunt wordt ervaren, blijkt 
storend te zijn voor de andere. In vele getuigenissen zit de impliciete vraag naar een flexibel 
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instrument om in geval van plotse ontreddering het beschadigde autonome functioneren van de 
persoon of een maatschappelijke partij te compenseren. Het is dus essentieel om snel inzicht te 
krijgen in de heterogene behoeften van de slachtofferomgeving en de praktische invulling à la 
carte hiervan door te trekken in het hele proces van zorgverlening. De naadloze overgang in 
dezelfde geest van een ziekenhuis- en revalidatieverzorging naar de thuis- en mantelzorg zijn 
essentieel opdat de plots ontredderde slachtofferomgeving zich voldoende gesteund zou voelen 
door de maatschappij.  

In de opleiding van artsen en verpleegkundigen is de aandacht voor het niet-medische meestal 
beperkt tot technieken voor het voeren van een slechtnieuwsgesprek. De noodzakelijke 
empathie zal voor iedere gezondheidswerker ingegeven zijn door zijn karakter, 
gemoedsgesteldheid, opvoeding en ervaringen. Structurele guidelines ontbreken. 

1.2.2. Specifieke knelpunten in de medische sectoren 

1.2.2.1. Spoedgevallen 

a Eigen discipline 

Volgende zaken kunnen beter worden georganiseerd: 
§ Verschillende medische disciplines rijden mee in MUG. Ze hebben echter niet allemaal de 

nodige basiscompetenties om hun taken optimaal te vervullen. Momenteel werkt de 
overheid aan een rationalisatie van de MUG’s, wat ook de opvang van verkeersslachtoffers 
ten goede zal komen. 

§ Het is niet steeds duidelijk wie leider is in het medisch team bij het binnenkomen van een 
slachtoffer. Er bestaat momenteel geen wettelijk kader dat de competenties van het team en 
de leiding in een spoedgevallendienst vastlegt . 

§ Er is vaak gebrek aan ervaring in bepaalde situaties, bijvoorbeeld wanneer een kind 
slachtoffer is. Hier wordt momenteel aan gewerkt door een overzicht te maken van welke 
specialisatie het best ingezet wordt voor welk type slachtoffer. Dit kan ertoe leiden dat een 
slachtoffer niet naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis wordt gebracht, maar naar het 
ziekenhuis met de juiste specialisatie.  

§ Het is niet steeds duidelijk wie welke communicatietaken op zich neemt aangezien er 
verschillende disciplines aanwezig zijn (politie, brandweer …). Er moeten afspraken 
worden gemaakt tussen die verschillende disciplines en intern in het ziekenhuis. 

b Intramuraal 

§ Na de spoedgevallendienst waar een diagnose wordt gesteld, wordt op de volgende dienst 
vaak geen tweede onderzoek gedaan. Dit is echter uitermate belangrijk omdat bij de eerste 
opvang de aandacht wordt toegespitst op levensbedreigende pathologieën. Hierover is een 
protocol nodig. 

c Transmuraal 

§ Hoewel het zeer zinvol kan zijn, is het praktisch meestal niet haalbaar om de huisarts 
onmiddellijk te betrekken bij de eerste opvang van (de omgeving van) 
verkeersslachtoffers. 
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d Interdisciplinair 

§ Verzekeringen:  
o Vraag naar standaardformulieren die bij elk ongeval kunnen worden meegegeven aan 

patiënten, zodat tijdrovende retrospectieve administratie kan worden vermeden. 
o Verzekeringsmaatschappijen moeten beseffen dat de informatie die de 

spoedgevallendienst doorgeeft, niet de eindsituatie geeft. 
§ Politie: het is momenteel niet duidelijk welke informatie aan politie moet/mag gegeven 

worden en wie de familie van de patiënt heeftop de hoogte gebracht. 
§ Dader: de rol van de arts van spoedgevallen als vertrouwenspersoon mag niet overschat 

worden. Hij kan bv. geen antwoord geven wanneer de familie hem vraagt of de dader al 
dan niet dronken was en kan dus niet de ultieme vertrouwenspersoon zijn. 

1.2.2.2. Ortho-trauma  

a Eigen discipline 

§ Nood aan meer personeel 
§ Kandidaat-specialisten: er zou opgelijst moeten worden in welke situaties de stagiaires hun 

stagemeester moeten oproepen. 
§ Traumacentra: de huidige verdeling van patiënten is niet afgestemd op de noden van de 

patiënten zelf. 

b Intramuraal/transmuraal/interdisciplinair 

§ Adaptatie van internationale protocols. Een patiënt behandelen op een gestandaardiseerde 
wetenschappelijk aanbevolen manier is positief, bv. om in het oog te houden of bepaalde 
bakens genomen zijn. Maar dit mag geen routine worden waarbij alle flexibiliteit 
verdwijnt.  

1.2.2.3. Kinderintensieve diensten  

a Eigen discipline 

§ Een cruciaal probleem: de verzuiling binnen de gezondheidszorg zorgt voor een inboeten 
aan kwaliteit van zorg: 'ieder wil een stukje'.  

§ Vaak foutieve doorverwijzing naar niet-pediatrisch intensieve zorgen waardoor minder 
centralisatie van ernstig gewonde kinderen. Gevolgen: inboeten aan kwaliteit van zorg en 
minder efficiënt gebruik van middelen (mensen en materiaal) met financiële implicaties 
voor de maatschappij. 

§ Burn-out door de hoge workload en emotionele belasting, met tekort aan psychosociale 
opvang voor medewerkers. Deze opvang bestaat reeds in andere landen, maar nog niet in 
België.  

§ Verzekeringstechnische zaken: artsen hebben hier geen specifieke opleiding/kennis voor. 
De politie vraagt vaak al vroeg attesten. 

§ Gevraagde aanwezigheid van ouders tijdens reanimatie wordt niet overal toegelaten, 
hoewel dit een positieve invloed kan hebben op de verwerking nadien. Het niet toelaten 
kan echter ook logistieke redenen hebben.  

b Intramuraal 

§ Er wordt te weinig aandacht besteed aan opvang van kinderen in de ambulance-opleiding. 
Daardoor heeft het personeel vaak angst om kinderen te behandelen. 
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§ Voor communicatie tussen de diensten zou het nuttig zijn een standaardblad op te stellen 
met de belangrijkste info (bv. leeftijd, geslacht). Dan kan de dienst waar het kind naar door 
wordt verwezen reeds voorbereidingen treffen en gerichte hulp bieden. 

c Transmuraal 

§ Lange wachttijden bij revalidatiecentra waardoor kinderen vaak te lang op Pediatric 
Intensive Care Unit (PICU) moeten verblijven. 

§ Opvang in mortuaria is niet toegespitst op overleden kinderen (lokalisatie, 
toegankelijkheid, aankleding…). Wetgeving betreffende vervoer van overleden kinderen is 
niet duidelijk voor iedereen. 

1.2.2.4. Revalidatie  

a Eigen discipline 

§ Psychologische opvang wordt vaak op eigen kosten georganiseerd. De organisatie van de 
revalidatiecentra is momenteel onduidelijk omdat sommige centra met en andere zonder 
conventie werken. Er is een rationeel spanningsveld tussen de behoefte om regionaal hoog 
professionele zorg te organiseren en het kostenplaatje van een dergelijke decentralisatie. 

§ De familie moet duidelijk weten dat opname in een revalidatiecentrum een lang en 
langzaam traject is. 

b Transmuraal 

§ Er komt vaak weinig informatie van het acute ziekenhuis met de patiënt mee naar het 
revalidatiecentrum. Het patiëntendossier of een persoon die de informatie overdraagt zou 
een grote meerwaarde zijn. Over de verzekering wordt ook vaak geen info doorgegeven, 
waardoor het centrum met de ouders opnieuw contact moet opnemen voor de nodige 
informatie. 

§ Het zou nuttig zijn dat de verzekering rechtstreeks aan de voorziening betaalt. Nu moeten 
de ouders het bedrag eerst betalen aan de voorziening en worden ze nadien terugbetaald 
door de verzekering. 

§ Er zijn weinig mogelijkheden voor chronische opvang. De wachtlijsten bij de instellingen 
van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (het vroegere Vlaams Fonds) 
zijn zeer lang, waardoor opname in een rust- en verzorgingstehuis vaak de enige oplossing 
is. 

c Interdisciplinair 

§ De verdere aandacht voor de revalidatie na het verlaten van het revalidatiecentrum verslapt 
op het moment dat het slachtoffer opnieuw in zijn gewone omgeving wordt opgenomen 
(school / werk…). 

d Algemene opmerkingen 

§ De patiënt en diens omgeving hebben vanuit het acute ziekenhuis vaak een verkeerd 
verwachtingspatroon. Er moet al vroeg een realistisch beeld worden geschetst van 
de revalidatie. 

§ De politie neemt vaak contact op met de familie voor informatie. Het zou echter beter zijn 
dat ze contact neemt met de voorziening waar de patiënt verblijft. Daartoe moet ze op de 
hoogte zijn van de plaats waar de patiënt opgenomen is. 
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1.2.2.5. Autopsie – Gerechtelijke expertise 

a Transmuraal 

§ Er is meer aandacht nodig voor een snelle start van het forensisch onderzoek zonder 
uitwissing van sporen.  
o Het uitstel van lijktooi in het forensisch onderzoek betekent vaak een conflict met het 

waardig afscheid nemen van een slachtoffer. 
o Bij een schouwing komen vaak elementen aan het licht die omwille van het geheim 

van een dergelijk onderzoek niet bekend worden gemaakt bij artsen en familie. Een 
doorverwijzing naar de dienst slachtofferonthaal bij het parket kan veel oplossen 

o Kwalificatie van gerechtsdeskundigen voor deze aktes is noodzakelijk 
o Bij elk overlijden op de plaats van het ongeval zou onmiddellijk een medisch 

gerechtelijk expert moeten worden aangeduid omdat, bij uitstel hiervan, ook vaak een 
totaal medisch bilan ontbreekt 

o Er zijn grote regionale verschillen. Uniformisering dringt zich op. 

1.3. Good Practices 

Voor de verbetering van de opvang van naastbestaanden van verkeersslachtoffers wil de 
werkgroep steunen op het Franse Chartre d’accueil des familles de victimes de la violence 
routière dans les établissements de santé destinée aux professionnels6. Hier volgen de 
belangrijkste krijtlijnen van dit charter. 

1.3.1. Personeel 

§ Elk personeelslid dat met slachtoffers of familie in contact komt, heeft daartoe de nodige 
vorming gekregen. 

§ Daarnaast is er een team van ad hoc ontvangstpersoneel dat ter beschikking blijft voor het 
gehele verloop van de begeleiding. 

§ •Eventueel wordt ook een beroep gedaan op vrijwilligers of coördinatie met slachtofferhulp. 

1.3.2. Infrastructuur 

De infrastructuur moet voldoen aan volgende criteria:  
§ ruimte en uitrusting om families degelijk op te vangen, specifiek voorbehouden voor deze 

functie en daartoe ingericht: geen wachtzaal of bergruimte; 
§ uitgerust met drank, toiletfaciliteiten, rechtstreekse telefoonverbinding met buitenlijn, maar 

zonder televisie ( risico op beelden);  
§ nodige documentatie binnen bereik van het personeel, maar niet onmiddellijk beschikbaar 

in de betrokken ruimte; 
§ liefst optimale afscherming van geluiden van het ziekenhuis; 
§ toegankelijk 24 uur op 24, regelmatig onderhouden; 
§ mogelijkheid tot uitrusten; 
§ zowel in de spoedgevallenafdeling, de zorgverstrekkende afdeling, als in het mortuarium. 

1.3.3. Meldingsstrategie 

§ Nooit in allerijl, tussen twee deuren: aparte opvang, aparte ruimte 

                                                
6 www.famille.gouv.fr/dossiers/violences_rout/index.htm 

www.famille.gouv.fr/
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§ Alle informatie, maar in begrijpelijke termen 
§ Talenkennis ( Nl-Fr-Engels) + tolken 
§ Bij voorkeur 2 personen ( dokter + verpleegkundige, zodat verpleegkundige steeds verder 

kan opvolgen) 
§ Volledige informatie: oorzaken, gevolgen op korte, middellange, lange termijn 
§ Informatieboekje: alle nuttige info over dienst, uurroosters, organigram, naam van 

behandelende geneesheer 

1.3.4. Degelijke begeleiding  

Bij de eerste confrontatie met het slachtoffer is er een degelijke begeleiding nodig door een 
ervaren personeelslid 

1.3.5. In geval van overlijden 

§ degelijke presentatie van het lichaam van het slachtoffer 
§ informatie over mogelijkheden tot thanatopraxie 
§ rekening houden met specifieke gevoeligheden (o.m. religieus) 

1.3.6. Degelijke bijstand 

De naastbestaanden hebben nood aan een degelijke bijstand bij:  
§ administratieve afhandeling 
§ beslissing over organendonatie 
§ terugbezorgen van persoonlijke effecten: aan wie? wanneer? hoe? 

1.3.7. Aanstelling contactpersoon 

Vraag aan de familie om een contactpersoon aan te stellen 

1.3.8. Bescherming confidentialiteit  

Zorg voor de vertrouwelijkheid van het medisch dossier naar derden en bescherm het privé-
leven van patiënten en hun omgeving. 

1.4. Aanbevelingen 

1.4.1. Aan artsen en verpleegkundigen 

§ Respecteer de verzuchtingen van ervaringsdeskundigen zoals hierboven omschreven onder 
'good practice'. 

§ Waak mee over de consequente continuïteit van informatie vanwege en naar de 
slachtofferomgeving wanneer de verdere zorg wordt overgelaten aan collega’s 

§ Organiseer uw dienst om steeds een optimale opvang te kunnen verzekeren. Zorg voor 
dienstprotocollen daarover. Dit omvat uiteraard ook de nodige opleiding en evaluatie. 
Betrek de ziekenhuisdirectie indien er structurele tekortkomingen zijn waardoor dit werk 
niet naar behoren kan gebeuren. 

§ Houd rekening met het bestaande wettelijk kader en de consequenties daarvan 
(gerechtelijk onderzoek – donorschap). Tracht dit ook zo vroeg mogelijk te communiceren 
aan de slachtofferomgeving. 
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§ Werk mee aan zinvolle registratie en onderzoek om zowel het preventieve als het 
curatieve slachtofferbeleid in ons land te optimaliseren. 

1.4.2. Aan de ziekenhuis- en revalidatiedirecties 

§ Tracht samen met alle betrokken diensten een protocol af te sluiten dat tegemoet komt aan 
de verzuchtingen van de ervaringsdeskundigen zoals omschreven onder het punt 'good 
practice'. De juiste logistieke ondersteuning hiervoor is absoluut noodzakelijk. Het 
personeel van de betrokken diensten dient ook op de hoogte te zijn van alle bestaande 
faciliteiten ter zake in het ziekenhuis. 

§ Het is onmogelijk dat elke instelling op elk moment beschikt over de hoogst 
gekwalificeerde resources. Tracht boven de grenzen van de verzuiling afspraken te maken 
met naburige instellingen zodat iedere burger altijd op de meest kwaliteitsvolle wijze kan 
worden verzorgd, in die mate dat het ook voor het personeel nog aanleerbaar en leefbaar is. 
Een hogere kwantiteit van patiënten mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. 

§ Neem initiatieven om de discontinuïteit van het normale leven (school / werk…) voor 
het slachtoffer met alle middelen te verkleinen. 

1.4.3. Aan de Vlaamse overheid 

§ Denk na over de aanstelling van een patiëntencoach in elk ziekenhuis die zorg dient te 
dragen over situaties van plotse ontreddering. Dit moet iemand zijn die ook een 
transmurale functie heeft. Verkeersslachtoffers en familie hebben nood aan een persoonlijk 
steunpunt dat: 
o goed op de hoogte is van wat er in en buiten de ziekenhuizen gebeurt met patiënten, en 

van de persoonlijke behoeften van de slachtoffers en hun omgeving in alle stadia van 
het zorgproces; 

o hen kan bijstaan in gesprekken met gezondheidswerkers en de interpretatie van vragen 
en antwoorden in twee richtingen kan begeleiden; 

o kan zorgen voor continuïteit en opvolging van het zorgproces; 
o ook niet-medische faciliteiten kan activeren voor de slachtoffers, zoals mantelzorg en 

alle vormen van bijstand; 
o een eerste aanspreekpunt kan zijn bij niet-ingeloste verwachtingen; 
o een vertrouwensfiguur is die erover kan waken dat de realiteit wordt overgebracht bij 

het slachtoffer en zijn omgeving; 
o voldoende tijd kan vrijmaken om deze functie naar behoren te vervullen; 
o als doel heeft om zichzelf overbodig te maken bij elke casus, maar bereikbaar dient te 

blijven, ook als daar jaren nadien nog behoefte aan zou zijn; 
o de overheid op een gesystematiseerde wijze moet kunnen inlichten over eventuele 

tekortkomingen in bepaalde situaties. 
§ Zorg ervoor dat kafkaiaanse toestanden verdwijnen in de communicatie tussen de 

medische sector en de andere partners zoals politie en verzekeringssector. Leg in de 
regelgeving vast dat noodzakelijke medische attesten op een uniforme manier door alle 
ziekenhuisdiensten en voor alle politiediensten of verzekeringsmaatschappijen reeds 
initieel kunnen worden afgehandeld, indien de slachtoffers daarmee akkoord gaan. Zo 
wordt hen achteraf een administratieve kruisweg bespaard. Leg ook via regelgeving vast 
dat de politie zo snel mogelijk de verwanten van een ongeval op de hoogte brengt en het 
ziekenhuis daarover informeert. 

§ Zorg er via wetgeving voor dat patiënten die nood hebben aan meer gespecialiseerde zorg, 
deze ook zo spoedig mogelijk kunnen krijgen. 

§ Zorg ervoor dat onderwijs zijn opdracht bij kinderen die in een ziekenhuis liggen voortzet 
en uitbreidt. Daarnaast moet onderwijs alle leerlingen bij herhaling ook voorbereiden op 
hulp aan slachtoffers, bv. met een Basic Life Support (BLS)-opleiding.  
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§ Geef steun aan initiatieven die voor volwassenen in de periode van ontreddering de kloof 
met het normale leven zoveel mogelijk trachten te dichten, bv. het werk. 

§ Zorg ervoor dat voor medische specialisaties waar een goed menselijk contact nodig is, een 
empathische attitude en sociale vaardigheden een belangrijk selectiecriterium worden voor 
kandidaat-artsen, naast de nodige medisch-technische, medisch-intellectuele en 
wetenschappelijke vaardigheden. 
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2. Psychosociale hulpverlening aan 
verkeersslachtoffers 

De werkgroep Psychosociale Hulpverlening hanteert een integrale benadering: vertrekkend van 
de verschillende aspecten gerelateerd aan slachtofferschap en de overeenkomstige 
levensdomeinen, wordt aandacht besteed aan de betrokken zorgsectoren én de verbindingen 
daartussen. Hoewel de werkgroep zich concentreert op de psychosociale hulpverlening, zijn er 
belangrijke raakpunten met andere sectoren. Vandaar dat, naast de sector van de 
slachtofferhulp, ook aandacht besteed wordt aan de geestelijke gezondheidszorg, de politiële 
slachtofferbejegening, het slachtofferonthaal bij de parketten en de rechtbanken, de 
arrondissementele welzijnsteams slachtofferzorg, lotgenotenverenigingen en tenslotte sociale 
diensten bij revalidatiecentra, ziekenhuizen en mutualiteiten. Met andere woorden, de 
werkgroep neemt als focus de georganiseerde psychosociale zorg door daartoe opgeleide 
gedragsdeskundigen op de eerste en de tweede lijn, zowel ambulant als residentieel.7 Om de 
ondersteuningsmogelijkheden voor kinderen en jongeren te optimaliseren, wordt ook de 
onderwijswereld betrokken.  

De werkgroep heeft de volgende bronnen gebruikt: de relevante literatuur8, een ondervraging 
van deskundigen uit diverse sectoren, de besprekingen in de werkgroep en een 
rondetafelgesprek.  

Uit dit alles werden knelpunten, good practices en aanbevelingen gedistilleerd. Die komen aan 
bod na de situering van het thema 'psychosociale hulpverlening en verkeersslachtoffers'. 

2.1. Situering 

2.1.1. Psychische gevolgen 

Een buiten-gewone ervaring 

Een verkeersongeval kan geduid worden als een ‘traumatische’ of ‘schokkende’ gebeurtenis 
waarbij een plotse aantasting optreedt van persoonlijke basisassumpties en zekerheden. Het 
verlies van de illusie van persoonlijke onkwetsbaarheid en van het geloof in een ordelijke en 
voorspelbare wereld resulteert in een intens persoonlijk zoeken naar antwoorden op waarom-
vragen en betekenisvragen. Nieuwe beelden moeten worden opgebouwd en geïntegreerd over 
zichzelf, de anderen en de sociale en institutionele omgeving. 

                                                
7  Aan de werking van lotgenotenverenigingen en de mantelzorg wordt aandacht besteed voor zover er 

aanknopingspunten zijn met de professionele hulpverlening. 
8  Aertsen, I., Hutsebaut, F. en Somers, L. (2005). Kinderen als slachtoffer van het verkeer. Onderzoek 

naar de noden, behoeften en ervaringen van verkeersslachtoffers en hun nabestaanden, Onderzoek in 
opdracht van Levenslijn-Kinderfonds en vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. Leuven, 
K.U.Leuven, Onderzoekseenheid Strafrecht en Criminologie; H. Lauwers, De complexe en 
langdurige effecten van een verkeersongeval op het leven van een kind. Belevingsonderzoek bij jonge 
verkeersslachtoffers – een verkennende studie, Leuven, ZEBRA, 2004; H. Lauwers en J. Van Gils, 
‘Het zal nooit meer worden als vroeger’. Belevingsonderzoek bij broers en zussen van jonge 
verkeersslachtoffers – een verkennende studie, Leuven, ZEBRA, 2004; Steunpunt Algemeen 
Welzijnswerk, Psychosociale opvang van verkeersslachtoffers en hun na(ast)bestaanden, onuitg., 
Berchem, 2005; B. Mellaerts, Kinderen van de weg. Jongeren vertellen over hun leven na een 
verkeersongeval, Hasselt, Clavis Uitgeverij, 2006. Daarnaast werden tal van andere rapporten, 
brochures en websites geconsulteerd.  
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Kinderen kunnen als flexibele wezens een ongeval soms makkelijker verwerken dan 
volwassenen, maar hun mentale evenwicht kan ook erg broos zijn. Ze zijn alleszins uiterst 
gevoelig voor reacties uit hun omgeving. Die kan een signaal geven van veiligheid en 
vertrouwen, maar vaak vindt ze onvoldoende aansluiting bij de leefwereld van een kind. 
Nochtans is de omgeving voor een kind erg belangrijk bij de verwerking van een 
verkeersongeval. Het legt immers vaak de oorzaak van een ongeval bij zichzelf, vanuit de 
moeilijkheid om verantwoordelijkheden en fouten bij volwassenen te onderkennen.  

Hulpverleners gaan ervan uit dat het verwerkingsproces van kinderen en volwassenen na een 
verkeersongeval grote gelijkenissen vertoont met de verwerking van andere schokkende of 
traumatische gebeurtenissen. Specifiek echter voor de slachtofferervaring bij 
verkeersongevallen (en misdrijven) is het man-made karakter van het ongeval: in vele gevallen 
werd het gebeuren veroorzaakt door een medemens. Wat – paradoxaal genoeg – ook typisch is 
voor verkeersongevallen, is de gebrekkige maatschappelijke erkenning en de daarmee 
samenhangende banalisering van het lijden. 

Psychische gevolgen voor volwassenen-slachtoffers 

Klinische studies geven aan dat een verkeersongeval bij volwassenen angststoornissen kan 
veroorzaken. Zowel een acute stress-stoornis (ASS) als een posttraumatische stress-stoornis 
(PTSS) komen regelmatig voor (bij 8 tot 25% van de verkeersslachtoffers, afhankelijk van de 
verstreken tijdsperiode). Ook specifieke (fobische) en algemene angsten doen zich relatief 
frequent voor (bij 4 tot 22% van de verkeersslachtoffers, gemeten 3 maanden na het ongeval). 
De angst is meestal gerelateerd aan de specifieke situatie van het verkeersongeval, maar kan 
zich ook uitbreiden naar andere verkeerssituaties of bv. naar een angst om het huis te verlaten. 
Zulke stoornissen kunnen soms lang aanslepen, tot 5 jaar na het ongeval. Psychische gevolgen 
op lange termijn uiten zich bijvoorbeeld in relatie- of verslavingsproblemen. Ten slotte blijken 
verkeersslachtoffers een reëel risico te lopen op depressie. 

Meer inzicht is nodig in de differentiële psychische en sociale gevolgen voor licht en zwaar 
gewonde verkeersslachtoffers, en in de specifieke problemen van deze groep. Dit geldt onder 
meer voor de psychische en sociale gevolgen bij blijvende lichamelijke beperkingen. 

Psychische gevolgen voor kinderen en adolescenten-slachtoffers 

Voor kinderen en adolescenten-slachtoffers blijken ASS en PTSS minstens even sterk te zijn 
als bij de volwassenen. Fobische angst, tot 6 maanden na het ongeval, blijkt zich voor te doen 
bij 10 tot 37% van de kinderen en adolescenten. Er wordt evenwel geen significant verband 
vastgesteld tussen de aard of de ernst van de verwondingen en de psychische impact. Van 
groter belang voor het verwerkingsproces blijken de beleving van het ongeval en het 
levensbedreigende karakter van de situatie.  

Ouders schatten de emotionele weerslag op het kind vaak verkeerd in. Enerzijds worden ouders 
al te zeer in beslag genomen door de eigen problemen, anderzijds willen kinderen hun ouders 
sparen door problemen voor zich te houden. Verder onderzoek naar de psychische gevolgen 
voor kinderen en adolescenten dringt zich op. 

Psychische gevolgen bij ouders van overleden verkeersslachtoffers 

Het psychisch lijden van ouders die een kind verloren in het verkeer strekt zich uit over een 
lange periode. Onderzoek gewaagt van een intense lijdensperiode van 4 tot 7 jaar. Hierin 
kunnen in sterke mate posttraumatische stress-stoornissen voorkomen, maar ook periodes met 
uitgesproken schuldgevoelens. Gedurende de maanden en jaren na het ongeval blijkt de 
intensiteit van het psychisch lijden te evolueren in golfbewegingen, met hoogtes en laagtes op 
bepaalde tijdstippen. Onderzoek naar dit verloop blijkt echter schaars te zijn. 
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Een dodelijk verkeersongeval van een kind heeft een diepgaande impact op het persoonlijke 
leven van betrokkenen. Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen vier periodes: 
onmiddellijk na het ongeval, de daaropvolgende uren, de daaropvolgende dagen met de 
aanloop naar de begrafenis of de crematie, en de impact op langere termijn.  

De eerste opvang van slachtoffers en naastbestaanden is doorgaans van cruciaal belang voor de 
(rouw)verwerking. Onmiddellijk na het ongeval zijn de ouders in shock door de onverwachte 
gebeurtenis. Ze hebben de allesoverheersende behoefte om onmiddellijk in de nabijheid van 
het kind te zijn om in alle intimiteit afscheid te kunnen nemen. Ze verwachten daarbij respect 
voor hun privacy en wensen zelf te kunnen beslissen over de wijze van afscheid nemen. Ze 
hebben ook grote behoefte aan concrete informatie over de precieze aard van het gebeurde (de 
omstandigheden van het ongeval, de onmiddellijke gevolgen voor het slachtoffer …). 
Urgentiemedewerkers en hulpverleners kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Belangrijk op 
dat moment is ook de mantelzorg door familie, vrienden en bekenden, alsook de 
steunmogelijkheden vanwege de huisarts. Deze informele steun wordt doorgaans als zeer 
positief ervaren, hoewel de behoeften en ervaringen zeer individueel gekleurd zijn.  

De daaropvolgende uren en dagen, tot de begrafenis of de crematie, vormen voor de ouders een 
erg drukke, en soms ook onwezenlijke periode, waar de nadruk ligt op het regelen van een 
groot aantal zaken. Ook tijdens deze dagen van crisis is de aanwezigheid van vertrouwde 
personen van groot belang, zowel voor emotionele ondersteuning als voor praktische hulp. 
Geleidelijk aan dringt het volle besef door dat het kind er niet meer is. In tegenstelling tot 
bijvoorbeeld ouders wiens kind overlijdt door een levensbedreigende ziekte, hebben ouders 
van een verongelukt kind zich psychologisch niet kunnen voorbereiden.  

Het is vaak pas na de begrafenis dat ouders hulp vragen bij de professionele 
hulpverleningsdiensten. De verdere verwerking wordt mede beïnvloed door de vaak lang 
aanslepende behandeling van het verzekeringsdossier en de gerechtelijke afhandeling. De 
uiteindelijke besluitvorming hierin kan zorgen voor belangrijke scharniermomenten waar 
nabestaanden al dan niet een gevoel van respect en erkenning verwerven. Het zijn dan ook 
vooral de langetermijneffecten die duidelijk maken hoe het verwerkingsproces de diverse 
levensdomeinen fundamenteel raakt. Het verlies van een kind kan ten slotte verregaande 
gevolgen hebben voor de partnerrelatie, het gezinsleven, het beroepsmatig functioneren, de 
vrijetijdsbesteding en de sociale relaties (zie verder).  

Psychische gevolgen bij broers, zussen en andere naasten van (overleden) 
verkeersslachtoffers 

Uit het karige onderzoek dat werd uitgevoerd naar de psychische impact van een dodelijk 
verkeersongeval op de broers en zussen van het slachtoffer, blijkt dat ook voor hen de 
gevolgen zeer ernstig kunnen zijn, onder meer in termen van PTSS. Vastgesteld wordt dat de 
ernst en de precieze aard van de gevolgen op broers en zussen vaak gebrekkig worden 
ingeschat. Ze kunnen gaan van onbegrip voor wat er gebeurd is, tot zeer intensieve emotionele, 
psychologische en zelfs fysieke reacties. Ook zijn er sterke aanwijzingen dat het ongeval het 
gevoelsleven en het gedrag van de kinderen sterk beïnvloedt op langere termijn. Het kan zelfs 
aanleiding geven tot problematische opvoedingssituaties. De ervaring van verlies van een broer 
of zus kan – in positieve zin - leiden tot een (snellere) psychologische groei en een intenser 
levensbewustzijn, maar ook tot gevoelens van eenzaamheid en depressie.  

Een verkeersongeval en eventueel het overlijden van één van de kinderen hebben vaak ook 
gevolgen op de relaties binnen het gezin. Ouders beseffen dat zij, zeker in de eerste periode na 
het ongeval, niet echt beschikbaar zijn om de andere kinderen op te vangen. Enerzijds gaan 
ouders er soms te snel van uit dat kinderen er wel in zullen slagen om het gebeuren te 
verwerken. Anderzijds hebben veel ouders de neiging om zich meer beschermend en bezorgder 
op te stellen.  
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Over het algemeen blijven de familiale gevolgen van verkeersongevallen onderbelicht, hoewel 
hulpverleners daar aandacht voor vragen. Zo dient meer aandacht te gaan naar de situatie van 
achterblijvende kinderen met hun ouder wanneer de andere ouder is overleden door een 
verkeersongeval, en naar de impact van een niet-dodelijk verkeersongeval op de familieleden. 

2.1.2. Sociale gevolgen 

Zowel bij rechtstreekse slachtoffers als bij naast- en nabestaanden blijken verkeersongevallen 
een aanzienlijke impact te hebben op het sociale leven: schoolgaan, beroepsmatig functioneren, 
vrijetijdsbesteding en sociale relaties. Deze gevolgen doen een dodelijk verkeersongeval 
verschillen van andere vormen van slachtofferschap. Een dodelijk verkeersongeval doet zich in 
veel gevallen voor in de onmiddellijke leefomgeving van de betrokkenen, waardoor een 
confrontatie met de plaats van de feiten en eventueel ook met de veroorzaker van het ongeval 
soms onvermijdelijk is. Een ander element dat het rouwproces bemoeilijkt is de 
maatschappelijke banalisering in de publieke opinie en de wijze waarop bepaalde instanties 
met het gebeuren en de afwikkeling ervan omgaan. Het gevolg hiervan kan zijn dat 
nabestaanden zich isoleren en het verlies van het kind eerder passief ondergaan. 

Verscheidene onderzoeken tonen aan dat tot een vierde van de slachtoffers niet terugkeert naar 
de vroegere werksituatie. Ook ouders van jonge verkeersslachtoffers ondervinden nadelige 
gevolgen op de werksituatie. Bovendien worden verkeersslachtoffers ook in andere dagelijkse 
activiteiten sterk gehinderd omwille van emotionele of fysieke problemen. Bepaalde 
vrijetijdsactiviteiten kunnen minder frequent of helemaal niet meer ondernomen worden.  

Ten slotte heeft een verkeersongeval vaak een negatieve invloed op de persoonlijke relaties 
met de partner (er worden relatief hoge percentages conflicten en scheidingen gerapporteerd na 
een dodelijk verkeersongeval van een kind), met andere gezinsleden, vrienden, familie en 
collega’s. Voor deze gevolgen op sociaal en relationeel vlak is er nood aan ondersteuning door 
personen uit de omgeving of door hulpverleningsdiensten. 

2.2. Knelpunten 

2.2.1. Algemene knelpunten 

De informele steun – de manier waarop de onmiddellijke omgeving reageert en bijstand biedt – 
speelt een belangrijke rol bij de verwerkingsproblematiek. Mantelzorg wordt geboden door de 
partner, gezins- en familieleden, vrienden en andere betekenisvolle personen. Kinderen en 
jongeren ervaren steun van leeftijdsgenoten. Uit praktijkervaring en onderzoek blijkt echter dat 
de omgeving de gevolgen voor het slachtoffer en de nabestaanden niet altijd juist beoordeelt. 
Zelfs wanneer ze zich bewust is van de ingrijpende gevolgen, blijft het voor de omgeving vaak 
moeilijk om gepast te reageren. Professionals op de eerste lijn (huisartsen, politie, 
slachtofferhulp) moeten aandachtig zijn voor de mogelijkheden (en grenzen) van de 
mantelzorg en ze indien nodig mobiliseren en ondersteunen. 

Buiten de strikt professionele sfeer bieden ook lotgenotengroepen een belangrijk 
aanknopingspunt voor vele slachtoffers en hun nabestaanden. Van deze verenigingen gaat een 
belangrijk (h)erkenningseffect uit. Zij bieden diverse vormen van hulp: emotionele steun, 
informatieverstrekking en praktische bijstand bij de (juridische en gerechtelijke) afwikkeling 
van de zaak. De maatschappelijke functie van sensibilisatie en actie voeren biedt de leden een 
vorm van empowerment en zingeving. Lotgenotengroepen doen echter ook een beroep op 
ondersteuning door professionele hulpverleners en andere beroepskrachten. Hiervoor zijn niet 
altijd de noodzakelijke financiële middelen ter beschikking. Ook de doorverwijzing van en 
naar lotgenotenverenigingen verloopt niet altijd optimaal: de verantwoordelijken van 
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lotgenotenverenigingen en professionele hulpverleners moeten elkaar kennen en op adequate 
wijze wederzijds doorverwijzen.  

Ook andere settings buiten de psychosociale hulpverlening kunnen ondersteunend optreden. 
De schoolcontext is daar een voorbeeld van: verkeersongevallen gebeuren op weg naar en van 
de school of in de onmiddellijke schoolomgeving. Ook als onrechtstreeks slachtoffer (bv. als 
broer of zus) ervaren kinderen problemen op school. De school kan een belangrijke rol spelen 
in de opvang van verkeersslachtoffers. Leerkrachten dienen hiervoor opgeleid te worden en 
ondersteuning te krijgen, bv. door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).  

Ook het werkmilieu moet steun bieden. Slachtoffers – al dan niet met een fysieke handicap – 
en naasten die erg geleden hebben onder een ongeval hebben soms beperkte mogelijkheden om 
via hun (nieuwe) werk maatschappelijk opnieuw te integreren. Het beleid van overheid, sociale 
zekerheid, werkgevers en vrijwilligersorganisaties moet stimulansen bieden om slachtoffers te 
helpen nieuwe engagementen op te nemen in de werksituatie. 

Een andere context is die van de media. Journalisten geven zich niet altijd rekenschap van de 
impact van hun optreden en de betekenis van een bepaald soort verslaggeving voor de 
slachtoffers. De problematiek is aan de orde op drie niveaus: de deontologie van de journalist 
en het medium, de professional (of vrijwilliger) die informatie doorgeeft, de ondersteuning van 
slachtoffers in hun contacten met de pers. Enerzijds is verder onderzoek naar de effecten op 
slachtoffers dringend wenselijk, anderzijds dienen de respectieve sectoren, met inbegrip van de 
urgentiediensten, gedragslijnen voor hun personeel uit te werken.  

Een goede slachtofferopvang heeft uiteraard voldoende middelen en personeel nodig. Een 
aspect dat soms echter vergeten wordt, zijn de capaciteiten en de draagkracht van de 
hulpverleners. Er moet voldoende aandacht zijn voor de opleiding maar ook voor de zorg voor 
de medewerkers zelf zodat secundaire traumatisering en burn-out vermeden worden. Een en 
ander geldt ook voor de medische urgentiediensten. 

Een laatste algemeen knelpunt heeft betrekking op de dichotomie slachtoffers-veroorzakers. 
Vanuit hulpverleningsstandpunt is het – zeker in het geval van verkeersongevallen – niet altijd 
mogelijk of wenselijk om dit onderscheid strak aan te houden. Beide groepen en hun 
respectieve omgeving hebben nood aan psychosociale hulpverlening. De hulpverlening zal dus, 
op genuanceerde wijze, tegen deze achtergrond aangeboden worden. De situatie van elke partij 
moet worden erkend, maar stigmatisering en polarisering zijn uit den boze. 

2.2.2. Knelpunten in bepaalde sectoren 

Meerdere sectoren spelen een rol bij de psychosociale slachtofferzorg: de acute zorgsector, de 
diensten slachtofferhulp, de diensten politiële slachtofferbejegening, de diensten 
slachtofferonthaal bij de parketten, de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg en de sociale 
diensten bij ziekenhuizen, revalidatiecentra en mutualiteiten.  

Er wordt de laatste jaren vastgesteld dat een medewerker van de dienst politiële 
slachtofferbejegening op lokaal niveau meer en meer aanwezig is op het ogenblik dat 
nabestaanden kennis krijgen van een ongeval. Dit kan gebeuren op de plaats van het ongeval, 
in het ziekenhuis of bij de familieleden thuis. Deze medewerker speelt daarbij een 
meervoudige rol: directe ondersteuning en bijstand, adequate doorverwijzing naar andere 
diensten en voornamelijk naar de diensten voor slachtofferhulp en eventueel eigen opvolging 
door herbezoeken.  

Er blijft op het werkveld echter onduidelijkheid bestaan over de rol en de taakafbakening van 
de diensten politiële slachtofferbejegening tegenover de diensten voor slachtofferhulp. Er doen 
zich ook praktische problemen voor in de samenwerking met de medische sector 
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(ziekenhuizen), onder meer over het op de hoogte brengen van de familie: wiens taak is het in 
diverse situaties de familie te verwittigen en hoe gebeurt dit het best (telefonisch, persoonlijk 
…)? Verder is het niet duidelijk in hoeverre de diensten politiële slachtofferbejegening hun 
prioritaire taak van ondersteuning en vorming opnemen ten aanzien van de eerstelijns 
politieambtenaren, die het meest met verkeersslachtoffers in contact komen. Ten slotte blijkt de 
taak van slachtofferzorg onvoldoende geregeld te zijn bij de federale politie. 

Dat de diensten voor slachtofferhulp een centrale taak hebben in de hulp aan nabestaanden van 
dodelijke verkeersslachtoffers, werd bevestigd in het sectorprotocol van de Vlaamse 
Gemeenschap over de bijkomende taak van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk voor 
‘hulp- en dienstverlening aan slachtoffers van misdrijven’ (2004). De vrijwilligerswerking 
‘Burgers voor burgers’ sluit aan op de belangrijke rol die de mantelzorg en de informele 
omgeving kunnen spelen voor verkeersslachtoffers.  

Bij dodelijke verkeersongevallen met kinderen komen vele ouders echter niet bij een dienst 
voor slachtofferhulp terecht, hoewel ze behoefte hebben aan hulpverlening. Niet alleen door 
een onvoldoende bekendheid van deze diensten bij het grote publiek, maar ook en vooral door 
een weinig adequate doorverwijzingspraktijk van de politiediensten. Wanneer wel een contact 
en een hulpverleningsrelatie tot stand komen, zijn de ervaringen van de ouders met de diensten 
voor slachtofferhulp overwegend – maar niet altijd – positief. Belangrijk zijn in dit verband het 
proactieve en geïndividualiseerde karakter van het hulpaanbod, het rekening houden met de 
concrete behoeften van de hulpvragers en de fasering van de hulpverlening waarbij 
automatische hercontactnames een niet onbelangrijk onderdeel vormen. 

De diensten voor slachtofferhulp wijzen op het relatief grote aantal verkeersdossiers in hun 
cliëntenbestand: 7 tot 8% de voorbije drie jaren, Maar door het achterwege blijven van 
bijkomende personeels- en werkingsmiddelen blijft hun aanbod beperkt tot nabestaanden van 
overleden verkeersslachtoffers. Er is geen uitbreiding mogelijk naar andere groepen 
verkeersslachtoffers, getuigen en hun omgeving. De expertise die de diensten voor 
slachtofferhulp hebben opgebouwd voor slachtoffers in het algemeen, de ondersteuning door 
vrijwilligers, de methoden van groepsopvang en de werking voor kinderen en jongeren kan 
bijgevolg niet gebruikt worden voor de ruimere doelgroep van verkeersslachtoffers. Een 
algemeen, laagdrempelig en ambulant psychosociaal aanbod aan verkeersslachtoffers bestaat 
dus niet in Vlaanderen. 

De diensten slachtofferonthaal op het parket hebben, conform de ministeriële richtlijnen ter 
zake, eveneens een taak bij de opvang van slachtoffers van ernstige verkeersongevallen met 
doden en zwaargewonden. Opnieuw echter zijn zeker niet alle betrokkenen bij (dodelijke) 
verkeersongevallen op de hoogte van het bestaan van de dienst slachtofferonthaal en/of krijgen 
ze geen hulp aangeboden. Ook voor deze voorziening is er dus een behoefte aan een meer 
proactieve en persoonlijke contactopname en een aanbod op initiatief van de diensten zelf. 
Verder blijken deze diensten niet altijd bereikbaar te zijn. De belangrijkste taken van de 
justitieassistenten slachtofferonthaal op de parketten zijn informatie geven over de modaliteiten 
van de justitiële afwikkeling, en bijstand verlenen bij diverse justitiële interventies. 
Belangrijkste aandachtspunten in dat verband zijn: de informatie over de ontwikkelingen in het 
dossier, algemene informatie over de gerechtelijke procedures, de inzage in het dossier en de 
bijstand op de terechtzitting.  

Alle hierboven vermelde eerstelijnsdiensten in de psychosociale zorg moeten in staat zijn om 
een eerste evaluatie te maken van de psychische toestand van het slachtoffer en de te 
verwachten risico’s en het slachtoffer naar de juiste dienst doorverwijzen. Vandaag is dit niet 
altijd het geval. 
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2.2.3. Knelpunten in de samenwerking 

Er is in de hulpverlening aan slachtoffers te weinig samenwerking tussen de verschillende 
lijnen of echelons (van nulde tot derde). De slachtofferproblematiek vereist een 
netwerkdenken, waarbij de interventies gericht zijn op onderlinge samenwerking en op het vlot 
toeleiden van de cliënt naar de juiste hulpverlener op het eigen of een ander echelon. 
Slachtoffers mogen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Hulpverleners moeten 
nagaan of betrokkene met zijn problematiek inderdaad bij de voorgestelde dienst terechtkan. 

De vaak aangehaalde problematiek van het beroepsgeheim mag geen fundamenteel beletsel 
vormen om samenwerking en continuïteit van de zorg mogelijk te maken als de deontologische 
en juridische regels in acht worden genomen. 

Ten slotte moet men bij rampen als kettingbotsingen rekening houden met de coördinerende 
rol en functie van de psychosociale managers, die als federale ambtenaren in elke provincie 
opereren bij de rampenplannen. 

2.3. Oplossingsmogelijkheden en good practices 

Hieronder worden kort enkele voorbeelden van good practices aangestipt. 

2.3.1. Kennisverwerving, informatieverstrekking en sensibilisatie 

§ Aan de K.U.Leuven, afdeling Strafrecht en Criminologie, werd in samenwerking met een 
aantal actoren op het terrein een actie-onderzoek ondernomen voor de ontwikkeling van 
meer aangepaste hulpverleningsmethoden en samenwerkingsvormen voor slachtoffers van 
crimineel geweld. Concrete modellen werden uitgewerkt voor de eerste- en tweedelijns 
opvang, doorverwijzing en samenwerking tussen politie, huisartsen, diensten 
slachtofferhulp en centra geestelijke gezondheidszorg9. Een aantal aspecten loopt parallel 
voor verkeersslachtoffers.  

§ Het kenniscentrum Context, verbonden aan het Instituut voor Familiale en Seksuologische 
Wetenschappen (K.U.Leuven), richt zich op de ontwikkeling van een contextuele relatie- 
en gezinstherapie, waarbij samenwerking met de omgeving en andere professionele 
actoren vooropstaat. Binnen het UZ wordt samengewerkt met verschillende afdelingen om 
het therapeutisch werken met trauma en rouwverwerking te ondersteunen. 

§ In Nederland heeft het Nationaal Platform Personenschade – een samenwerkingsverband 
tussen Slachtofferhulp Nederland, verzekeraars, ANWB, belangenbehartigers en medische 
adviseurs – een website gecreëerd met informatie over de medische, juridische, sociale en 
financiële gevolgen van een verkeersongeval (www.verkeersongeval.nl). Ook zijn vele 
praktische tips opgenomen voor de verschillende categorieën betrokkenen: slachtoffers met 
letselschade en/of materiële schade, familieleden, nabestaanden, getuigen, veroorzakers. 
Deze informatie is geordend in vaste rubrieken: wat kan ik zelf doen, wie kan mij helpen, 
meer over schade, wie betaalt de schade, gang van zaken schaderegeling, strafproces. Zie 
ook de Gedragscode Behandeling Letselschade (www.letselcode.nl).  

§ In eigen land bevordert het Steunpunt Expertise Netwerken (SEN vzw), opgericht door het 
Besluit van de Vlaamse Regering dd. 13 december 2002, de deskundigheid van 
professionelen en diensten voor preventie, diagnose en (be)handeling voor specifieke 
groepen personen met een handicap, waaronder personen met een niet-aangeboren 
hersenletsel. Het steunpunt wil op een praktijkgerichte manier de kennisontwikkeling en -

                                                
9  Aertsen, I. en Decraemer, K. (1993) Geestelijke gezondheidszorg en slachtoffers van crimineel 

geweld. Eindrapport over een actiegericht onderzoek in samenwerking met vijf Centra voor 
Geestelijke Gezondheidszorg, onuitgegeven, K.U.Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid. 

www.verkeersongeval.nl
www.letselcode.nl
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doorstroming ondersteunen. Dit gebeurt onder meer door het aanbieden van intervisie, 
studiedagen, opleidingen, thematische werkgroepen, projecten en documentatie 
(www.senvzw.be). 

2.3.2. Algemene eerstelijnsopvang 

§ De vzw ZEBRA lanceerde een charter ‘Samen met ZEBRA bondgenoot van jonge 
verkeersslachtoffers’. Dit handvest bevat tips voor een goede eerste opvang van jonge 
verkeersslachtoffers. Volwassenen worden aangespoord het charter te ondertekenen en te 
verspreiden (http://www.zebraweb.be/nl/). 

§ Sommige diensten maken gebruik van een eenvoudige checklist om een minimale 
diagnose en risico-inschatting van de verwerkingsproblematiek mogelijk te maken. 

§ Op initiatief van de gouverneur van West-Vlaanderen werd een Draaiboek Opvang 
Verkeersslachtoffers10 samengesteld. Dit ondersteunt een integrale aanpak vanuit de 
respectieve sectoren en in onderlinge samenwerking. Het bevat aanbevelingen, voorstellen 
en een concreet stappenplan over de taken van de verschillende actoren onmiddellijk na het 
ongeval, op korte termijn en op lange termijn. In dit project werd onder meer een charter 
voor de politie Opvang verkeersslachtoffers11 opgesteld. 

2.3.3. Medische sector 

§ Het AZ Damiaan te Oostende heeft een flow chart ontwikkeld over de structuur van de 
organisatie en de interne en externe mogelijkheden voor hulpverlening. Het gebruik van dit 
instrument wordt opgevolgd door een verantwoordelijke. 

2.3.4. Politiële slachtofferbejegening 

§ De lokale politie van Oostende heeft een slachtofferteam opgericht, samengesteld op 
vrijwillige basis uit een tiental medewerkers van het korps. Zij verzekeren, ook buiten de 
kantooruren, een permanentie voor de regio. Zij treden per duo ondersteunend op voor 
verkeersslachtoffers, nadat zij hiertoe werden opgeroepen door de agenten ter plaatse. 
Andere politiekorpsen hebben gelijkaardige opvangteams geïnstalleerd.  

2.3.5. Slachtofferonthaal op parketten en rechtbanken 

§ De diensten slachtofferonthaal hebben bij elke rechtbank één van de justitieassistenten 
aangeduid als verantwoordelijke voor verkeer. 

§ De dienst slachtofferonthaal Brussel doet steeds een (schriftelijk) aanbod aan betrokkenen 
van een verkeersongeval met doden of zwaargewonden. De dienst krijgt daartoe 
systematisch alle dossiers bezorgd vanwege het parket. 

2.3.6. Diensten slachtofferhulp 

§ De diensten voor slachtofferhulp verzorgen vorming aan de eigen medewerkers en de 
vrijwilligers over de begeleiding van nabestaanden van dodelijke verkeersongevallen. 

                                                
10 X., Met weinig middelen en een groot hart doen we wonderen.. Draaiboek opvang 
verkeersslachtoffers. Brugge, Provinciebestuur West-Vlaanderen, z.d. 
11 Bijlage 4 bij het Draaiboek. 
 

www.senvzw.be
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Hierbij wordt aandacht geschonken aan de psychologische, juridische en 
verzekeringstechnische aspecten. 

§ Sommige diensten voor slachtofferhulp hebben binnen het team een ‘verantwoordelijke 
verkeer’ aangesteld. Deze referentiepersoon volgt het thema en brengt het regelmatig onder 
de aandacht van de collega’s. 

2.3.7. Schoolcontext 

§ ZEBRA heeft een Emobiel ontwikkeld voor scholen: een didactische koffer met boeken en 
knutselmateriaal voor een goede opvang van kinderen die betrokken waren bij een 
verkeersongeval. 

§ In hun provinciale coördinatie kinderwerking geven diensten voor slachtofferhulp vorming 
aan scholen en CLB’s over de problematiek van verkeersongevallen. Specifieke 
vormingspakketten voor leerkrachten werden samengesteld. 

2.3.8. Verzekeringswezen 

§ Een dienst voor slachtofferhulp geeft vorming aan medewerkers uit de verzekeringssector 
over ‘omgaan met verkeersslachtoffers’. 

2.3.9. Specifieke initiatieven voor kinderen 

§ Er is het bovenvermelde project ‘provinciale coördinatoren kinderwerking’ van de diensten 
voor slachtofferhulp voor de opvang van kinderen slachtoffer van een schokkende 
gebeurtenis. Onder meer praat- en doegroepen voor kinderen worden georganiseerd. Ook 
wordt samengewerkt met de lotgenotenvereniging Ouders van Verongelukte Kinderen 
(OVK) voor vorming aan vrijwilligers en het uitbouwen van regionale contacten. Het team 
Kinderwerking Slachtofferhulp publiceerde een praktische gids Kinderen helpen na een 
schokkende gebeurtenis 12. 

§ ZEBRA werkt aan een reeks boeken voor kinderen en jongeren, waarin op hun maat wordt 
geschreven over jonge verkeersslachtoffers. De vereniging wil hiermee gepaste informatie 
bieden, maar ook herkenning en communicatiemogelijkheden. Nog in samenwerking met 
ZEBRA heeft het revalidatiecentrum Pulderbos een lees- en doeboekje met werkmap 
samengesteld voor broers en zussen van slachtoffers van een verkeersongeval. 

§ Het ZEBRA-knuffelproject is een pilootproject dat werd uitgevoerd in 7 politiezones van 
de provincie West-Vlaanderen. Agenten bieden troost aan kinderen onmiddellijk na een 
ongeval en maken daarbij gebruik van popjes. Een leidraad en een achtergronddocument 
voor de politie werden hiervoor opgesteld en een gepaste opleiding georganiseerd. 

2.3.10. Zorg voor het eigen personeel 

§ Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg CGG VAGGA Antwerpen heeft in zijn 
arbeidsreglement een artikel laten opnemen over zorg voor het eigen personeel bij (een 
risico op) secundaire traumatisering. Hiertoe werd een ruime visietekst geschreven, onder 
meer over secundaire traumatisering (risicofactoren, symptomen, maatregelen) en burn-
out13. Er werden ook protocollen uitgewerkt voor het omgaan met de problematiek in de 
praktijk. 

                                                
12  Slachtofferhulp Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Kinderen helpen na een schokkende gebeurtenis. 

Praktische gids na een misdrijf of een plotseling overlijden. Tielt, Lannoo, 2003. 
13 Verwilt, G., Sewerin, C. en Keymolen, S. Visietekst rond secundaire traumatisering en burn-out. 
Uitwerking van artikel 38 van het arbeidsreglement van VAGGA, Antwerpen, CGG VAGGA, z.d. 
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§ Sommige politiediensten hebben voor het eigen personeel interne of gezamenlijke 
opvangteams opgericht die tussenbeide komen bij traumatiserende gebeurtenissen (zie ook 
het stressteam van de federale politie). 

§ De diensten slachtofferhulp stelden een dossier Secundaire traumatisering samen. Binnen 
sommige diensten hanteert men een traumaprotocol voor de opvang van het eigen 
personeel (zie www.slachtoffer-hulp.be). 

§ In Antwerpen werd vanuit de geestelijke gezondheidszorg een studiedag georganiseerd, 
Zorgen zonder zorgen. In de uitgebreide verslagmap14 werd aandacht besteed aan de 
problematiek van secundaire traumatisering en burn-out en aan preventiemogelijkheden in 
de teamwerking. 

2.4. Aanbevelingen 

2.4.1. Kennisverwerving, sensibilisatie en informatieverstrekking 

§ Onderzoek wijst op de complexiteit en de reikwijdte van de diverse gevolgen van een 
verkeersongeval. Talrijke aspecten van het psychisch welzijn en het dagelijks functioneren 
van slachtoffers en personen uit hun omgeving zijn in het geding. Deze veelzijdige 
problematiek wordt onvoldoende erkend, zowel op breed maatschappelijk vlak als in 
bepaalde sectoren. Als eerste aanbeveling geldt dan ook dat de bevoegde overheden in 
samenwerking met relevante organisaties werk zouden maken van een doorgedreven 
voorlichting en bewustmaking van de verkeersslachtoffers zelf, de brede samenleving en 
de betrokken sectoren en beleidsinstanties.  

§ De huidige expertise moet gecentraliseerd worden, waardoor een betere verspreiding van 
deze kennis mogelijk wordt. De oprichting van een wetenschappelijk onderbouwd 
expertisecentrum verdient aanbeveling. Hier kan kennis worden verzameld, uitgebouwd 
en ter beschikking gesteld en kan ook multidisciplinaire ondersteuning en vorming worden 
geboden voor de verdere implementatie van de hulp- en dienstverlening op het lokale en 
bovenlokale niveau. Dit centrum kan een internationaal contactpunt worden. 

§ Een centrale, gebruiksvriendelijke website voor het brede publiek, naar Nederlands 
model, verdient aanbeveling. Daarnaast moet een praktische informatiebrochure 
uitgewerkt en verspreid worden via de verschillende sectoren. 

§ De inspanningen voor wetenschappelijk onderzoek moeten worden gebundeld in een 
systematisch, grootschalig en diepgaand onderzoek naar de gevolgen van 
verkeersongevallen voor slachtoffers en hun na- en naastbestaanden. Er is onder meer 
longitudinaal onderzoek nodig naar de psychische gevolgen van ernstige 
verkeersongevallen bij volwassenen, kinderen en hun naast- en nabestaanden (prevalentie 
van acute en posttraumatische stress-stoornis, angst, depressie en schuldgevoelens, maar 
ook de studie van het verwerkingsproces vanuit theoretische modellen en de beïnvloedende 
factoren). Daarnaast is verder psychologisch en sociaal onderzoek vereist naar de 
(langdurige) gevolgen op het psychische welzijn, het beroepsmatig functioneren, het 
gezinsleven en de sociale relaties. Daarbij dient ook onderzocht welke factoren 
samenhangen met het ontwikkelen van psychische moeilijkheden en welke instrumenten 
kunnen gehanteerd of gecreëerd worden om risicosituaties beter te detecteren.  

§ De werking van de diverse vormen van hulp- en dienstverlening moet voortdurend worden 
getoetst aan de wetenschappelijke inzichten ter zake. Praktijkgericht, evaluatief 
onderzoek naar het functioneren van de hulp- en dienstverlening zou kunnen 
uitmonden in indicaties om vanuit de verschillende sectoren beter (secundair-)preventief te 
kunnen optreden en een meer adequate bejegening van de slachtoffers en hun directe 

                                                                                                                                        
 
14 X., Verslagmap studiedag ‘Zorgen zonder zorgen’ 29 april 2004, Antwerpen, VAGGA/MenSana. 

www.slachtoffer
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omgeving uit te bouwen. Er moet ook worden onderzocht welke behoeften aan meer 
doorgedreven kennis bestaan bij psychosociale hulpverleners. 

§ Praktijkgericht onderzoek dient – bijvoorbeeld in de vorm van actie-onderzoek - ook 
gericht te zijn op het uitwerken en uittesten van methoden en technieken van 
psychologische opvang en begeleiding. Inspiratie kan hier wellicht gevonden worden bij 
bepaalde modellen en voorzieningen in het buitenland of bij good practices in eigen land. 

§ De directe omgeving, maar ook de professionele instanties in de hulpverlening moeten 
ermee rekening houden dat de ervaringen, noden en behoeften van de betrokkenen steeds 
individueel bepaald zijn. Daarom is het nodig dat de diverse diensten hun interventies 
afstemmen op individuele situaties. 

2.4.2. Samenwerking in de opvang 

§ Samenwerking na een ernstig verkeersongeval is nodig binnen de sector én tussen de 
sectoren (medische, psychosociale, politiële, justitiële …). Er moeten afspraken komen, 
zowel op lokaal als op bovenlokaal vlak. Ondanks het Samenwerkingsakkoord over 
slachtofferzorg van 1998, is er meer duidelijkheid nodig over de bevoegdheden voor 
slachtofferzorg en de werkverdeling tussen de diensten politiële slachtofferbejegening, 
slachtofferonthaal op het parket en de diensten voor slachtofferhulp. Tussen de 
verschillende sectoren moeten daarover duidelijke en bindende werkafspraken worden 
gemaakt, zodat een meer effectieve en vlotte samenwerking mogelijk wordt. In dat 
verband is het belangrijk dat het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid, de 
arrondissementele raden voor slachtofferbeleid en de arrondissementele welzijnsteams 
slachtofferzorg de onderlinge afstemming van de hulp- en dienstverlening voor 
verkeersslachtoffers ondersteunen. Mogelijk dient de samenstelling van deze organen 
aangepast te worden. Alleszins moeten deze platforms veel meer slagkracht en 
(beleids)invloed krijgen dan vandaag. 

§ Op arrondissementeel niveau dient voor slachtofferzorg niet enkel de samenwerking tussen 
politie, justitie en hulpverlening onderling beter afgestemd te worden, maar moet deze 
gecoördineerde aanpak ook uitgebreid worden naar de medische diensten 
(urgentiediensten, ziekenhuizen, huisartsen) en de verzekeringssector. Aanbevolen wordt 
dat de verschillende diensten of sectoren op lokaal vlak een aanspreekpunt of 
verantwoordelijke voor verkeersslachtoffers installeren en dat men doorgedreven 
samenwerkingsmodellen uitwerkt. Bestaande verkeersongevallenplannen, draaiboeken en 
protocollen rond samenwerking kunnen hiervoor inspiratie bieden. In lokale 
samenwerkingsovereenkomsten kunnen diverse aspecten geregeld worden, zoals het 
hanteren van het beroepsgeheim. 

§ De overheid en de diverse diensten voor slachtofferzorg moeten voor verkeersslachtoffers 
een meer proactief aanbod mogelijk maken. Een intensiever beleid voor de 
bekendmaking en de profilering van het hulpaanbod is hiervoor nodig. Als algemeen 
principe geldt dat elk slachtoffer (in de ruime betekenis zoals hiervoor gedefinieerd) een 
aanbod tot hulpverlening moet krijgen.  

§ Aan het slachtoffer en diens omgeving moet adequate informatie worden verstrekt over 
het ongeval en de afwikkeling ervan. Dit moet tot de kerntaak behoren van alle 
betrokken actoren.  

§ De individuele dienst- en hulpverlening moeten nagaan in hoeverre de formule van 
trajectbegeleiders (case-managers) in en tussen de respectieve sectoren (met inbegrip 
van de revalidatiecentra) kan worden uitgebouwd. Deze trajectbegeleiders zouden in 
overleg met de cliënt de diverse aspecten van de problematiek kunnen opvolgen en waar 
nodig coördinerend optreden tussen de verschillende diensten.  

§ De respectieve sectoren dienen te beschikken over een intern beleidsplan over de zorg 
voor de eigen medewerkers. 
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§ Een algemene gedragscode over omgaan met verkeersslachtoffers dient opgesteld te 
worden met de verschillende betrokken sectoren, waarin minimale normen en algemene 
principes in het omgaan met slachtoffers worden omschreven. 

§ Aanbevolen wordt het vormingsaanbod voor vrijwilligers voor de opvang van 
verkeersslachtoffers intersectoraal te coördineren (slachtofferzorg, 
lotgenotenverenigingen, Rode Kruis …). Een afstemming van de vorming van 
beroepskrachten in de respectieve sectoren kan eveneens overwogen worden. Het 
voorgestelde expertisecentrum kan in dit verband ondersteunend optreden. 

2.4.3. Rol van betrokken sectoren 

Alle betrokken sectoren hebben een eigen rol te spelen in de psychosociale opvang van 
verkeersslachtoffers. 

Medische sector 

§ Op spoedgevallendiensten in ziekenhuizen moet naast een psychiatrische permanentie ook 
een psychosociale permanentie ter beschikking staan. Medewerkers hiervan 
(verpleegkundigen, maatschappelijk werkers …) dienen een basisopleiding te krijgen voor 
slachtofferzorg. Er moet een model worden uitgewerkt waarbij elk slachtoffer (of naaste) 
in een persoonlijk gesprek een geïndividualiseerd aanbod van psychosociale hulpverlening 
krijgt.  

§ Urgentieverpleegkundigen en -artsen moeten vorming krijgen over de opvang van 
verkeersslachtoffers, zowel in de basisvorming als in de voortgezette opleiding. 

§ Vooral bij een langere hospitalisatie dienen de sociale diensten van ziekenhuizen 
aandacht en deskundigheid te hebben voor de psychosociale noden van de slachtoffers en 
hun familieleden. Samenwerking met externe diensten is hierbij andermaal belangrijk. 

§ De rol van de huisarts in de opvang, informatieverstrekking en doorverwijzing van 
verkeersslachtoffers dient verder geëxploreerd te worden. Er moet worden nagegaan of de 
functie van tussenpersoon tussen ziekenhuis en patiënt kan verbeterd worden, ook voor de 
praktische modaliteiten. 

Politie 

§ Op het politiële niveau moet een aantal richtlijnen verduidelijkt worden. Dit geldt onder 
meer voor de doorverwijzing van slachtoffers en nabestaanden van zware 
verkeersongevallen. Ook moeten de diensten politiële slachtofferbejegening bij zware 
ongevallen meer systematisch en effectief bijstand verlenen. Daartoe moeten de 
verantwoordelijkheden en de procedures strikter worden vastgelegd.  

§ Op het politiële niveau is ook onderzoek nodig rond de vraag of de diensten politiële 
slachtofferbejegening voldoende ondersteuning en vorming bieden aan de eerstelijns 
politieambtenaren en elders waar zich nog lacunes voordoen. 

§ In de reguliere en voortgezette opleiding vanuit de politiescholen moet de opvang van 
slachtoffers en inzonderheid van verkeersslachtoffers opnieuw meer aan bod komen. 
Mogelijk kunnen de politiescholen ook een geïntegreerde vorming op provinciaal niveau 
uitwerken voor (de samenwerking tussen) politiediensten, brandweerdiensten, 
spoedgevallendiensten en mortuariumbedienden.  

§ Het bestaande doorverwijzingsmodel waarbij sommige categorieën slachtoffers op een 
proactieve wijze in contact worden gebracht met een dienst slachtofferhulp, moet worden 
uitgebreid naar nabestaanden van dodelijke verkeersongevallen, gewonde 
slachtoffers en ooggetuigen. Niet-gewonde slachtoffers moeten systematisch het gewone 
aanbod van hulpverlening te krijgen. 
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Parket en rechtbank 

§ Ook voor de diensten slachtofferonthaal op het parket moet een helder en eenduidig 
beleid ontwikkeld worden, in samenwerking met de magistratuur. Dit geldt ook voor de 
doorverwijzing van verkeersslachtoffers. Meer algemene richtlijnen zijn nodig, die de rol 
en de verantwoordelijkheden van de (parket)magistratuur benadrukken. De registratie als 
benadeelde persoon bij het parket van de politierechtbank moet makkelijker worden. In de 
gerechtsgebouwen zijn voorzieningen nodig opdat de inzage in het dossier zou kunnen 
verlopen zonder de privacy van de betrokkenen te schaden. Vanuit de diensten 
slachtofferonthaal dient er een systematisch aanbod te worden gedaan voor bijstand en 
ondersteuning op de terechtzitting om de ervaring van banalisering tegen te gaan. 
Desgewenst moet hiertoe in bijkomende personeelsmiddelen worden voorzien. 

§ In de opleiding van de magistratuur moet de problematiek van verkeersongevallen en 
de opvang van verkeersslachtoffers een meer nadrukkelijke plaats krijgen en 
multidisciplinair worden behandeld. 

§ In de opleiding van juristen en advocaten dient de problematiek van verkeersslachtoffers 
en de multidisciplinaire opvang ervan geïntegreerd te worden. 

Diensten slachtofferhulp 

§ De diensten voor slachtofferhulp moeten hun functie van eerstelijnsopvang, hun centrale 
en coördinerende rol in de hulpverlening aan de diverse categorieën verkeersslachtoffers 
en hun maatschappelijk-structurele opdrachten voor de problematiek verder uitbouwen. 
Deze diensten moeten aan andere intermediaire structuren (scholen, verzekeringswezen, 
lotgenotenwerking …) ondersteuning bieden in bewustmaking, vorming en coaching. Om 
deze brede taak mogelijk te maken dient de Vlaamse overheid beduidend meer 
personeels- en werkingsmiddelen ter beschikking te stellen. 

§ Vrijwilligers binnen slachtofferhulp dienen vorming te krijgen over de problematiek van 
verkeersslachtoffers. 

§ De deelsectoren slachtofferhulp en justitieel welzijnswerk binnen de Centra voor 
Algemeen Welzijnswerk (CAW’s) moeten hun rol uitklaren voor slachtoffers en 
veroorzakers, meer bepaald wanneer niet duidelijk is wie slachtoffer en wie veroorzaker 
is.  

§ Er moet verder onderzoek uitgevoerd worden rond dader- en slachtofferpercepties en de 
daarmee samenhangende hulpbehoeften. Mogelijkheden van dialoog en bemiddeling 
tussen slachtoffers en veroorzakers (en hun naasten) moeten worden geëxploreerd en in 
de praktijk methodisch uitgeprobeerd. De effecten van bemiddeling op het verdere 
psychosociaal functioneren van de betrokkenen moeten worden onderzocht. 

Tweedelijnshulpverlening 

§ Er dient onderzocht te worden hoe een degelijk en effectief aanbod van de 
(gesubsidieerde) tweedelijnshulpverlening kan uitgebouwd worden, aansluitend bij de 
eerstelijnsopvang. De rol van de centra voor geestelijke gezondheidszorg moet hier verder 
worden geëxploreerd. In onderling overleg met de eerste lijn (o.m. diensten 
slachtofferhulp) moet worden gezocht naar een taakverdeling en naar betere 
verwijzingsmethoden, met inbegrip van een regeling voor de wachttijden op de tweede 
lijn. De tweedelijnshulpverlening dient ook actief betrokken te worden in 
vormingsactiviteiten en ondersteuning van de eerste lijn, lokale samenwerkingsverbanden 
en maatschappelijke sensibilisatie.  

§ Centra geestelijke gezondheidszorg dienen waar aangewezen in de arrondissementele 
welzijnsteams slachtofferzorg te worden opgenomen. Er is onderzoek nodig naar de beste 
beleidspiste voor deze taken van de centra geestelijke gezondheidszorg: een generalistische 
aanpak waarbij elke hulpverlener de nodige competenties verwerft voor de doelgroep van 
verkeersslachtoffers, of een gespecialiseerde aanpak waar enkele specialisten werken met 
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verkeersslachtoffers. Alleszins verdient het aanbeveling om binnen elk CGG een 
verantwoordelijke voor de problematiek van (verkeers)slachtoffers aan te stellen. 

Andere sectoren 

§ Het verdient aanbeveling dat professionele diensten samenwerkingsverbanden opzetten 
met lotgenotenverenigingen en omgekeerd. Daartoe moet duidelijk worden bepaald wat 
de specificiteit is van de lotgenotenwerking en welke de verhouding is met de 
professionele diensten. 

§ Ten slotte moet ook de doorverwijzing naar de psychosociale hulpverlening vanuit 
andere diensten worden gestimuleerd, bv. vanuit de medische sector, de 
verzekeringssector, het onderwijs en de arbeidswereld. Voor de verzekeringssector dient 
onderzocht te worden in hoeverre uitgaven voor psychosociale (niet alleen psychiatrische) 
hulpverlening in aanmerking (moeten) komen voor vergoeding. 

2.4.4. Specifieke problematiek van kinderen en jongeren 

§ Meer diepgaand onderzoek is nodig over de psychische gevolgen van een 
verkeersongeval op kinderen en jongeren als rechtstreeks of onrechtstreeks slachtoffer. 

§ Hulpverleningsdiensten moeten meer aandacht opbrengen en een methodiek ontwikkelen 
voor kinderen-slachtoffers en broers, zussen en andere familieleden van (overleden) 
verkeersslachtoffers. 

§ Beleidsinstanties dienen de inmiddels door de diensten voor slachtofferhulp 
georganiseerde kinderwerking te ondersteunen en verder uit te bouwen. 

2.4.5. Media en journalisten 

§ Journalisten zijn zich niet altijd bewust van de impact van hun optreden en hun 
verslaggeving. Er is nood aan vorming, dialoog en sensibilisering van journalisten over 
de wijze van verslaggeving over verkeersongevallen en het optreden tegenover 
verkeersslachtoffers en hun omgeving.  

§ Professionals (ook vrijwilligers) die in contact komen met journalisten moeten over de 
nodige opleiding en expertise beschikken om interviews te geven. Contacten met de 
pers over verkeersongevallen vragen naast communicatieve vaardigheden ook een 
deontologische reflectie. Opleiding en coaching hierover zijn aanbevolen.  

§ Verkeersslachtoffers en hun omgeving moeten informatie krijgen over het interview, 
mogelijke opportuniteiten, beperkingen, effecten, kortom voor- en nadelen en zijn of haar 
rechten. Verder moeten ze in hun contacten met journalisten een beroep kunnen doen op 
bijstand door hiervoor opgeleide professionals (ook vrijwilligers).  

§ Journalisten doen voor hun verslaggeving vaak een beroep op betrokken sectoren als 
politie, justitie, medische interventiediensten, slachtofferorganisaties enz. Deze sectoren 
moeten, daar waar dit nog niet is gebeurd, gedragslijnen uitwerken voor hun personeel 
in contacten met de pers. 

§ Er is een groot gebrek aan kennis over de impact van berichtgeving op 
verkeersslachtoffers en hun omgeving, maar ook over de noden van slachtoffers hierin. Het 
verdient dan ook aanbeveling dat de noden van verkeersslachtoffers en de effecten op 
slachtoffers verder worden onderzocht. 
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3. Re-integratie van verkeersslachtoffers 

Dit hoofdstuk behandelt de re-integratie van kinderen, jongeren en volwassenen met een 
blijvende beperking, al dan niet met hersenletsel, en van de na- en naastbestanden van 
overleden kinderen en volwassenen. Het gaat dus om drie groepen: verkeersslachtoffers met 
een verlieservaring, verkeersslachtoffers met een blijvende beperking maar zonder niet-
aangeboren hersenletsel (NAH) en verkeersslachtoffers met blijvende beperkingen waaronder 
NAH15. 

Omdat alle leden van de werkgroep vooral expertise hadden met de laatste groep, werd met een 
enquête gepeild naar ervaringen van de andere deelgroepen. Bovendien zijn veel 
aanbevelingen en knelpunten rond de laatste groep ook op de andere twee deelgroepen van 
toepassing. 

3.1. Situering  

De werkgroep koos als vertrekpunt voor de definitie van re-integratie volgens Mc Coll16. Hij 
stelt vast dat in discussies rond de problematiek van re-integratie drie kernideeën telkens naar 
voor komen. Re-integratie impliceert dat men: 
§ relaties met anderen kan aangaan;  
§ onafhankelijk kan leven;  
§ zijn tijd met de nodige activiteiten kan vullen. 

Na interviews met 116 mensen met NAH heeft hij de definitie uitgebreid met volgende 
indicatoren die bepalend zijn voor re-integratie: 
§ oriëntatievermogen van de persoon.  
§ aanvaarding: de persoon heeft het gevoel aanvaard te worden door de omgeving,  
§ aanpassingsvermogen: de persoon heeft het vermogen zich aan een situatie en aan andere 

mensen aan te passen  
§ de mogelijkheid om relaties te hebben: de persoon heeft een partner, ouders of kinderen in 

de buurt en is in de mogelijkheid geregeld andere mensen te ontmoeten  
§ de leefsituatie: de persoon heeft een eigen woning of woont gedeeltelijk zelfstandig  
§ onafhankelijkheid,  
§ productiviteit en vrijetijdsbesteding: de persoon heeft een vaste activiteit zoals school, 

werk of vrijwilligerswerk.  

Elk ongeval houdt een verlieservaring in voor het slachtoffer en zijn of haar familie. Na 
(eventueel gedeeltelijke) verwerking van dit verlies moet een nieuw en ander kwaliteitsvol 
leven worden opgebouwd. Het is cruciaal dat dit perspectief van re-integratie al vroeg in het 
hulpverlenings- en zorgaanbod voor verkeersslachtoffers en hun omgeving wordt opgenomen.  

                                                
15 De adviestekst 2003 van de Wetenschappelijke Adviesraad Vlaamse Liga NAH geeft een duidelijke 
omschrijving van de doelgroep en de algemene principes vanuit verscheidene invalshoeken. .Zie 
www.liganah.be. 
16 McColl, M.A., ao., The definition of community integration: perspectives of people with brain 
injuries. Brain Injury, volume 12, nr.1, 1998, blz. 15 – 30. 

 

www.liganah.be
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3.2. Knelpunten 

Personen met een blijvende beperking na een verkeersongeval – en eventueel hun 
na(aast)bestaanden –kunnen moeilijkheden blijven ondervinden in vijf levensdomeinen: 
wonen, onderwijs, werken, vrije tijd en mobiliteit. Die punten komen aan bod onder de 
knelpunten en aanbevelingen. Er werd een zesde punt toegevoegd, nl. de begeleiding van 
waaruit ondersteuning in deze domeinen moet worden geboden.  

3.2.1. Wonen 

§ Bij de overheid, administratie, bedrijfswereld, verzekeringswereld, advocatuur is er 
doorgaans te weinig (h)erkenning van de impact van een verkeersongeval. Voor wonen 
blijkt dat bv. uit pijnlijke discussies over de noodzakelijke aanpassingen van het huis, 
erfeniskwesties, problemen met afbetalingen en uitbetaling van voorschotten.  

§ Voor gezinnen die een naaste verloren hebben in een verkeersongeval is er de soms 
dagelijkse pijnlijke confrontatie met de plaats van het ongeval, zeker wanneer het ongeval 
zich op korte afstand van de woonplaats heeft voorgedaan.  

§ Personen met een blijvende handicap hebben vaak te kampen met lange wachttijden bij 
hun aanvraag voor de diensten thuisbegeleiding en begeleid wonen. De vraag is veel groter 
dan het aanbod. Door een ontoereikend uitbreidingsbeleid zijn er onvoldoende personeel 
en werkingsmiddelen. 

§ De procedures voor toekenning van hulpmiddelen en aanpassing van de woning verlopen 
vaak te traag. 

§ De bedragen voor tegemoetkomingen aan personen met een handicap zijn onvoldoende 
faciliterend voor het zelfstandig wonen. 

§ Voor de slachtoffers met NAH is er een tekort aan opvangmogelijkheden en 
woonbegeleiding, en dit zowel intra- als extramuraal. Er is bv. grote nood aan specifieke 
woonbegeleiding voor jongvolwassenen en aan verzorgingsinstellingen voor 
(jong)volwassenen met een meervoudige handicap.  

3.2.2. Onderwijs 

§ Er is te weinig aandacht voor het thema verlies en rouw binnen de standaardopleidingen 
gezondheidszorg en onderwijs. Hierdoor bestaat de kans dat de signalen van na- en 
naastbestaanden onvoldoende herkend worden, bv. bij broers en zussen en vriendjes van 
kinderen en jongeren die slachtoffer werden van een verkeersongeval. De verlieservaring 
kan nog eens versterkt worden door het isolement binnen de klas dat hieruit kan volgen. 

§ Kinderen die slachtoffer geworden zijn van een verkeersongeval met of zonder hersenletsel 
tot gevolg, zijn soms lange tijd afwezig op school en dreigen hierdoor leerachterstand op te 
lopen. Er blijkt nog te weinig kennis zijn rond de wetgeving Tijdelijk Onderwijs aan Huis. 
Bovendien zijn er ook te weinig uren beschikbaar voor deze vorm van onderwijs. Er is ook 
een tekort aan concrete informatie over inclusie en Geïntegreerd Onderwijs (GON-
begeleiding) binnen het regulier onderwijs. 

§ De re-integratie in het onderwijs van kinderen en jongeren met NAH verloopt zeer 
moeilijk. . Er bestaat te weinig visie rond de re-integratie van deze kinderen in het regulier 
onderwijs en het ontbreekt aan middelen om hierrond te werken. De overstap van 
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ziekenhuis of revalidatie-instelling naar de school blijkt soms zelfs een te grote stap te zijn. 
Dan is eerst onderwijs in een aparte setting nodig. 

§ Er is een tekort aan kennis van deze problematiek bij CLB’s, directies en 
zorgcoördinatoren. Soms ontbreekt het aan betrokkenheid bij de thuisschool. 

§ De begeleiding en opvolging van het kind op langere termijn ontbreekt vaak: ook na 
enkele jaren kan het kind nog problemen vertonen door de opgelopen letsels. 

§ Een aantal van deze kinderen en jongeren komt in het buitengewoon onderwijs terecht. 
Ook daar ontbreekt het aan een NAH- programma en soms aan de nodige kennis.  

§ De kostprijs van aangepaste leerhulpmiddelen zoals laptop, spraakcomputer e.d. is soms 
een hinderpaal, zowel thuis als op school. 

3.2.3. Werken 

§ Mensen die betrokken waren in een verkeersongeval kunnen vanuit deze verlieservaring 
problemen ervaren op de werkvloer. Voor chauffeurs bv. zijn de gevolgen zeer verregaand: 
zij verliezen doorgaans hun job. Er is bij werkgevers en overheid nog te weinig 
(h)erkenning voor deze problemen van slachtoffers en hun na- of naastbestaanden. Er is 
ook te weinig kennis van het inkomensverlies van verkeersslachtoffers die een tijdlang niet 
kunnen werken. Voor een werknemer die zijn partner heeft verloren, zijn er doorgaans ook 
gevolgen op de verdere loopbaan. Vaak wordt het een moeilijk zoeken naar een evenwicht 
tussen gezin en werk en heeft dit alles ook zijn gevolgen voor het sociaal netwerk, wat ook 
vaak niet (h)erkend wordt.  

§ Werkgevers kunnen tot op heden niet steunen op een wettelijk kader om na een dodelijk 
verkeersongeval met het psychosociaal welzijn van de werknemer rekening te houden, bv. 
een regeling rond rouwverlof. 

§ Voor werknemers met een blijvende handicap – al of niet ook NAH – door een ongeval 
loopt de (re)-integratie op de werkvloer vaak zeer moeilijk. Een structurele aanpak van 
deze problematiek door de werkgever ontbreekt. Werkgevers hebben vaak geen pro-actief 
beleid voor personen met een handicap. 

§ Werknemers zelf hebben vaak nog te weinig kennis van beleidsmaatregelen in hun 
voordeel, bv. een tegemoetkoming vanwege rendementsverlies (cao 26 of Vlaamse 
Inschakelingspremie) of een tussenkomst in de aanpassing van de werkpost. 

§ De informatie rond re-integratie op de werkvloer is vaak tegenstrijdig of ontoereikend. De 
rol en de plaats van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) is vaak nog 
onbekend of onduidelijk.  

§ Sommige diensten voor Arbeidstrajectbegeleiding (ATB) signaleren een gebrekkige 
afstemming van revalidatiecentra en diensten voor tewerkstelling: ATB, Centra voor 
Beroepsopleiding CBO, VDAB enz. Bij de eerste ligt de klemtoon vooral op de training 
van basiscompetenties voor activiteiten in het dagelijkse leven (ADL), bij de andere op 
basiscompetenties rond werk. 

§ De lange wachtlijsten bij sommige Centra voor Beroepsopleiding – gespecialiseerde 
opleidings- en begeleidingscentra voor mensen met een handicap, gericht op tewerkstelling 
in het normale economische circuit – vormen een volgend knelpunt. Zij zijn een hinderpaal 
voor een naadloze overgang van revalidatie naar werk 
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§ Personen met een beperking vanuit verkeersongevallen die een beroep willen doen op 
tewerkstellingbevorderende maatregelen (bv. cao 26) of ondersteuningsmaatregelen van de 
Vlaamse of federale overheid, worden vaak geconfronteerd met verschillende dokters die 
allen een uitspraak doen over hun (on)geschiktheid voor werk. 

§ Er zijn te weinig efficiënte meetinstrumenten voor de impact van het restletsel op het lange 
proces van re-integratie. 

3.2.4. Vrije tijd 

§ De verlieservaring heeft invloed op het gebruik van vrije tijd. Rouwenden worden 
opgeslorpt door de zorg voor en de (re)organisatie van gezin, huishouden en werk. Er blijft 
minder vrije tijd over, zowel voor ieder gezinslid afzonderlijk als voor een gezamenlijke 
activiteit. Bovendien beperken financiële beslommeringen vaak de middelen die aan vrije 
tijd besteed kunnen worden. Het gevaar voor vervreemding en isolement is in deze situatie 
niet denkbeeldig. 

§ De wereld van de sport en de revalidatie zijn nog te weinig op elkaar afgestemd. De 
gevolgen van een verkeersongeval voor revalidanten zijn nog te weinig bekend in de 
sportwereld. Omgekeerd is er nog te weinig informatie over de sport- en 
bewegingsmogelijkheden voor revalidanten. Re-integratieprojecten in de sport dienen 
rekening te houden met randvoorwaarden zoals toegankelijkheid, bereikbaarheid, 
beschikbaarheid en betaalbaarheid van deelname en materiaal. 

§ Voor de doelgroep NAH is er onvoldoende specifiek aanbod en ondersteuning rond vrije 
tijd in de dagcentra. 

§ Er zijn weinig mogelijkheden om als gezin met een zwaar gehandicapte persoon op 
vakantie te gaan en in een individuele vakantiewoning te verblijven.  

§ Personen met een handicap ervaren moeilijkheden met uitkeringen en tegemoetkomingen 
om zich via vrijwilligerswerk voor zelfhulp en de daaraan verbonden zinbeleving te 
engageren. De wet op het vrijwilligerswerk zou versoepeld moeten worden zodat 
verkeersslachtoffers die genieten van een invaliditeitsuitkering zich actief in kunnen zetten 
in lotgenotenverenigingen. De adviserende geneesheren die nagaan of de 
vrijwilligersactiviteiten verenigbaar zijn met de algemene gezondheidstoestand van de 
kandidaat-vrijwilliger moeten worden gesensibiliseerd over het helend effect (voorkoming 
van sociaal isolement en terugvinden van verloren eigenwaarde) van een 
lotgenotenwerking. 

3.2.5. Mobiliteit 

Ter aanvulling bij de knelpunten die door de werkgroep mobiliteit opgesomd worden, wijst de 
werkgroep Re-integratie op volgende knelpunten: 
§ een tekort aan input van ervaringsverhalen bij verkeerseducatie;  
§ een tekort aan kennis van de problematiek van mensen met blijvende handicaps bij de 

vervoermaatschappijen;  
§ een tekort aan betaalbare en flexibele mindermobielencentrales; 
§ financiële hinderpalen en gebrek aan kennis en vorming over informatica, wat zeker voor 

mensen met een blijvende handicap ook een vorm van mobiliteit vormt: via mails, 
websites en chatten kunnen ze sociale contacten uitbouwen en onderhouden;  

§ een ontoereikend aanbod van persoonlijk assistentiebudget (PAB) en het ontbreken van 
uitvoeringsbesluiten voor persoonsgebonden budget (PGB), terwijl deze budgetten ook 
bevorderlijk zijn voor de mobiliteit. 
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3.2.6. Begeleiding 

Om de nodige kwaliteit in de vijf genoemde levensdomeinen (wonen, onderwijs, werken, vrije 
tijd en mobiliteit) te bereiken, heeft het verkeersslachtoffer en zijn na- of naastbestaanden soms 
begeleiding nodig. In het begeleidingsaanbod is er nood aan een integrale aanpak, aan een 
langetermijnvisie en aan transparantie naar de professional en de gebruiker. 

Er worden verscheidene tekorten vastgesteld: 
§ Binnen het therapeutisch aanbod is er nog te weinig specifiek aanbod rond rouw en 

verliesverwerking. Men is vaak nog te weinig bekend met dit gegeven en zeker met de 
gevolgen van een zwaar of dodelijk verkeersongeval. 

§ Er is een tekort aan een gespecialiseerd en betaalbaar begeleidingsaanbod en praktisch 
advies rond de materiële en juridische aspecten. 

§ Er is een tekort aan kennis, afstemming en samenwerking tussen de eerste- en 
tweedelijnsdiensten. 

§ Er is een tekort aan ondersteuning van de georganiseerde zelfhulpgroepen en 
lotgenotenwerking.  

Voor de deeldoelgroep NAH worden verder specifieke knelpunten genoemd: 
§ Er is nood aan multidisciplinaire adviesteams, die de methodiek van casemanagement 

hanteren en ook op lange termijn het slachtoffer en zijn naastbestaanden kunnen 
begeleiden. 

§ Er is nood aan een specifieke lotgenotenwerking voor deze groep. 
§ Er is nood aan groepscounseling als methodiek. 

3.3. Good practices en vernieuwende projecten 

Op bovengenoemde domeinen zijn good practices uitgewerkt. Sommige daarvan zitten nog in 
een experimentele fase.  

3.3.1. Wonen 

§ Het project Functionele Samenwerking Thuiszorg NAH Oost-Vlaanderen heeft als 
doelstelling: ondersteuning van ambulante zorgverlening aan personen met NAH en hun 
omgeving. 

§ Het zorgverleningsconcept van het Therapeutisch Dagcentrum Eindelijk te Buggenhout is 
gericht op het stimuleren van de persoonlijke groei en de zelfwaarde van personen met 
NAH via aangepaste therapieën en dagactiviteiten (users.pandora.be/jozef.van.linden). 

§ Huis Eygen te Liedekerke is een nursingtehuis voor volwassen personen met NAH 
(www.devalier.be). 

3.3.2. Onderwijs 

§ Open Therapeuticum Leuven richt zich voornamelijk naar jonge verkeersslachtoffers en 
jongeren met NAH of schooluitval wegens langdurige ziekte. Via onderwijs en therapie 
worden zij geholpen bij hun re-integratie in de maatschappij (www.opentherapeuticum.be). 

§ Bednet wil een schoolomgeving op het internet creëren voor langdurig zieke kinderen 
tussen 6 en 18 jaar (www.bednet.be). 

www.devalier.be
www.opentherapeuticum.be
www.bednet.be
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3.3.3. Werken 

§ Het AnNAH-project van het CBO Cebob – De Link vzw te Lovenjoel gaat met 
volwassenen met NAH op zoek naar een job of een zinvolle dagbesteding en biedt 
begeleiding bij de terugkeer naar hun (aangepaste) oude job (www.cebobdelink.be). 

3.3.4. Vrije tijd 

§ Het zorgverleningsconcept van het Therapeutisch Dagcentrum Eindelijk, zie onder 3.3.1 

§ Krekenland-Oranje wil mensen met een handicap de kans geven om cultuur op een actieve 
manier te beleven, om een aantal sociale en creatieve vaardigheden aan te scherpen en om 
mensen uit de streek te ontmoeten (www.krekenland.be). 

3.3.5. Begeleiding 

§ Bij de Kinderwerking Slachtofferhulp kunnen kinderen terecht voor ondersteuning. Zij 
worden er begeleid via de ouders en/of andere steunfiguren. Er zijn ook doe- en 
praatgroepen voor kinderen tussen 8 en 12 jaar (www.steunpunt.be). 

§ In het kinderrevalidatiecentrum Pulderbos organiseert men tussentijdse gespecialiseerde 
neurologische en neuropsychologische check-ups tijdens een weekopname met een 
adviesgesprek voor ouders en hulpverleners/onderwijs om het begeleidingstraject van het 
jonge verkeersslachtoffer te kunnen bijsturen (www.revapulderbos.be). 

§ In de lotgenotenwerking voor Ouders van Verongelukte kinderen (OVK) groeit het besef 
dat deze werking zich best ook uitbreidt naar broers en zussen (www.ovk.be). 

§ De lotgenotenwerking van Coma Limburg vzw organiseert afwisselend info-avonden en 
lotgenotencontact (www.comalimburg.be). 

3.3.6. Geestelijke Gezondheidszorg 

§ Het Vlaams Samenwerkingsverband Basale Stimulatie organiseert training van 
begeleidende teams rond basale stimulatie, een lichaamsgebonden manier om mensen te 
benaderen die ernstige beperkingen hebben in hun beweging, waarneming en 
communicatie (www.vsbs.be). 

3.3.7. Zorg – begeleiding – kennisnetwerk 

§ Het Steunpunt Expertise Netwerken (SEN) dat kennisuitwisseling tussen professionelen en 
diensten in en rond gehandicaptenzorg ondersteunt, organiseert een werking rond NAH 
(www.senvzw.be). 

§ Vormingsdienst SIG, die de maatschappelijke integratie van personen met een handicap 
wil bevorderen, organiseert een professioneel lotgenotencontact (www.sig-net.be). 

§ Er werden kwaliteitsindicatoren en protocols uitgewerkt rond Wat na een 
verkeersongeval?, specifiek voor NAH (www.carf.org en www.tbims.org/combi). 

§ Een vormingsaanbod over casemanagement, zorg en kennis (www.babicm.org/guidelines). 

www.cebobdelink.be
www.krekenland.be
www.s
www.revapulderbos.be
www.ovk.be
www.comalimburg.be
www.vsbs.be
www.senvzw.be
www.sig
www.carf.org en www.tbims.org/combi
www.babicm.org/guidelines
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3.3.8. Sensibilisatie en informatie 

§ ZEBRA-boekjes en andere getuigenisliteratuur geven informatie voor het brede publiek 
(www.zebraweb.be). 

§ Er is info voor professionele organisaties en hulpverleners via de kennisgidsen van 
Steunpunt Expertise netwerken (SEN) zie 3.3.7 

§ Er is info voor het brede publiek en professionals via de werking van SIG, zie 3.3.7. 

3.4. Aanbevelingen 

3.4.1. Wonen 

§ Voor de verkeersslachtoffers met een blijvende beperking, exclusief of inclusief NAH, zou 
er een uitbreiding moeten komen van mogelijkheden in de thuiszorg, de 
thuisbegeleidingsdiensten, diensten begeleid wonen en het aanbod aan sociale en 
aangepaste woningen. Daarnaast is er, specifiek voor volwassenen met een niet aangeboren 
hersenletsel, nood aan extra opvangmogelijkheden, woonbegeleidng en 
verzorgingsinstellingen. Binnen alle vormen van woonondersteuning voor deze mensen is 
er nood aan multidisciplinaire omkadering. 

§ In dit kader is een versnelde procedure bij de aanvraag van hulpmiddelen en 
woningaanpassing cruciaal.  

§ Voldoende hoge tegemoetkomingen zijn een noodzakelijke voorwaarde voor zelfstandig 
wonen van de groep verkeersslachtoffers met blijvende beperkingen. 

§ Er kan een project worden uitgebouwd waarin verkeersslachtoffers met blijvende 
beperkingen zich kunnen aanmelden voor een vorm van casemanagement. 

3.4.2. Onderwijs 

§ Uit de knelpuntenanalyse blijkt dat de onderwijskansen van verkeersslachtoffers beperkt 
kunnen zijn. De jongeren kunnen, afhankelijk van de specificiteit van hun onderwijsvraag, 
naar diverse onderwijsvormen geleid worden binnen regulier en buitengewoon onderwijs. 
Belangrijk is dat er in de diverse onderwijsvormen en types voldoende kennis en 
knowhow aanwezig is rond de problematiek en dat er mensen zijn die dit kunnen 
bijbrengen. 

§ Alle betrokkenen in de onderwijssetting (directies, leerkrachten, zorgcoördinatoren, 
begeleiders Geïntegreerd Onderwijs - GON) zouden toegang moeten hebben tot accurate 
kennis over verlieservaringen en NAH en over hun invloed op onderwijsleerprocessen, 
prestaties en het sociaalemotioneel functioneren en welbevinden. Het is ook aangewezen 
om het CLB extra te ondersteunen in het leren (her)kennen van de problematiek. Ook dient 
de hulpverlening nog beter bekend te worden, zodat men indien nodig sneller kan 
doorverwijzen.  

§ Aangepaste en flexibele onderwijsdoelstellingen kunnen hier aangewezen zijn. Op maat 
van het individuele kind kan een trajectbegeleider (in samenspraak met professionals zoals 
de zorgcoördinator, de GON-begeleider of externe hulpverlener) de schoolloopbaan mee 
opvolgen en de betrokkenen ondersteunen bij beslissingen. Indien het kind niet in staat is 
om (voltijds) binnen een onderwijssetting te functioneren, zouden mogelijkheden zoals 

www.zebraweb.be
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Tijdelijk Onderwijs aan Huis en modulair onderwijs verder moeten worden geëxploreerd 
(m.i.v. virtuele leeromgeving).  

§ Het is nodig dat voor het buitengewoon onderwijs een specifiek NAH-programma 
opgezet wordt. 

3.4.3. Werken 

§ Bij de eerste stappen naar re-integratie moet de meest prioritaire vraag van de persoon 
worden bekeken: wonen, onderwijs, werk ... Afhankelijk hiervan kan de prioritaire 
begeleidende dienst het management van de ondersteuning op de andere domeinen 
opnemen en een begeleidend netwerk opzetten vanuit de andere expertises. Het 
management van de totale begeleiding blijft in handen van de eerste, prioritaire begeleider. 
Voor het opzetten van deze begeleidende netwerken kan een beroep gedaan worden op 
het Steunpunt Expertise Netwerken (SEN).  

§ Er is in eerste instantie een grote nood aan eenduidige, actuele, begrijpbare en breed 
verspreide informatie over re-integratiemogelijkheden via tewerkstelling. Revalidatiecentra 
en eerstelijnsdienstverlening moeten op de hoogte zijn van bestaande diensten voor de re-
integratie van verkeersslachtoffers op de arbeidsmarkt. 

§ Naast informatie moet er in het revalidatieproces aandacht zijn voor een zo snel mogelijke 
herintrede op de arbeidsmarkt. Hierbij is afstemming nodig tussen de revalidatiecentra 
en de Centra voor Gespecialiseerde Voorlichting bij Beroepskeuze (CGVB's), die een 
diagnose stellen over de arbeidscompetentie en werkzoekende personen met een handicap 
advies geeft op vlak van beroepskeuze.  

§ Er is nood aan een doorgedreven uitbreiding van de Centra voor Beroepsopleiding 
(CBO's).  

§ Voor de effectieve re-integratie trekt de overheid reeds middelen uit via de Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en via de diensten voor 
Arbeidstrajectbegeleiding voor personen met een arbeidshandicap (ATB). De Werkwinkel 
is een laagdrempelig initiatief dat alle vragen over tewerkstelling en opleiding 
beantwoordt. Het is wenselijk dat de eerstelijnsdiensten en begeleiders van 
verkeersslachtoffers zich met hun vragen over werk steeds tot de Werkwinkel richten. 
Omgekeerd is het ook belangrijk dat de sector tewerkstelling het werkterrein van de 
hulpverleners beter leert kennen. De VDAB kan hier als regisseur van de sector een 
belangrijke rol spelen. 

§ Hoe sneller de stap naar de Werkwinkel en dus naar re-integratie gezet wordt, hoe meer 
kans op slagen. Daarom zijn er duidelijke afspraken nodig tussen 
verzekeringsmaatschappijen, advocaten en uitkeringsverstrekkers, zodat er geen kans 
ontstaat op een verminderde uitkering bij stappen naar re-integratie op de 
arbeidsmarkt voor de consolidatie. Uiteindelijk betekent een snelle re-integratie een win-
winsituatie voor de persoon en de verzekeringsmaatschappij.  

§ De verschillende dokters die zich uitspreken over de werk(on)geschiktheid van het 
verkeersslachtoffer, hebben een duidelijke erkenning nodig van hun deskundigheid op dat 
terrein. 

§ Met het oog op een attitudewijziging van de werkgeversorganisaties is een sensibilisatie- 
en informatiecampagne aanbevolen. Bedoeling is dat bedrijven een pro-actief beleid voor 
personen met een handicap ontwikkelen. Hiertoe zou een draaiboek kunnen uitgewerkt 
worden met een langetermijnvisie, een visie op bijscholing en herscholing en ideeën om de 



 40 

werkomgeving, taakomschrijving en basiscompetenties aan te passen. HR-managers 
kunnen op dit vlak een stimulerende rol vervullen. 

§ Er is onderzoek nodig naar meetinstrumenten om de restletsels te omschrijven en de 
basiscompetenties voor werk te bepalen. Ook de impact op het evenwicht tussen gezin en 
werk en het sociaal netwerk moet onderzocht worden, evenals de impact van het verlies 
van een partner op de loopbaan. 

3.4.4. Vrije tijd 

§ Het is wenselijk dat bestaande projecten in dagcentra of andere diensten rond een zinvol 
aanbod voor vrijetijdsbesteding worden ondersteund. Een verdere uitbreiding van het 
bestaande aanbod en nieuwe initiatieven voor de doelgroep NAH zijn noodzakelijk. 

§ In de revalidatie en de sport is er nood aan sensibilisering en informatie rond de 
problematiek van verkeersslachtoffers. Er dient verder onderzoek te gebeuren naar de 
relatie tussen sport, vrijetijdsbesteding en re-integratie. 

§ Het is ook wenselijk dat er nog meer projecten opgezet worden die via sport re-integratie 
bewerkstelligen.  

3.4.5. Mobiliteit 

§ Via degelijke informatie- en sensibilisatiecampagnes naar verschillende doelgroepen kan 
de re-integratie in het dagelijkse leven worden bevorderd. Hierbij wordt gedacht aan een 
uitbreiding van ervaringsverhalen bij verkeerseducatie, een betere kennis in verband met 
verworven handicap bij de vervoersmaatschappijen ...  

§ Een groter aanbod van betaalbare en flexibele mindermobielencentrales is wenselijk.  

§ De informatiesnelweg kan, zeker voor mensen met NAH, een belangrijk hulpmiddel zijn 
om los te komen uit het isolement en een vlotte re-integratie mogelijk te maken. Het 
financiële plaatje hiervan is vaak een knelpunt dat via aangepaste budgetten kan worden 
opgelost. Het is dan ook nodig het aanbod Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) uit te 
breiden en uitvoering te geven aan het kaderdecreet Persoonsgebonden Budgetten (decreet 
houdende wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams 
Fonds voor de Sociale Integratie van personen met een Handicap, met het oog op het 
toekennen van het persoonsgebonden budget en met het oog op het invoeren van de 
behoeftegestuurde betoelaging van de voorzieningen en van een zorg-op-maat voor 
personen met een handicap afgekondigd op 21/12/01). 

3.4.6. Begeleiding 

§ Door de (graad van) specificiteit van de beperkingen is de nood aan begeleiding ook zeer 
specifiek en individueel. Het is vanuit de definitie van McColl duidelijk dat 
maatschappelijke re-integratie, los van de graad van bestaande beperkingen, al bij 
aanvang van het hulpverleningsproces het gezamenlijk perspectief dient te zijn. 
Hulpverlenings- en begeleidingsactiviteiten dienen gericht te zijn op een zo optimaal 
mogelijke, voor de cliënt wenselijke en beheersbare maatschappelijke re-integratie. 

§ De specifieke ondersteuningsvraag kan ook veranderen: noden zijn gebonden aan 
herstelfase, leeftijd- en levensfasen en dienen constant adequaat bekeken en opgevangen te 
worden. Er is bijgevolg iemand nodig die de mensen tijdens dit traject kan begeleiden, op 
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zoek naar het meest passende antwoord op hun vragen. Het moet duidelijk zijn dat voor 
een succesvolle begeleiding met als doel re-integratie, het verkeersslachtoffer bij voorkeur 
moet kunnen terugvallen op een specifiek aanbod voor verkeersslachtoffers. Gaat het 
om een niet-specifiek aanbod, bv. bij gehandicapten of bejaarden, dan moet er voldoende 
knowhow en kennis over de specifieke ondersteuningsvraag zijn. Een beter zicht op het 
hulpverleningslandschap evenals een verdere uitbouw van gespecialiseerde 
begeleidingsinitiatieven zijn wenselijk.  

§ Om kennis en knowhow over het individuele verkeersslachtoffer bij niet-gespecialiseerde 
begeleiders te brengen, kan een multidisciplinair adviesteam een belangrijke 
ondersteuning bieden. 

§ Om de problematiek bij hulpverleners meer bekend te maken, is er een doorgedreven 
sensibiliserings- en informatiecampagne nodig binnen de eerste- en tweedelijnszorg, met 
inbegrip van modules NAH binnen (voortgezette) opleidingen in de medische sector en in 
de hulpverlening. 

§ Ten slotte dienen zelfhulpgroepen/ervaringsdeskundigen binnen hun aanvullende werking, 
extra ondersteuning te krijgen.  

3.4.7. Dienst Spoedopname 

§ Een systematische en volledige registratie van verkeersslachtoffers, ook van kinderen en 
jongeren, ontbreekt vandaag. Dit heeft tot gevolg dat zeker voor deze laatste groep de 
gevolgen op langere termijn soms niet gesignaleerd of opgevolgd worden. Daarom is het 
aan te bevelen dat de diensten spoedopname een systematische registratie doen van de 
slachtoffers van een verkeersongeval. Belangrijk is dat deze cijfers nadien ook in de 
praktijk en door het beleid gebruikt worden.  

3.4.8. Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en NAH 

§ Voor de doelgroep NAH zijn er in de geestelijke gezondheidszorg duidelijke knelpunten. 
Naast de neurocognitieve symptomen waarvoor specifieke voorkennis en expertise nodig 
zijn, worden bij deze groep soms psychiatrische stoornissen vastgesteld. Een goede 
diagnose en indicatiestelling moeten tot de juiste therapie en revalidatie leiden. Er is 
nood aan een aangepast zorgaanbod en aangepaste voorzieningen (zowel intramuraal als 
extramuraal). Indien wenselijk wordt de familie mee in de behandeling betrokken. 

§ Zoals in andere domeinen is ook hier een sterke uitbouw van netwerken noodzakelijk. 
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van reeds bestaande netwerken. Binnen de psycho-
educatie dient meer aandacht besteed te worden aan NAH om een betere expertise op te 
bouwen. Dit kan gekoppeld worden aan doorgedreven training in real-life situaties.  

§ Informatie- en sensibilisatiecampagnes over NAH kunnen het stigma en de 
eenzaamheid doorbreken die mensen met NAH vaak treft. 

3.4.9. Sensibilisatie en informatie over re-integratie 

§ Re-integratie na een verkeersongeval is problematisch, maar zeer belangrijk voor de 
betrokkene en voor de maatschappij. De maatschappij weet echter te weinig af van het 
belang van re-integratie. Een informatie- en sensibilisatiecampagne rond de nood aan re-
integratie zou die houding kunnen wijzigen. Ook een doorgedreven vorming van alle 
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betrokken organisaties binnen de bevoegdheid van de federale en Vlaamse overheid kan 
daarbij helpen. 

3.4.10. Schakelhulp en kennisnetwerk 

In de opsomming van knelpunten blijkt dat het hulp-, zorg- en begeleidingsaanbod vaak als een 
doolhof wordt ervaren. Deze onoverzichtelijkheid vormt een extra belasting voor het 
verkeersslachtoffer en zijn omgeving. Hetzelfde geldt voor het tekort aan (gespecialiseerd) 
personeel.  

Alle hulpverleners, o.m huisartsen, moeten kennismaken met en gebruik maken van alles wat 
vandaag de opvang van verkeersslachtoffers kan optimaliseren:  
§ de kwaliteitsindicatoren/protocols 'wat na een verkeersongeval' specifiek voor NAH. Zie 

hiervoor www.carf.org en www.tbims.org/combi 
§ het Steunpunt Expertise Netwerken  
§ andere good practices (zie 3.3.) 

Om de persoon en de familie na een verkeersongeval beter wegwijs te maken en voldoende 
kennis en hulp aan te bieden, heeft de werkgroep volgende aanbevelingen aan de overheid:  
§ het creëren van een meldpunt met als opdracht casemanagement, zorg en kennis 
§ het opstellen van een inventaris van gespecialiseerd aanbod 
§ de uitbreiding van een gespecialiseerd hulp-, zorg en begeleidingsaanbod 
§ het opzetten van een professioneel lotgenotencontact 
§ het creëren van een gegevensbank en draaiboek 'wat na een verkeersongeval?' 
§ het organiseren van bijstand bij onderhandelingen op juridisch vlak  
§ de ondersteuning en stimulatie van good practices 
§ de ondersteuning van het netwerk, de samenwerkingsverbanden en de interactieve 

leersituaties door een coördinator 

3.4.11. Casemanagement van verkeersslachtoffers  

§ Over de vele aanbevelingen heen is het model van casemanagement een belangrijke 
aanbeveling. Zo kan er vroegtijdig worden gestart met de organisatie en coördinatie van de 
zorg en begeleiding naar re-integratie. In dit model wordt een casemanager aangesteld die 
met de persoon in kwestie op pad gaat. Hij overziet het lange traject dat de hulpvrager en 
zijn omgeving mogelijk moeten gaan. Gezien de vaak wijzigende hulpvragen verwijst hij 
telkens naar het meest aangewezen aanbod. De casemanager ondersteunt deze mensen zo 
lang als nodig. Uiteraard wordt naast de nodige opleiding in de problematiek ook 
voldoende kennis van het aanbod verwacht. Op dat vlak zal de nodige vorming, training en 
opleiding voor deze professionelen, met inbegrip van intervisie, noodzakelijk zijn. 

§ Het model van casemanagement veronderstelt ook dat er een meldpunt, annex dispatcher, 
administrator en coördinator geïnstalleerd worden. De registratie en organisatie van de 
zorgvraag en het zorgaanbod krijgen zo hopelijk ook de noodzakelijke transparantie. 

§ Hiertegenover staat de beschikbaarheid van een actief netwerk van organisaties en een 
netwerk van consulenten/experts, die binnen het model van het casemanagement apart of 
gezamenlijk kunnen worden geconsulteerd over complexe situaties. 

www.carf.org
www.tbims.org/combi
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4. Mobiliteit van verkeersslachtoffers 

In dit hoofdstuk staan vragen over het herstel van de individuele mobiliteit van 
verkeersslachtoffers centraal.  

Het begrip ‘verkeersslachtoffer’ wordt daarbij – zoals in de andere hoofdstukken van dit 
rapport – ruim opgevat. Elk direct slachtoffer maakt deel uit van een sociaal verband met 
naast- en nabestaanden. Ook deze personen kunnen bij een verkeersongeval mee slachtoffer 
zijn: de moeder die haar kind bij een verkeersongeval heeft verloren en het leed slechts met 
medicatie kan onderdrukken, de vader die blind van woede en verdriet in zijn auto stapt, de 
broer die het ongeval van zijn zus niet kan begrijpen en in een depressie valt, de kinderen die 
geen beroep meer kunnen doen op hun vader als ‘chauffeur’. 

Enkele van deze voorbeelden brengen bovendien een bijkomend probleem naar voor. Als het 
een maatschappij niet lukt om gevolgen van een verkeersongeval voldoende goed op te vangen 
of ten minste beter te controleren, kunnen die op hun beurt een negatieve invloed hebben op de 
verkeersveiligheid. Wanneer de mensen uit bovenstaande voorbeelden onder invloed van 
medicatie/alcohol, in agressieve toestand of in een andere gemoedstoestand die hun 
rijvaardigheid kan beïnvloeden deelnemen aan het verkeer, verhoogt het risico dat ze zichzelf 
of anderen bijkomende schade toebrengen. Ook directe slachtoffers kunnen te kampen hebben 
met emotionele problemen of met fysieke letsels die hun rijvaardigheid negatief beïnvloeden. 
Deze risico’s voor de verkeersveiligheid moeten dus ook preventief aandacht krijgen. 

Samengevat beoogt dit hoofdstuk twee doelgroepen: directe verkeersslachtoffers en hun naast- 
en nabestaanden. Er wordt nagegaan hoe men kan zorgen voor een betere revalidatie van hun 
mobiliteit. Tegelijkertijd noopt de collectieve verantwoordelijkheid tot een afweging tussen de 
aspecten ‘herstel van individuele mobiliteit’ en ‘voorkomen van verkeersonveiligheid’. Deze 
tekst bekijkt hoe men kan zorgen dat mensen die door een ongeval een fysiek of psychisch 
letsel opliepen, in hun streven naar herstel van mobiliteit geen verhoogd risico voor zichzelf en 
andere weggebruikers opleveren. 

Dit hoofdstuk begint met een begripsomschrijving. Daarna wordt het probleem gesitueerd in 
verschillende facetten, die leiden tot criteria die helpen om knelpunten in de huidige aanpak 
van het probleem te detecteren. Tegelijkertijd zijn het de aanknopingspunten voor de 
formulering van concrete aanbevelingen. 

4.1. Begripsbepaling 

Mobiliteit kan worden gedefinieerd als de mogelijkheid om zich onafhankelijk te verplaatsen 
van één locatie naar een andere en om zijn gewenste bestemming te bereiken17. Kenmerken 
van de omgeving spelen een rol in mobiliteit, bv. licht- en weersomstandigheden, geometrie en 
oppervlakte (trappen, hellingen, gladde of zachte ondergrond…), aandachtseisen, densiteit 
(stilstaande en bewegende mensen en objecten), afstand die moet afgelegd worden, 
tijdsbeperkingen (bv. bij het oversteken van een straat), beschikbare vervoerswijzen.  

                                                
17 Patla & Shumway-Cook (1999) – geciteerd in Frank, & Patla (2003). Balance and mobility challenges 
in older adults. Implications for preserving community mobility. American Journal of Preventive 
Medicine, 25 (3), 157-163. 



 44 

Mobiliteit als persoonlijke activiteit is eveneens multidimensioneel18. Ze bevat een fysieke, een 
cognitieve, een gevoels- en een sociale component. Mensen die zich zelfstandig willen 
verplaatsen moeten daartoe fysiek en cognitief in staat zijn. Ze kunnen zich in en door 
mobiliteit in meerdere of mindere mate goed voelen. Mobiliteit vindt meestal plaats in sociale 
interactie met andere weggebruikers en/of passagiers. En bovendien is mobiliteit een middel 
om contacten met anderen tot stand te brengen of te onderhouden. De competenties van een 
individu op al deze dimensies bepalen – samen met de omgevingskenmerken – zijn/haar 
mobiliteit. 

Mobiliteit is bovendien niet alleen onontbeerlijk voor het uitvoeren van alledaagse activiteiten 
zoals persoonlijke verzorging en levensonderhoud, maar ook voor het deelnemen aan het 
maatschappelijke en sociale leven. Internationaal onderzoek toonde ook duidelijk het verband 
aan tussen mobiliteit – in termen van toegang tot de omgeving, waardoor meer betekenisvolle 
activiteiten uitgevoerd kunnen worden – en levensvoldoening19 20 en tussen maatschappelijke 
integratie en levenskwaliteit/- voldoening21. Vrije, overwogen en doelgerichte mobiliteit stelt 
mensen in staat om onafhankelijk te zijn en geeft op die manier voldoening. 

4.2. Situering 

4.2.1. Verlies of beperking van mobiliteit door een 
verkeersongeval 

Mensen die betrokken waren in een verkeersongeval kunnen daardoor op verschillende wijzen 
beperkt worden in hun mobiliteit.  

Het meest uitgesproken en zichtbaar zijn de gevolgen voor mensen die lichamelijke letsels 
overhouden aan het ongeval, waardoor de activiteit van het zich verplaatsen niet meer op 
dezelfde wijze als vóór het ongeval kan gebeuren. Deze mensen hebben vaak hulpmiddelen 
nodig zoals krukken of een wandelstok, een aangepaste fiets of auto, een rolstoel. Bij mensen 
met hersenletsel door een ongeval zijn de cognitieve functies zoals aandacht, geheugen, 
redeneren, risicoperceptie en het nemen van beslissingen soms aangetast, waardoor zich 
zelfstandig verplaatsen – zeker met een gemotoriseerd voertuig – veel moeilijker wordt. 
Mensen die voor hun fysieke gezondheid beroep doen op medicijnen die hun cognitieve 
functies beïnvloeden, zijn ook in dit geval. 

Maar ook verkeersslachtoffers die geen blijvende fysieke, cognitieve of zintuiglijke letsels 
hebben, kunnen problemen ondervinden met het opnieuw deelnemen aan het verkeer. Ze 
hebben angst voor nieuwe ongevallen, vermijden mobiliteit of bepaalde vervoerswijzen, 
plaatsen of omstandigheden, nemen overdreven voorzorgsmaatregelen voor of tijdens de 
verplaatsing.  

Verkeersslachtoffers – en dit geldt in het bijzonder voor jonge verkeersslachtoffers – houden 
op zijn minst een diepgaande ervaring over aan een ongeval, die een plaats moet krijgen in hun 
dagelijks leven daarna. Dit is allesbehalve een evidente taak. Indien het verkeersslachtoffer 

                                                
18 Rush, & Ouellet (1993). Mobility: a concept analysis. Journal of Advanced Nursing, 18 (3), 486-492. 
19 Richards, Bombardier, Tate, Dijkers, Gordon, Shewchuk, & DeVivo (1999). Access to the 
environment and life satisfaction after spinal cord injury. Archives of Physical Medicine and 
Rehabilitation, 80 (11), 1501-1506. 
20 Putzke, Richards, Hicken, & DeVivo (2002). Predictors of life satisfaction: a spinal cord injury cohort 
study. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 83 (4), 555-561. 
21 Charlifue, & Gerhart (2004). Community integration in spinal cord injury of long duration. 
NeuroRehabilitation, 19 (2), 91-101. 
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daarin niet slaagt, kunnen psychische aandoeningen zoals depressie of angststoornissen het 
gevolg zijn. Het feit dat het verkeersslachtoffer door mobiel te zijn schade heeft opgelopen, 
leidt doorgaans tot angst voor nieuwe ongevallen. De vraag om opnieuw mobiel te worden 
betekent voor de slachtoffers immers dat ze zich opnieuw in gevaar zouden moeten begeven. 
En in tegenstelling tot de tijd vóór het ongeval is het risico nu niet meer imaginair en abstract, 
maar bewust en reëel. Als daarbij nog een blijvend fysiek letsel komt dat dagelijks aan het 
verkeersongeval herinnert, is het bijna onmogelijk voor een slachtoffer om deze realiteit te 
ontlopen. Het wegwerken van hinderlijke angsttoestanden weegt in feite even zwaar – en voor 
velen zelfs zwaarder – dan het herstel op fysiek vlak. 

De groep verkeersslachtoffers die omwille van angstgevoelens beperkt wordt in zijn mobiliteit 
is voor buitenstaanders verborgen, maar blijkt in internationaal onderzoek behoorlijk groot te 
zijn. In Canada vonden onderzoekers22 bij 77% van de slachtoffers van ongevallen met een 
gemotoriseerd voertuig een vorm van ontwijking of beperking van het rijden of van rijden met 
een duidelijk ongemak. In onderzoek in de Verenigde Staten23 rapporteerden alle ondervraagde 
slachtoffers van ongevallen met motorvoertuigen dat ze bepaalde aspecten van rijden 
ontweken. Onderzoek bij verschillende groepen van weggebruikers24 die betrokken waren in 
een ongeval bracht aan het licht dat vooral autopassagiers en motorrijders op langere termijn 
last bleven hebben van angststoornissen. 

Door dit alles krijgt ook het sociale aspect van mobiliteit voor verkeersslachtoffers vaak een 
andere invulling. Ze nemen minder deel aan sociale activiteiten omwille van 
mobiliteitsproblemen, ervaren een andere attitude van verkeersdeelnemers, moeten leren leven 
met het wegvallen van bepaalde rollen zoals vervoerder van andere gezinsleden. Jonge 
slachtoffers raken in conflict omwille van (over)bezorgdheid van de ouders. Sommigen kunnen 
zich helemaal niet meer zelfstandig verplaatsen en moeten voor hun mobiliteit altijd een 
beroep doen op derden. 

Aandacht voor het sociale aspect van verminderde mobiliteit bij directe verkeersslachtoffers 
leidt automatisch ook tot de bredere groep van naast- en nabestaanden. Sommigen van hen zijn 
voor hun mobiliteit afhankelijk van het directe slachtoffer. Het wegvallen van deze 
mogelijkheid tot mobiliteit doet dus ook bij hen de nood ontstaan aan herstel van de 
oorspronkelijke mobiliteit of het vinden van alternatieven. Bovendien zijn de problemen van 
naast- en nabestaanden op emotioneel of psychisch vlak gelijkaardig aan die van de directe 
slachtoffers25. Hun positie als niet direct bij het verkeersongeval betrokken partij confronteert 
hen ook met onmacht tegenover het lot van het directe slachtoffer en met onbegrip voor hun 
eigen leed en angst. 

4.2.2. Herstel van verloren of verminderde mobiliteit 

Verkeersslachtoffers en hun naast- of nabestaanden die omwille van fysieke, cognitieve of 
sociale redenen beperkt worden in hun mobiliteit, moeten door de overheid en door de 
samenleving zoveel mogelijk geholpen worden met alternatieven hiervoor. Ze moeten een 
beroep kunnen doen op vervoersdiensten of hulpmiddelen om op een door hen gekozen tijdstip 
hun gewenste bestemming te bereiken, geïnformeerd worden over de dienstverlening, weten 

                                                
22 Kuch, Swinson & Kirby (1985) – geciteerd in Taylor, Deane, & Podd (2002). Driving-related fear: a 
review. Clinical Psychology Review, 22 (5), 631-645. 
23 Blanchard, Hickling, Taylor, Loos & Gerardi (1994) – geciteerd in Taylor et al. (2002). 
24 Mayou, & Bryant (2003). Consequences of road traffic accidents for different types of road user. 
Injury, 34 (3), 197-202. 
25 Tehrani (2004). Road victim trauma: an investigation of the impact on the injured and bereaved. 
Counselling Psychology Quarterly, 17 (4), 361-373 
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hoe ze gebruik kunnen maken van het voor hen toegankelijke aanbod en de financiële 
middelen hebben om dit te doen26.  

Het kan gaan om een persoonlijk – al dan niet aangepast – vervoermiddel, een aangepast 
rijbewijs, openbaar vervoer, gespecialiseerde vervoersdiensten of faciliteiten die mobiliteit 
voor voetgangers zo optimaal mogelijk maken. 

In Vlaanderen is zulke dienstverlening op verschillende vlakken uitgebouwd.  

Eerst en vooral is er het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA)27, dat 
adviseert over voertuigaanpassingen om mensen met beperkingen toe te laten zelfstandig te 
rijden of vervoerd te worden, bijvoorbeeld in een rolstoel. De maatschappijen voor openbaar 
vervoer – NMBS, De Lijn en MIVB – bieden allerlei faciliteiten voor mensen met een 
handicap. Gespecialiseerde vervoersdiensten zoals de Diensten voor Aangepast Vervoer van de 
cel Gelijke Kansen in Vlaanderen28, de mindermobielencentrales van Taxistop en privé 
initiatieven leveren vervoer van deur tot deur voor mensen die geen gebruik kunnen maken van 
het openbaar vervoer. Daarnaast zorgen sommige gemeenten voor taxicheques of voor een 
eigen vervoersdienst. Schoolkinderen en werknemers krijgen busvervoer of een vergoeding 
voor zelfstandige verplaatsingen naar school of werk/opleiding. Mensen met een 
functiebeperking die zich met hun eigen auto willen blijven verplaatsen, kunnen gebruik 
maken van voorbehouden parkeerplaatsen. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap verleent tussenkomsten bij de aankoop van mobiliteitsverhogende hulpmiddelen 
zoals een aangepaste fiets of auto, rolstoel, witte stok enz. Ook voor persoonlijke hulp bij 
verplaatsingen is in een vergoeding voorzien – het zogenaamde Persoonlijke Assistentie 
Budget. 

Al deze initiatieven spelen vooral in op het fysiek opnieuw mobiel maken van 
verkeersslachtoffers en hun naast- of nabestaanden. Voor de emotionele problemen die met 
deze mobiliteit gepaard gaan, bieden ze echter niet altijd een oplossing.  

Slachtoffers moeten niet alleen de materiële mogelijkheid hebben om zich te verplaatsen, ze 
moeten dit ook emotioneel kunnen en willen. Het is cruciaal dat slachtoffers leren omgaan met 
hun fysieke en psychische beperkingen. In hoeverre ze daarin slagen hangt af van een gunstige 
constellatie van individuele factoren enerzijds en omgevingsfactoren anderzijds29. De motivatie 
van het individu, de persoonlijke capaciteiten tot aanpassing, de aanvaarding van het ongeval 
en de eigen beperkingen en het geloof in de eigen vaardigheden zijn cruciaal in een succesvolle 
aanpassing. De omgeving kan praktische ondersteuning bieden (hulpmiddelen, alternatieve 
vervoersmogelijkheden), maar dit volstaat niet. Het is nodig dat elk slachtoffer ook kan 
terugvallen op psychologische en morele ondersteuning. Dit alles moet resulteren in een 
duurzame en geaccepteerde verandering van de individuele levenswijze van het 
verkeersslachtoffer. 

4.2.3. Veiligheidsoverwegingen bij het herstel van mobiliteit 

Aan het herstel van individuele mobiliteit van directe verkeersslachtoffers en van hun naast- en 
nabestaanden zijn echter ook mogelijke gevaren verbonden, vooral als ze als bestuurder van 
een wagen opnieuw het verkeer in gaan.  

                                                
26 http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/millennium/00001.pdf  
27 http://www.bivv.be  
28 http://www.vlafo.be/vlafo/view/nl/10524-Mobiliteit.html 
29 Scheerder, Vandenbroucke, & Saan (2003). Projecten voor gezondheidspromotie. Een handleiding 
voor kwaliteitsvol werken. Antwerpen, Apeldoorn: Garant. 

http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/millennium/00001.pdf
http://www.bivv.be
http://www.vlafo.be/vlafo/view/nl/10524
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Internationaal onderzoek spitst zich ten eerste toe op het verhoogde risico dat mensen met een 
voorafgaand hersenletsel lopen bij het rijden. Door hersenletsels gaan bestuurders minder goed 
presteren, zowel in eenvoudige cognitieve en neuropsychologische factoren als visuele 
perceptie en coördinatie, als factoren van een hogere orde, bv. risicobereidheid, bewustheid 
van eigen beperkingen, inschattings- en oriëntatievermogen – die voor het rijden onontbeerlijk 
zijn.30 31 Er worden dan ook effectief verhoogde ongevallenrisico’s vastgesteld, zowel direct na 
het opnieuw aanvatten van het rijden als op langere termijn32. Bovendien zullen veel 
bestuurders die zich fysiek en voor de eenvoudige neuropsychologische taken in staat voelen 
om te rijden dit ook doen, ongeacht de problemen die ze kennen voor hogere cognitieve 
functies33.  

Niet alleen fysieke letsels zoals hersenbeschadiging, maar ook andere emotionele stoornissen 
die het gevolg zijn van een ongeval kunnen inwerken op deze functies van hogere orde, en 
soms ook op de eenvoudige handelingen die een bestuurder moet kunnen uitvoeren. 
Angststoornissen kunnen bestuurders parten spelen in hun reactie- en denkvermogen voor of 
tijdens het rijden. Ook het nemen van overdreven voorzorgsmaatregelen maakt het 
verkeersgedrag van deze bestuurders vaak onveilig. Verkeersslachtoffers die voor hun fysieke 
of geestelijke gezondheid een beroep moeten doen op psychotrope medicijnen of hun toevlucht 
zoeken tot alcohol zijn eveneens een bekend gevaar voor de verkeersveiligheid.  

Zoals gezegd gaat het hierbij niet alleen om de directe slachtoffers, maar ook om de naast- en 
nabestaanden. Echt problematisch zijn hier de langetermijneffecten zoals het langdurig gebruik 
van medicatie en/of alcohol en blijvende emotionele stoornissen die zich ontwikkelen ten 
gevolge van een ongeval. Een praktisch probleem vormt daarbij de identificatie van die 
problemen en – niet te onderschatten – de communicatie ervan. Wie voelt zich tenslotte 
geroepen om een vader, die zijn zoon bij een verkeersongeval heeft verloren en daardoor aan 
de drank is geraakt, mede te delen dat hij nu zelf een gevaar voor andere weggebruikers is hij 
geen voertuig mag besturen vooraleer hij zijn drankprobleem onder controle heeft? Individueel 
gezien is dit een drama, voor de verkeersveiligheid een bijzonder groot probleem want een 
bijzonder grote onveiligheidsfactor34. 

De focus op automobiliteit in deze paragraaf impliceert geenszins dat de situatie voor 
gebruikers van andere vervoermiddelen probleemloos zou zijn. De randvoorwaarden voor 
bijvoorbeeld rolstoelgebruikers om zich in het verkeer te begeven, zijn soms verre van ideaal 
met het oog op de veiligheid. Maar daar is vooral de veiligheid van de rolstoelgebruiker zelf in 
gevaar, niet de algemene veiligheid van alle weggebruikers. Dit neemt niet weg dat ook de 
veiligheid van deze groep meer aandacht verdient.  

                                                
30 Fisk, Novack, Mennemeier, & Roenker (2002). Useful field of view after traumatic brain injury. 
Journal of Head Trauma Rehabilitation, 17 (1), 16-25. 
31 Lundqvist, Alinder, Alm, Gerdle, Levander & Rönnberg (1997). Neuropsychological aspects of 
driving after brain lesion: simulator study and on-road driving. Applied Neuropsychology, 4 (4), 220-
230. 
32 Formisano, Bivona, Brunelli, Giustini, Longo, & Taggi (2005). A preliminary investigation of road 
traffic accident rate after severe brain injury. Brain Injury, 19 (3), 159-163. 
33 Leon-Carrion, Dominguez-Morales, & Barroso y Martin (2005). Driving with cognitive deficits: 
neurorehabilitation and legal measures are needed for driving again after severe traumatic brain injury. 
Brain Injury, 19 (3), 213-219. 
34 Dit is helaas geen uitzonderlijk geval, maar komt geregeld voor. In de statistiek zijn deze gevallen 
echter niet te herkennen. 
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4.2.4. Herstel van veilige mobiliteit 

De lichamelijke en geestelijke conditie waaraan een bestuurder van een motorvoertuig moet 
voldoen is vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, 
bijlage 6. Er bestaan dus wel degelijk wettelijk bepaalde lichamelijke en geestelijke 
minimumnormen waaraan elke bestuurder moet voldoen. Verder is er ook het artikel 8.3 uit het 
Verkeersreglement dat stelt dat elke bestuurder die in staat moet zijn te sturen, over de vereiste 
lichaamsgeschiktheid moet beschikken en de nodige rijvaardigheid moet bezitten. Men mag 
dus niet zomaar in gelijk welke toestand als bestuurder aan het verkeer deelnemen.  

In andere Europese landen – bijvoorbeeld Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk – gaat men zelfs 
een stap verder en beklemtoont men uitdrukkelijk de psychomotoriek en de samenhang van 
lichamelijke en geestelijke minimumvoorwaarden. 

De instantie die in ons land instaat voor het beoordelen van de rijgeschiktheid van bestuurders 
met verminderde functionele vaardigheden is het Centrum voor Rijgeschiktheid en 
voertuigAanpassing (CARA). Bestuurders met aandoeningen waardoor een beperking ontstaat 
van de motorische controle, de waarneming, het gedrag en/of het beoordelingsvermogen 
ondergaan daar een rijgeschiktheidstest. Daarbij houdt men rekening met de psychologische en 
de medische conditie en met de praktische vaardigheden om veilig een al dan niet aangepast 
voertuig te besturen. Eventueel wordt een beperkt rijbewijs toegekend, waardoor de bestuurder 
alleen bepaalde types van voertuigen of een aangepast voertuig mag gebruiken of alleen onder 
bepaalde omstandigheden of op bepaalde tijdstippen mag rijden. Ook een rijbewijs met een 
beperkte geldigheidsduur is een mogelijkheid. Een beperkt rijbewijs geeft de betrokken 
bestuurders zo veel mogelijk individuele mobiliteit en waarborgt tegelijkertijd de veiligheid 
van de samenleving en het individu zelf35.  

In Engeland bestaat een instelling, het Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA), waar 
medische gegevens en/of andere de rijvaardigheid negatief beïnvloedende omstandigheden 
door de persoon zelf moeten worden aangegeven. In de Duitstalige landen maakt men in dat 
kader ook gebruik van onderzoeken waarin een team van psychologen en artsen een screening 
uitvoert van de psychomotorische vaardigheden, het probleembewustzijn en -inzicht van het 
individu en de geschiktheid van zijn strategieën om met het probleem om te gaan. Op basis 
hiervan wordt gezocht naar een positieve oplossing, die het verhoogde ongevallenrisico voor 
de bestuurder kan reduceren. Als dat niet lukt, wordt een beslissing in het voordeel van de 
verkeersveiligheid en tegen de individuele mobiliteit genomen.  

Het onderzoek over mensen met hersenletsel beveelt aan dat de training van deze bestuurders 
zou moeten worden afgestemd op hun beperkingen op alle niveaus en dat die training bijgevolg 
multidisciplinair – bijvoorbeeld een samenwerking van rij-instructeurs, ergotherapeuten, 
psychologen en artsen – zou zijn. 

Beleidsbeslissingen die de situatie voor gebruikers van rolstoelen en andere vervoermiddelen 
kunnen verbeteren, zullen vooral betrekking hebben op het verkeersreglement voor deze 
vervoermiddelen, bv. de plaats ervan op de weg en het respect dat ervoor moet worden 
opgebracht door de andere weggebruikers36. Ook het leren omgaan met aangepaste 
vervoermiddelen en het gebruik ervan op de openbare weg kunnen voorwerp zijn van 
beleidsinterventies, bv. door het oprichten van gespecialiseerde centra waarin vaardigheden op 
dit vlak aangeleerd worden. 

                                                
35 Handler, & Patterson (1995). Driving after brain injury. Journal of Rehabilitation, 61, 43-49. 
36 Galloy (2005). Met de rolstoel in het verkeer. Een ingewikkelde, bijwijlen onsamenhangende 
wetgeving… Via Secura, 66, 20-21. 
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4.2.5. Criteria voor een betere mobiliteit van slachtoffers 

Op basis van het bovenstaande kunnen volgende criteria worden geformuleerd voor een betere 
mobiliteit van slachtoffers. 

1. Mobiliteit is essentieel voor de mens, en dat geldt voor zowel verkeersslachtoffers zelf als 
voor naast- en nabestaanden van de directe slachtoffers. 

2. Daarom is het belangrijk al het mogelijke te doen om de individuele mobiliteit van deze 
personen te herstellen, indien mogelijk zoals op het niveau vóór het ongeval. 

3. Twee aspecten zijn daarbij centraal: 
a. Herstel van psychomotorische vaardigheden die voorwaarden zijn voor een 

veilige verkeersdeelname, dit wil zeggen geestelijke en lichamelijke vaardigheden 
plus hun wisselwerking 

b. Wegnemen van hinderlijke angsttoestanden en andere mogelijke emotionele 
gevolgen van een ongeval 

4. Eén basisregel geldt echter ook voor verkeersslachtoffers: Verkeersveiligheid staat boven 
individuele mobiliteit! 

5. Daarom moet men een degelijke op expertise gebaseerde afweging maken tussen 
individuele noden en behoeften enerzijds en de maatschappelijke belangen in verband met 
verkeersveiligheid anderzijds. 

4.3. Knelpunten 

Voor de individuele mobiliteit van het slachtoffer zal niets meer zo zijn als vóór het 
verkeersongeval. Technische aanpassingen in de auto, het gebruik (moeten) maken van 
openbare of alternatieve vervoermiddelen, het omgaan met angst en onzekerheid eisen van het 
individu een nieuw gedrag. De efficiëntie van maatregelen als voertuigaanpassingen en 
alternatieve vervoermiddelen hangt voor een groot deel af van de mate waarin het individu in 
staat is zijn gedrag op de nieuwe veranderde en vooral ook ‘ongewenste’ en ‘beperkende’ 
levensomstandigheden in te stellen37.  

4.3.1. Perspectief voor de benadering van ‘mobiliteit en 
verkeersslachtoffers’ 

Maatregelen die een veilig gedrag van weggebruikers zouden moeten teweegbrengen worden 
in Vlaanderen in de regel gecategoriseerd volgens de 3 E’s: education, engineering en 
enforcement, of: opleiding, techniek (in auto's en verkeerinfrastructuur) en handhaving 
(verkeerscontroles, straffen). Deze algemene benadering is gericht op de groep van 
weggebruikers in zijn geheel. 

Verkeersslachtoffers hebben voor hun mobiliteit echter ook individuele maatregelen nodig die, 
afgestemd op hun specifieke noden en behoeften, hen helpen een wenselijk gedrag te 
bewerkstelligen. Die maatregelen zijn er vandaag niet.  

Om te komen tot een wenselijke gedragsverandering maakt de gezondheidspromotie gebruik 
van verschillende strategieën, aansluitend bij de verschillende soorten gedragsdeterminanten. 

                                                
37 Vanuit dat perspectief wordt ook duidelijk dat de schade door een verkeersongeval niet kan/mag 
beschouwd worden als beperkt tot het lichamelijke, zichtbare gedeelde. Als mensen er niet in slagen hun 
levenswijze op hun ‘nieuwe’ levenssituatie af te stemmen, dan blijft de schade veroorzaakt door het 
ongeval voortbestaan en vaak zelfs verder aangroeien.  
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De belangrijkste zijn voorlichting, facilitatie en pleitbezorging38. Voorlichting beoogt mensen 
te stimuleren tot een (bewuste) keuze voor een bepaald gedrag via het vergroten van hun 
kennis over dat gedrag. Facilitatie heeft als doel voorzieningen te creëren of aan te passen, 
zodat het wenselijk gedrag voor de hand liggend wordt gemaakt of onwenselijk gedrag wordt 
bemoeilijkt. Bij pleitbezorging gaat het erom het wettelijk kader, beleid of organisatorisch 
klimaat tot stand te brengen of aan te passen zodat het wenselijk gedrag en een 
overeenstemmende omgeving in de hand worden gewerkt. Ervaring uit de 
gezondheidspromotie leert dat een effectief beleid veelal een combinatie van maatregelen 
vergt, waarbij gebruik wordt gemaakt van deze drie strategieën. Een verkeersslachtofferbeleid 
zou dat dus ook het best doen.  

4.3.2. Herstel van individuele mobiliteit van directe 
verkeersslachtoffers 

Alle onder 4.2.2 opgesomde initiatieven in Vlaanderen hebben betrekking op materiële en 
financiële ondersteuning van alternatieve mobiliteit. De voorzieningen om mensen met fysieke, 
cognitieve of zintuiglijke problemen een min of meer onafhankelijke mobiliteit te bezorgen 
zijn duidelijk aanwezig. Er is echter weinig informatie over wie deze faciliteiten gebruikt en 
hoe de voorzieningen door de betrokkenen zelf geëvalueerd worden. CARA formuleert in elk 
geval knelpunten op de volgende vlakken: 
§ financiering van aangepaste of alternatieve voertuigen. Wordt bij beslissingen hieromtrent 

voldoende rekening gehouden met 'de mens' achter de aanvrager? Kan de administratie 
voor terugbetaling vereenvoudigd, gecentraliseerd en verkort worden? 

§ informatie en adviezen. Kan er een centraal infopunt worden opgezet waarin slachtoffers 
en naast- of nabestaanden terecht kunnen met al hun vragen? Vragenlijstonderzoek bij 
ouderen binnen CARA toonde aan dat slechts 20% van hen een idee had van wat een 
rijgeschiktheidsonderzoek voor hun evaluatie inhoudt en dat 86% graag meer informatie 
hierover had gekregen39. Bij andere patiëntengroepen is de situatie naar alle 
waarschijnlijkheid gelijkaardig. 

§ training en begeleiding bij het besturen van een (aangepast) voertuig. Kan er een centrale 
dienst opgericht worden waarin zowel automobilisten, gebruikers van andere 
vervoer[s]middelen als hun instructeurs opgeleid en getraind worden in het omgaan met 
hun nieuwe rijsituatie of hun nieuwe plaats in het verkeer? Dit zou kunnen door het 
oprichten van een Nationaal Rijgeschiktheidscentrum, waar zowel evaluatie, advies, 
administratie als opleiding gecentraliseerd worden. De wenselijkheid van het oprichten van 
zo 'n centrum werd trouwens vroeger al geadviseerd in een studie in opdracht van het 
Federaal Wetenschapsbeleid40.  

§ wetgevend aspect. Hoe kan het verkeersreglement over aangepaste fietsen, rolstoelen en 
andere ‘voortbewegingstoestellen’ geoptimaliseerd worden? Er is bijvoorbeeld een gebrek 
aan reglementering over veilig vervoer in rolstoelen, zowel in auto’s als in openbaar 
vervoer. 

§ Over de emotionele en sociale aspecten waardoor verkeersslachtoffers en hun naast- of 
nabestaanden vaak evenzeer beperkt worden, zijn er ook vragen over:  

§ de gevoelsmatige evaluatie van bovenvermelde initiatieven. Voelen gebruikers zich goed 
in en door de geboden mobiliteitsalternatieven? Evaluatie van de rijgeschiktheid hoeft 
bijvoorbeeld niet altijd gepaard te gaan met negatieve gevoelens. Onderzoek binnen 

                                                
38 Scheerder, Vandenbroucke, & Saan (2003). Projecten voor gezondheidspromotie. Een handleiding 
voor kwaliteitsvol werken. Antwerpen, Apeldoorn: Garant.  
39 Lieven Baten (2005). Welke attitude hebben oudere bestuurders ten aanzien van hun 
rijgeschiktheidsbeoordeling voor de eerste controle, onmiddellijk na de eerste controle en bij 
herevaluatie. Eindverhandeling (Licentiaat in de gerontologie). 
40 zie Scheers, Verstraete, Adriaensen, Raes en Tant (2006). Rijden onder invloed van psychoactieve 
stoffen. Academia Press. 
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CARA wees uit dat ouderen een eerder positieve houding hadden ten aanzien van de 
rijgeschiktheidsbeoordeling en dat de angst gepaard gaande met de evaluatie enigszins 
afnam bij verdere evaluaties41.  

§ de attitude van andere weggebruikers tegenover de gebruikers van de vermelde 
voorzieningen. Worden ze voldoende gesensibiliseerd over het vrijwaren van de 
mobiliteitskansen van minder mobiele mensen? Het tv-programma Kijk Uit heeft op 
25/11/06 een uitzending gemaakt over het CARA, waarin dit aan bod gekomen is. 
Gelijkaardige initiatieven of herhalingen zijn wellicht mogelijk.  

4.3.3. Verkeersonveiligheid voor directe verkeersslachtoffers 

Iedereen loopt het risico op ongevallen. Deze kans verhoogt wanneer de algemene conditie of 
bepaalde functies achteruitgaan, verzwakt zijn of belemmeringen vertonen. Daarom stelt de 
wetgever aan elke weggebruiker bepaalde eisen. Deze kunnen minder duidelijk omschreven 
zijn – denk aan de voorwaarden voor een voetganger of fietser – maar ook duidelijk bepaald, 
zoals bij de bestuurders van een motorvoertuig waarbij een rijbewijs vereist is.  

De wetenschappelijke literatuur heeft het over het relatieve risico (RR) op verkeersongevallen. 
Wanneer een RR groter is dan 1, is er een verhoogd ongevallenrisico. Het RR bij visuele 
aandoeningen is 1.09, bij locomotorische problemen 1.17, bij het gebruik van drugs en 
medicijnen 1.58, bij geestelijke aandoeningen 1.72, bij neurologische aandoeningen 1.75. Al 
deze waarden zijn statistisch significant42. Het is dus zeker niet onproblematisch wanneer 
mensen na een zwaar ongeval zomaar opnieuw aan het verkeer deelnemen zonder medisch, 
psychologisch en eventueel ander advies.  

Niet zelden echter hebben deze mensen geen inzicht in hun eigen situatie of willen ze daarin 
geen inzicht hebben. Een eenvoudig voorbeeld. Men zegt: 'ik ga wel trager rijden'. Dit is maar 
veilig(er) tot men een obstakel wordt in en voor het verkeer, bv. op de autosnelweg. Uitgaande 
van zijn maatschappelijke rol moet de wetgever aan de ene kant de andere weggebruikers 
beschermen tegen bestuurders die niet meer over al de mogelijkheden beschikken om een 
onbeperkt rijbewijs te verkrijgen. Maar tegelijkertijd laat hij toe dat een rijbewijs met 
voorwaarden en beperkingen wordt afgeleverd, waardoor toch nog een bepaalde mobiliteit 
behouden blijft.  

Medisch-psychologische onderzoeken in een rijgeschiktheidscentrum, die op een objectieve 
manier en met het daarvoor nodige menselijke respect de individuele rijgeschiktheid nagaan, 
kunnen hier een nuttig instrument ter afweging van de behoeften vormen. Als vanwege de 
functiebeperking geen rijbewijs meer kan worden toegekend, zouden bij deze gelegenheid ook 
de nodige stappen ingeleid kunnen worden om verkeersslachtoffers voor te bereiden op 
alternatieve vervoerswijzen. Ook inlichtings- en trainingsmaatregelen zouden vanuit dit 
centrum gecoördineerd kunnen worden.  

In hoeverre men in Vlaanderen voldoende aandacht besteedt aan de afweging tussen 
individuele rijgeschiktheid enerzijds en de eventueel resulterende verkeersonveiligheid voor 
anderen anderzijds en aan de communicatie daarover aan de doelgroep van 
verkeersslachtoffers, kan hier niet verder worden uitgediept. Het is echter ook vanuit 
veiligheidsredenen dringend aan te raden dit onderwerp genuanceerd en op permanente basis 
verder te behandelen.  

                                                
41 Scheers, Verstraete, Adriaensen, Raes en Tant (2006). Rijden onder invloed van psychoactieve stoffen. 
Academia Press. 
42 Vaa, T. (2005). Aging, diseases and accident risk, In F.J., Álvarez, M.T. Gómez and I. Fierro (eds), 
The use and usability of CD 91/439 on driving licences. University of Valladolid. 
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4.3.4. Herstel van individuele mobiliteit van na- en 
naastbestanden 

Op het eerste gezicht lijken de voorzieningen voor ondersteuning en hulpverlening inzake 
mobiliteit van na- en naastbestanden eerder beperkt in ons land. Dit kan een indicatie zijn van 
het feit dat hulpverlening op dit gebied nauwelijks georganiseerd wordt, maar ingevuld wordt 
door de directe leefomgeving van de na- en naastbestaanden.  

In hoeverre na- en naastbestanden kunnen aanspraak maken op de geboden 
vervoersalternatieven voor de slachtoffers zelf zou door verder onderzoek moeten worden 
uitgeklaard. Het lijkt in elk geval zo dat men tot nu toe relatief weinig rekening houdt met de 
directe leefomgeving van mensen met een functiebeperking. 

Een voorbeeld zijn de criteria voor vrijstelling van de btw-plicht bij aankoop van een voertuig 
en van de verkeersbelasting. Deze vrijstelling is enkel van toepassing op de gehandicapte 
bestuurder43. Andere personen – na- en naastbestanden dus – mogen in feite dit voertuig niet 
besturen, tenzij de betrokkene aanwezig is. Ze worden zo in feite verleid om te sjoemelen of ze 
zijn gedwongen twee auto’s aan te kopen44. Men zou bijvoorbeeld het gebruik van het voertuig 
kunnen uitbreiden onder de voorwaarde dat het binnen een straal van 50 km rondom de 
woonplaats door andere onder hetzelfde dak wonende personen mag worden gebruikt. Een 
andere optie is de loskoppeling van de btw-vrijstelling van de vrijstelling van 
verkeersbelasting. De personen of gezinnen zouden bijvoorbeeld kunnen vrijgesteld worden 
van de verkeersbelasting voor een voertuig, maar wel btw-plichtig zijn bij de aankoop. 
Uiteraard kan het ook omgekeerd, aangezien specifiek uitgeruste voertuigen – bijvoorbeeld bij 
nood aan een automatische versnellingsbak – in de regel duurder zijn bij de aankoop dan 
gewone voertuigen.  

Een ander punt zijn de psychische gevolgen van een verkeersongeval, waaronder de 
emotionele aspecten in verband met mobiliteit. Na- en naastbestanden zijn zich zelden bewust 
van een persoonlijk probleem in dat verband. Als dat toch het geval is, bv. bij een angsttrauma 
ten aanzien van autorijden, ontwikkelt de persoon in de regel ad-hocstrategieën. Die kunnen 
echter op langere termijn tot nog grotere problemen voor het individu leiden (bijvoorbeeld: ‘ik 
zet geen voet meer in een auto!’). Bijkomend onderzoek zou meer duidelijkheid moeten 
brengen over de mate waarin na- en naastbestanden emotionele problemen op gebied van 
mobiliteit erkennen, in hoeverre ze zelf naar oplossingen zoeken en in hoeverre de gevonden 
oplossingen ook effectief geschikt zijn. Verder of ze überhaupt wensen geholpen te worden en 
hoe deze hulp volgens hen best zou kunnen ingevuld worden. Naar aanleiding van een 
dergelijk onderzoek kan de vraag rijzen naar een aanbod van specifiek op de doelgroep 
afgestemde cursussen en/of vaardigheidstrainingen, waarin een psychologische aanpak en 
praktische oefeningen ervoor zorgen dat de individuele basis voor een veilige 
verkeersdeelname hersteld wordt. Ook een dergelijk aanbod zou het best via een daarvoor 
gespecialiseerd centrum voor rijgeschiktheid kunnen worden opgesteld en gecoördineerd.  

Een laatste knelpunt heeft betrekking op de structurele afbakening tussen de beleidsdomeinen 
maatschappelijke gezondheidszorg en mobiliteit. Mobiliteit is in onze maatschappij een 
essentieel bestandsdeel van bijna alle dagelijkse activiteiten van het individu. Als hierbij 
problemen ontstaan, is het gevaar groot dat het individu ook op andere vlakken uit zijn 
evenwicht geraakt en omgekeerd. Dit nauwe verband maakt dat juist mobiliteit voor 
verkeersslachtoffers en hun na- en naastbestanden een belangrijk aanknopingspunt is om het 
proces van revalidatie en re-integratie effectief te ondersteunen. Dit is in de eerste plaats zeker 

                                                
43 Mensen met cognitieve stoornissen, ook dementie, komen zelfs niet in aanmerking. 
44 Deze regeling is overigens alleen van toepassing op gewone auto’s en niet op bijvoorbeeld een 
minibus of een stationwagen. 
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een bevoegdheid van gezondheidszorg. Maar als mobiliteitsvragen mogelijkheden bieden om 
een positieve impact te hebben op het welzijn van de mensen, dan zou men dit beter op een 
ruimer forum bespreken.  

Een goed voorbeeld is het project ‘Verkeersslachtofferhulp op school - de Emobiel’, dat recent 
werd opgestart door het kabinet van Mobiliteit en Gelijke Kansen in samenwerking met 
ZEBRA vzw. De Emobiel is een trolley waarin materialen en achtergrondinformatie worden 
aangeboden aan leerkrachten om in de klas een gepaste eerste reactie te bieden aan leerlingen 
die op als slachtoffer, als dierbare van een slachtoffer of als getuige betrokken waren bij een 
verkeersongeval. Het project wil scholen en leerkrachten van het lager onderwijs (kinderen 
tussen 6 en 12 jaren) aanmoedigen om zowel reactief (dus ná een verkeersongeval) als 
proactief (preventief) gebruik te maken van dit nieuwe werkinstrument.  

In ‘Verkeersgetuigen’, een pilootproject in samenwerking met de provincie Limburg, worden 
jongeren van de derde graad van het secundair onderwijs geconfronteerd met de getuigenissen 
van verkeersslachtoffers. Deze slachtoffers, die aan hun ongeval een handicap hebben 
overgehouden, komen in de klas vertellen over het ongeval en de impact ervan op hun leven. 
Na afloop van hun getuigenis krijgen de jongeren gelegenheid om vragen te stellen of met de 
getuigen een gesprek aan te knopen. Deze projecten bieden alvast een meerwaarde voor de 
preventieve verkeersveiligheid, maar ook voor de gezondheidszorg45. Uit de evaluatie blijkt 
immers dat het project ook voor de slachtoffers zelf en hun begeleiders een waardevolle 
bijdrage aan hun revalidatie en re-integratie kon leveren. Hier bevindt zich blijkbaar een bron 
van innovatieve mogelijkheden voor de preventieve gezondheidszorg en de mobiliteitssector 
samen. 

4.3.5. Verkeersonveiligheid voor na- en naastbestanden 

Het gevaar dat na- en naastbestanden in een vicieuze cirkel vervallen van leed en verdriet en 
een voor de verkeersveiligheid schadelijk gedrag via bijvoorbeeld de consumptie van 
medicatie of alcohol lijkt bijzonder groot te zijn. Hoe groot dat risico in Vlaanderen precies is, 
zou verder onderzoek moeten uitwijzen. De problematiek onderstreept alleszins de noodzaak 
tot intensivering van een doelgerichte samenwerking tussen de beleidsdomeinen 
maatschappelijke gezondheidszorg en mobiliteit. Net als voor slachtoffers zelf, kan het niet dat 
na- en naastbestanden omwille van hun leed slechts met behulp van medicatie de dag kunnen 
doorbrengen of hun verdriet verdrinken en achter het stuur gaan zitten. Artikel 8.3 van de wet 
van politie op het wegverkeer is hier ook absoluut duidelijk in.  

In tegenstelling tot vele andere gevallen van rijden onder invloed van alcohol- of 
medicatiemisbruik, ligt bij na- en naastbestanden het gevaar voor de verkeersveiligheid voor de 
hand en zijn de risicopersonen bekend. Daarom moet men vanaf het begin oog hebben voor 
deze specifieke doelgroep en indien nodig ingrijpen. 

Theoretisch betekent dit dat als er concrete aanwijzingen zijn voor de ongeschiktheid tot het 
besturen van een voertuig, dit meteen aan de persoon moet worden gecommuniceerd. Verdere 
maatregelen moeten er dan voor zorgen dat geen bijkomende schade kan aangericht worden, 
eventueel via het intrekken van het rijbewijs. De vraag naar herstel van een veilige mobiliteit in 
combinatie met een aanbod tot ondersteuning kan hier voor de nodige zelfreflectie zorgen. Het 
biedt ook een mogelijkheid tot bijsturing van schadelijk gedrag (met in de regel ook positieve 
gevolgen op andere domeinen van het dagelijkse leven).  

                                                
45 Petermans & Gysen, 2006. Verkeersgetuigen – Evaluatie pilootproject provincie Limburg. 
Universiteit Hasselt. 
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Knelpunten zijn er echter op vlak van de praktische omzetting. Wat zijn de criteria – de 
concrete aanwijzingen – waaruit men kan opmaken dat hier eventueel een probleem voor de 
verkeersveiligheid bestaat en waardoor een interventie gerechtvaardigd lijkt? En hoe kan men 
dan in contact treden met na- en naastbestaanden om op een respectvolle manier een 
maatschappelijke bezorgdheid tot uiting te brengen?  

Het vroegtijdig inlichten van na- en naastbestanden over het gevaar op vlak van mobiliteit is 
zeker een optie. Een aanbod van specifieke cursussen of trainingssessies – zoals voorgesteld in 
het kader van het herstel van individuele mobiliteit – eventueel samen met specifieke folders 
voor na- en naastbestanden die op de gevaren wijzen, zouden kunnen zorgen voor een 
sensibilisatie van de doelgroep.  

De specifieke omstandigheden waarin na- en naastbestanden zich in de regel bevinden, pleiten 
echter meer voor een persoonlijke benadering. Men zou kunnen nagaan of slachtofferhulp in 
zijn hulpverlening ook specifiek aandacht kan besteden aan na- en naastbestanden en 
problemen die een impact op de verkeersveiligheid kunnen hebben. Dit zou het voordeel 
hebben dat – indien nodig – onmiddellijk de volgende stappen van een hulpverlening kunnen 
worden ingeleid. Ook is het denkbaar dat via het persoonlijk contact en het feit dat men veel 
aandacht hecht aan dat aspect, een reflectie over de gevaren in het verkeer bij de na- en 
naastbestanden op gang gebracht wordt. 

Als preventieve maatregelen van inlichting en sensibilisatie niet effectief zijn, kunnen 
verkeersovertredingen – vooral wanneer ze over een bepaalde periode vaker of zelfs regelmatig 
optreden of wanneer het over zwaardere overtredingen gaat – belangrijke indicatoren zijn voor 
een individueel gedragsprobleem. De beschikbaarheid van een centraal register zou daarbij 
alvast een belangrijke rol kunnen spelen.  

Het lijkt in ieder geval zinvol om het onderwerp via bijkomend onderzoek – eventueel 
gecoördineerd via een permanente werkgroep – nog verder uit te diepen. In dit kader zouden 
dan ook de mogelijkheden tot een structurele samenwerking tussen de verschillende 
beleidssectoren verder uitgediept kunnen worden.  

4.4. Aanbevelingen  

Mobiliteit is meer dan de organisatie van het transport van personen en goederen. Ze bevat 
eveneens aspecten van een toegepaste gezondheidszorg46. Vanuit dit perspectief kunnen 
volgende algemene aanbevelingen worden geformuleerd: 

§ Uitbreiding van de tot nu toe overheersende benadering van mobiliteit, die eerder 
maatschappelijk en op de algemene doelstelling van een veilig functionerend 
verkeerssysteem gericht is. Een effectief slachtofferbeleid eist een benadering afgestemd 
op de noden en behoeften van het individu en is gericht op het realiseren van een bepaald 
individueel gedrag. 

§ Verkenning van de mogelijkheden van een meer structurele samenwerking tussen de 
beleidsdomeinen maatschappelijke gezondheidszorg en mobiliteit ter bevordering van 
innovatieve projecten. 

§ Meer aandacht bij instellingen en dienstverleners en bij alle weggebruikers voor 
weggebruikers met een functiebeperking. 

                                                
46 De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) erkent verkeersveiligheid als een criterium ter vaststelling 
van het maatschappelijk welzijn. Peden et al. (2004). World report on road traffic injury prevention. 
WHO, 2004. 
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§ Oprichting van een permanente werkgroep Verkeersslachtoffers en Mobiliteit ter verdere 
opvolging en coördinatie van bestaande en nieuwe activiteiten. 

Enkele concrete aanbevelingen daartoe: 
§ Oprichting van een centraal rijgeschiktheidscentrum, waar alle activiteiten die de 

afweging tussen individuele behoeften en maatschappelijke belangen betreffen in een 
multidisciplinair team van rij-instructeurs, ergotherapeuten, psychologen en artsen kunnen 
worden uitgewerkt, goedgekeurd en gecoördineerd: de uitvoering en coördinatie van 
relevante studies, technische aanpassingen aan voertuigen, individuele of groepstrainingen 
en andere cursussen, medisch-psychologisch rijgeschiktheidsonderzoek. 

§ Organiseren van meer trainingen voor bestuurders van motorvoertuigen met een 
functiebeperking, afgestemd op hun beperkingen op alle niveaus, onder leiding van een 
multidisciplinair team van rij-instructeurs, ergotherapeuten, psychologen en artsen. Dit bij 
voorkeur in bovengenoemd centrum. 

§ Opzetten van een centraal infopunt waar slachtoffers en hun na- en naastbestanden 
terechtkunnen met al hun vragen. 

§ Onderzoeken of wettelijke bepalingen verkeersslachtoffers in de nodige 
gedragsaanpassing ondersteunen of hinderen, bv. het verkeersreglement in verband met 
rolstoelgebruik in het verkeer. 

§ Onderzoeken of financiële en administratieve bepalingen verkeersslachtoffers in de 
nodige gedragsaanpassing ondersteunen of hinderen, bv. de financiering van aangepaste of 
alternatieve voertuigen of de koppeling van btw-vrijstelling en vrijstelling van de 
verkeersbelasting. Zijn er mogelijkheden tot vereenvoudiging, centralisatie, kortere 
procedures?  

§ Opzetten van een programma ter sensibilisatie van de andere 'gezonde' weggebruikers 
tot meer sociaal engagement in het verkeer tegenover weggebruikers met een 
functiebeperking.  

§ Uitwerken van een bijscholingsaanbod voor personeelsleden van het openbaar vervoer 
en/of andere diensten, die in het verkeer in contact kunnen komen met verkeersslachtoffers 
of hun na- en naastbestanden, ter sensibilisatie en oefening van empathische vaardigheden 
(bevordering van het inlevingsvermogen). 

§ Erkennen van medisch-psychologische onderzoeken als een gestandaardiseerde 
methode ter afweging van individuele en maatschappelijke behoeften (individuele 
mobiliteit en verkeersveiligheid). 

§ Onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden en voorwaarden voor een gestandaardiseerd 
gebruik van medisch-psychologische rijgeschiktheidsonderzoeken voor een duurzame 
veilige mobiliteit in Vlaanderen. 

§ Toetsen van de mogelijkheden om een aanbod van psychologische begeleiding te creëren, 
ook voor mobiliteitsvragen. Het aanbod is nodig om verkeersslachtoffers of hun na- en 
naastbestanden specifiek te ondersteunen in het opbouwen van het nodige 
probleembewustzijn, probleeminzicht en geschikte strategieën om om te gaan met hun 
functiebeperking in het verkeer. Eventueel kan een werkgroep – onder andere in 
samenwerking met Slachtofferhulp en de Belgische Federatie van Psychologen – meer 
zicht geven op de noden en behoeften.  

§ Opzetten van een project ter sensibilisatie van na- en naastbestanden voor de mogelijke 
gevaren van hun specifieke situatie voor een veilige verkeersdeelname (eventueel door 
bovengenoemde werkgroep). 

§ Studie opzetten over het risico dat na- en naastbestanden kunnen vormen voor de 
verkeersveiligheid, ondermeer door het gebruik van medicatie en alcohol. 

§ Opbouwen en bevorderen van een draagvlak voor de invoering van een centraal 
verkeersregister. 
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5. Politie en verkeersslachtoffers 

Het is vanzelfsprekend dat de politie een cruciale rol heeft bij de opvang van 
verkeersslachtoffers. Bij de eerste opvang van de verkeersslachtoffers en hun omgeving: de 
politie is vrijwel steeds de eerste dienst waarmee verkeersslachtoffers en hun naast- en 
nabestaanden in aanraking komen op de plaats van het ongeval of bij de melding. Maar ook in 
de latere stadia heeft zij een belangrijke informatieve, ondersteunende en eventueel 
doorverwijzende functie. Politiediensten, zowel de interventiediensten als de diensten 
politionele slachtofferbejegening, zijn een belangrijke draaischijf tussen de verschillende 
actoren, maar zijn daarbij ook afhankelijk van de goede werking van de andere interveniërende 
actoren (bv. medische hulpdiensten, centra voor slachtofferhulp). 

In de startnota die aan de werkgroep werd voorgelegd, werd op drie punten ingegaan. Op de 
eerste plaats werd het regelgevend kader besproken dat op dit ogenblik voorhanden is over de 
politionele slachtofferbejegening in het algemeen en over de opvang van verkeersslachtoffers 
in het bijzonder. Op de tweede plaats werd ingegaan op de noden, behoeften en ervaringen van 
verkeersslachtoffers zelf, zoals die onder meer gebleken zijn uit het onderzoek van de 
K.U.Leuven47. Op de derde plaats werd een eerste aanzet gegeven voor aanbevelingen die aan 
de Staten-generaal kunnen worden voorgelegd.  

Deze nota werd in een viertal vergaderingen grondig besproken De vertegenwoordigers van het 
praktijkveld brachten niet alleen hun concrete praktijkervaringen in, maar zijn ook 
beleidsmatig betrokken bij de problematiek. Er werd ook documentatie over concrete 
initiatieven en good practices verzameld. Tijdens de laatste vergadering kon nog gebruik 
gemaakt worden van het verslag van de workshop politie op de studiedag van 20 november 
2006 over Kinderen, slachtoffer van het verkeer, georganiseerd door Ouders van Verongelukte 
Kinderen (OVK) en K.U.Leuven.  

Uit dit alles werden knelpunten, good practices en aanbevelingen gedistilleerd. Die komen aan 
bod na de situering van het thema 'politie en verkeersslachtoffers'. 

5.1. Situering 

De essentiële rol van de politie werd verankerd in wettelijke en reglementaire bepalingen. 
Opvallend is dat de regelgeving over de politionele slachtofferbejegening sinds de jaren 90 een 
hoge vlucht heeft genomen.  

De belangrijkste regelgevende initiatieven zijn: Wet 5 augustus 1992 op het politieambt; de 
Omzendbrieven OOP15, OOP15bis en OOP15ter omtrent slachtofferbejegening door de 
politie; het Samenwerkingsakkoord van 7 april 1998 tussen de federale Staat en de Vlaamse 
Gemeenschap inzake slachtofferzorg; de Ministeriële omzendbrief van 16 september 1998 
inzake het waardig afscheid nemen van een overledene in geval van interventie door de 
gerechtelijke overheden; de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van de geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; het Koninklijk Besluit van 17 september 2001 
'tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een 
gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren'; de Ministeriële 

                                                
47 Aertsen, I., Hutsebaut, F. en Somers, L. (2005). Kinderen als slachtoffer van het verkeer. Onderzoek 
naar de noden, behoeften en ervaringen van verkeersslachtoffers en hun nabestaanden, Onderzoek in 
opdracht van Levenslijn-Kinderfonds en vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. Leuven, K.U.Leuven, 
Onderzoekseenheid Strafrecht en Criminologie. 
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Omzendbrief PLP 10 van 9 oktober 2001 'inzake de organisatie- en werkingsnormen van de 
lokale politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening 
aan de bevolking'; het KB van 20 november 2001 betreffende de basisopleidingen van de 
personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten en houdende diverse 
overgangsbepalingen; de Dienstnota nr. DGA/DAG-2003-NR-4206/2003 van 30 december 
2003 van de federale politie; het KB van 10 mei 2006 houdende vaststelling van de 
deontologische code van de politiediensten. 

De meeste van deze regelgevingen – onder meer de belangrijke en richtinggevende 
omzendbrief OOP15ter – zijn in hun formuleringen niet toegesneden op de categorie van 
verkeersslachtoffers. Daardoor blijft over de taak van de politie in dit verband – onder meer 
over de verplichting een aanbod tot doorverwijzing te doen naar de diensten slachtofferhulp – 
minstens onduidelijkheid bestaan. Op te merken valt overigens dat het 
doorverwijzingsformulier waarin de omzendbrief voorziet, in bepaalde regio’s (o.m. in 
Brussel) niet gebruikt wordt. Daar hangt het enkel van de persoonlijke ingesteldheid, kennis en 
mogelijkheden van de individuele politieambtenaar en van de interne instructies binnen het 
korps af of er al dan niet doorverwezen wordt. 

Sinds de politiehervorming is politionele slachtofferbejegening als expliciete taak bovendien 
toegewezen aan de lokale politie. Dit heeft meerdere gevolgen. Hoewel een behoorlijke 
bejegening van slachtoffers een taak en verantwoordelijkheid is en blijft voor alle 
politieambtenaren (zie artikel 46 Wet Politieambt), blijkt er – wellicht mede door de 
politiehervorming – in sommige beleidsbepalende instanties van de federale politie een gebrek 
aan interesse voor slachtofferbejegening en de opvang van verkeersslachtoffers. Dit vertaalt 
zich op het terrein o.m. in het feit dat de federale politie in sommige gerechtelijke 
arrondissementen niet meer beschikt over maatschappelijke assistenten. Dat leidt er op zijn 
beurt toe dat de politieambtenaren van de federale politie (met uitzondering van Brussel) bijna 
volledig afhankelijk zijn van samenwerking met de lokale politie. De federale politie 
(verkeerspolitie) treedt nochtans op bij verkeersongevallen op de autosnelwegen en nationale 
wegen, maar het behoort niet meer tot haar structurele taak om verkeersslachtoffers op te 
vangen ter plaatse, nadien en bij de slechtnieuwsmelding. De samenwerking met, de 
doorverwijzing naar en de informatiedoorstroming naar de lokale politie is hier echter 
problematisch, o.m. wegens het ontbreken van een informatisering van de data- en 
informatieoverdracht vanuit de federale politie (in de gegevensbank Feedis) naar het 
informaticasysteem van de lokale politie (ISLP) en omgekeerd, en tussen zones van de lokale 
politie.  

Ook bij de lokale politie dreigen nieuwe problemen te ontstaan. Een eerste vaststelling is dat in 
het KB betreffende de functionaliteiten van de lokale politie en in de omzendbrief PLP 10 de 
politionele slachtofferbejegening op dezelfde wijze wordt omschreven als in de omzendbrief 
OOP15ter. De omzendbrief PLP 10 verwijst echter niet naar de richtlijnen voor de 
korpsleiding, zoals het aanstellen van een verantwoordelijk officier die moet instaan voor de 
follow-up van het slachtofferbeleid in het politiekorps. Daardoor wordt deze 
verantwoordelijkheid van de korpsleiding sinds de politiehervorming minder scherp gesteld.  

Een tweede vaststelling is dat slachtofferbejegening bij de lokale politie in nogal wat 
politiezones wordt georganiseerd in interzonale samenwerkingsakkoorden. Probleem is dat in 
sommige gevallen ook bij de lokale politie de informatie-uitwisseling soms vrij stroef verloopt 
tussen de slachtofferbejegenaar die optrad (door de permanente oproepbaarheid) en de 
slachtofferbejegenaar van de zone waar het ongeval zich voordeed en die instaat voor de 
verdere opvolging. Ook dit blijkt onder meer te maken te hebben met het gebruik van het 
informaticasysteem (ISLP). Dit is gebaseerd op een centrale server, met een centrale databank 
per politiezone. Naargelang de noden en behoeften kunnen ook andere politieposten gelinkt 
worden aan deze server. Hoewel er dus tussen de verschillende politiezones theoretisch een 
vlotte informatiestroom mogelijk is, is er in de praktijk nog steeds een communicatieprobleem. 
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Vereist is ook een goede ingesteldheid bij de dispatching, die er moet voor zorgen dat er 
voldoende informatie verzameld wordt die kan worden doorgestuurd naar andere politiezones. 
Een dringend aandachtspunt hierbij is de aangekondigde ontwikkeling van het nieuwe 
informaticasysteem Poloffice dat, naar de werkgroep vernam, in volle ontwikkeling is. Het zou 
een aantal sjablonen bevatten voor de lokale en de federale politie voor een betere kwaliteit en 
uniformiteit van de verzamelde informatie. 

5.2. Knelpunten 

§ Er wordt vastgesteld dat de kwaliteit van de opgestelde processen-verbaal te wensen 
overlaat, o.m. de identificatiegegevens van na(ast)bestaanden, de opname van de 
verklaringen, de schetsen van het verkeersongeval, de omstandige beschrijving van alle 
(fysieke, materiële, psychosociale) schadeposten.  

§ Het is nodig bij ernstige verkeersongevallen veel vaker en bij verkeersongevallen met 
dodelijke afloop altijd een deskundige bij het parket aan te stellen. Deze deskundige zou 
snel ter plaatse moeten komen, zo nodig met een politie-escorte. Bovendien stelt men vast 
dat de aangestelde deskundigen te weinig rekening houden met de positie en de belangen 
van het slachtoffer van het ongeval en/of zijn na(ast)bestaanden. De deskundige zou bv. 
explicieter moeten verantwoorden waarom hij het noodzakelijk vindt dat het slachtoffer 
gedurende een bepaalde periode op de plaats van het ongeval aanwezig blijft. 

§ Er heerst grote onduidelijkheid over de operationalisering van de regelgeving rond de 
politionele slachtofferbejegening voor verkeersslachtoffers bij de vaststellingen op de 
plaats van het ongeval en bij de verdere afwikkeling. Terwijl slachtofferbejegening (zie 
artikel 46 Wet Politieambt) een taak en verantwoordelijkheid is voor elke politieambtenaar 
die met slachtoffers geconfronteerd wordt, zijn er – ook in de omzendbrief OOP15ter – 
weinig bepalingen over de categorie van verkeersslachtoffers.  

§ Slachtoffers hechten veel belang aan de wijze van optreden en de houding van de politie 
tegenover slachtoffers op de plaats van het ongeval. Belangrijke aandachtspunten zijn: de 
mogelijkheid voor de na(ast)bestaanden om het slachtoffer bij te staan en eventueel 
afscheid te nemen, de afscherming van de publieke nieuwsgierigheid, de afscherming van 
de veroorzaker van het ongeval, de opruiming van de plaats van het ongeval na de 
vaststellingen. Sommige politieambtenaren hebben ook de neiging de 
slachtofferbejegening af te wentelen op de medewerkers van de diensten politionele 
slachtofferbejegening. Een bijzonder probleem op de plaats van het ongeval is dat er in 
veel gevallen meerdere diensten aanwezig zijn (politie, parket, deskundige(n), brandweer, 
medische hulpdiensten) die elk hun specifieke taak hebben. Daardoor wordt de zorg voor 
de na(ast)bestaanden van de slachtoffers soms uit het oog verloren.  

§ Er is een gebrek aan samenwerking tussen de medische spoeddiensten, de 
interventiediensten en de diensten politionele slachtofferbejegening bij de opvang van de 
slachtoffers en de contactname/slechtnieuwsmelding aan de na(ast)bestaanden. In 
ziekenhuizen wordt doorgaans manifest te weinig aandacht gegeven aan de (niet-
medische) opvang van slachtoffers en hun na(ast)bestaanden. Soms wordt er twee maal, 
niet, te laat of op een onzorgvuldige wijze contact opgenomen met de na(ast)bestaanden 
voor een slechtnieuwsmelding. Het is bv. volledig uit den boze dat na(ast)bestaanden 
vanuit het ziekenhuis telefonisch ingelicht worden. 

§ Er is een specifiek probleem bij de teruggave van de persoonlijke goederen en de kledij 
van het (overleden) slachtoffer en het reinigen ervan. Op dit ogenblik bestaat er geen 
regelgeving op dat gebied, onder meer over de vergoeding van de kosten die hieraan 
verbonden zijn.  
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§ Over de vorm en de inhoud van de informatieverschaffing aan de slachtoffers en hun 
na(ast)bestaanden is er te weinig coördinatie tussen de verschillende sectoren 
(interventiepolitie, diensten politionele slachtofferbejegening, diensten onthaal slachtoffers 
op het parket, diensten slachtofferhulp, medische sector, zelfhulpgroepen). Slachtoffers 
en/of hun na(ast)bestaanden hebben bij het eerste contact met de politie - op de plaats van 
het ongeval of bij de melding thuis – voornamelijk behoefte aan concrete informatie over 
de toestand van het slachtoffer en in sommige gevallen over de omstandigheden van het 
ongeval. Het onmiddellijk geven van meer algemene informatie over bijvoorbeeld het 
verder onderzoek of over de gerechtelijke of verzekeringstechnische afwikkeling is op dat 
ogenblik niet opportuun en kan beter gegeven worden in een later stadium, bv. bij een 
hercontactname. De verstrekte informatie moet wel zo volledig mogelijk, correct en 
onpartijdig zijn. Belangrijk is dat bij de melding een aanbod wordt geformuleerd en 
informatie wordt gegeven over een later eventueel aan te spreken contactpersoon bij de 
politie. Het is ook nuttig om een informatiebrochure achter te laten. Er zijn echter diverse 
folders in omloop (lokale politie zelf, OVK) en er is geen coördinatie is voor de 
verstrekking van deze folders. Aandacht dient besteed aan wie welke informatie verstrekt, 
aan het ogenblik dat het opportuun is bepaalde informatie te verschaffen en aan de vorm en 
de inhoud ervan.  

§ De afbakening van de taken tussen (interventie)politie, diensten politionele 
slachtofferbejegening en diensten slachtofferhulp en daarmee samenhangend de 
doorverwijzing naar de diensten slachtofferhulp vanuit de politie verlopen zeker niet 
optimaal. In de praktijk blijkt dat nog steeds veel politieambtenaren de diensten 
slachtofferhulp niet kennen. Hoewel de bureaus politionele slachtofferbejegening in de 
grote korpsen hierover herhaaldelijk vorming organiseerden, is het effect nog steeds zeer 
zwak en zeer sterk persoonsgebonden. Een knelpunt is o.m. dat het in de regelgeving 
(OOP15ter) onduidelijk is of het verplichte aanbod tot doorverwijzing ook geldt voor de 
nabestaanden van dodelijke verkeersongevallen. Anderzijds klagen politieambtenaren 
erover dat het soms onduidelijk is naar wie ze moeten doorverwijzen. Ze hebben nood aan 
één duidelijk centraal aanspreekpunt dat een dispatchingrol naar de hulpverlening kan 
vervullen. 

§ Op dit ogenblik is er een capaciteitsprobleem bij de diensten slachtofferhulp. Hun taak is 
vandaag beperkt tot nabestaanden van overleden verkeersslachtoffers. In bepaalde gevallen 
geven ze nu al aan potentiële doorverwijzers het signaal dat zij de toestroom van 
slachtoffers niet meer aankunnen, wat uiteraard demotiverend werkt voor de 
politieambtenaren die wensen door te verwijzen. Bovendien leidt dit tot de vrij absurde 
situatie dat getuigen van een dodelijk verkeersongeval wel kunnen begeleid worden, 
terwijl overlevenden en na(ast)bestaanden van ernstige verkeersongevallen zonder doden 
dit niet kunnen. Dit is niet alleen een nijpend probleem voor de slachtoffers zelf, maar ook 
voor de politiediensten die niet weten naar waar zij zwaargewonde slachtoffers kunnen 
(moeten) doorverwijzen voor psychosociale hulpverlening. 

5.3. Good practices 

§  In sommige politiezones wordt gebruik gemaakt van IT-toepassingen voor het opstellen 
van de processen-verbaal en voor de schetsen van het ongeval. 

§ In een aantal politiezones van de lokale politie en bij sommige diensten van de federale 
politie wordt aan de politieambtenaren een sociale kaart of sociale interventiegids ter 
beschikking gesteld waarin doorverwijzingsadressen worden opgenomen en/of waarin 
bepaald is welke informatie aan slachtoffers dient gegeven te worden.  
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§ In de provincie West-Vlaanderen werd op initiatief van de gouverneur een Draaiboek 
opvang verkeersslachtoffers ontwikkeld om te komen tot een uniforme en correcte opvang 
van verkeersslachtoffers. Daarmee samenhangend wordt aan de politieambtenaren 
gevraagd om een charter te ondertekenen waarin zij zich engageren om bij een 
verkeersongeval de betrokkenen zorgzaam en begrijpend bij te staan. 

§ Onder meer bij de federale politie Brussel, maar ook in sommige lokale politiezones, werd 
voor de politieambtenaren die hiervoor moeten instaan een checklist slechtnieuwsmelding 
opgesteld. Zij kunnen daarmee toetsen over welke informatie zij moeten beschikken 
alvorens een slecht nieuws te melden, welke informatie eventueel dient doorgegeven te 
worden aan collega’s en welke informatie aan de slachtoffers moet meegegeven worden. 
Onder meer volgende instructies worden erin opgenomen: 
o Verifieer het bericht. 
o Verzamel zo veel mogelijk informatie over:  

- de identiteit van slachtoffer(s);  
- de identiteit van de te verwittigen personen (rekening houdend met 

verschillende mogelijke familiebanden);  
- het gebeuren zelf (feiten, plaats, toestand, uur, modus operandi, getuigen);  
- de toestand van het stoffelijk overschot; 
- de plaats waar de overledene zich bevindt; 
- de persoon die het overlijden heeft vastgesteld (naam van de dienst, pv-

nummer);  
- de magistraat die belast is met het dossier;  
- komt er een autopsie?;  
- mogelijkheid een laatste groet te brengen aan de overledene (wanneer?). 

§ Enkele jaren geleden bereidde een werkgroep van maatschappelijk assistenten een 
Handvest voor een deontologie van de diensten politiële slachtofferbejegening voor. Dit 
handvest beoogde 'de verduidelijking van de regels, de wetboeken en de reglementering tot 
vastlegging van de houding, de grenzen en de gedragingen van de psychosociale 
intervenant, tewerkgesteld in de Dienst Politiële Slachtofferbejegening'. De 
werkzaamheden werden om redenen die de werkgroep onbekend zijn, blijkbaar stopgezet. 

§ Op initiatief van het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid wordt door de federale politie 
een informatieve dvd voorbereid over slachtofferbejegening, waarin een specifiek gedeelte 
wordt opgenomen over verkeersslachtoffers. Die dvd zal worden verspreid bij magistraten, 
politie en parket. 

§ Op initiatief van de werkgroep Opvang Verkeersslachtoffers in West-Vlaanderen werd in 
samenwerking met de vzw ZEBRA een pilootproject (Knuffelproject) opgezet. Dat stelt 
aan politieambtenaren instrumenten ter beschikking om aandacht te besteden aan kinderen 
op de plaats van het ongeval. Het project loopt op dit ogenblik in zeven politiezones. Het 
belang van dit project is dat wanneer de politie aandacht heeft voor broers en zussen ook 
ouders hun aandacht opnieuw op hun kinderen richten. Op dit ogenblik is het project 
voorwerp van evaluatie. 

5.4. Aanbevelingen 

5.4.1. Verzameling good practices 

§ Er moeten meer systematisch good practices worden verzameld over de opvang van 
verkeersslachtoffers en die moeten via de geëigende kanalen ter beschikking worden 
gesteld van de lokale en de federale politie. Onderzocht dient te worden of dit kan via een 
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door de Directie Relaties met de lokale politie (CGL) van de federale politie te beheren 
databank, naar analogie met de good practices inzake basispolitiezorg en community 
policing. Zo kan het beleid ter zake bottom-up worden ontwikkeld. 

5.4.2. Regelgeving 

§ De regelgeving over (politionele) slachtofferbejegening moet verduidelijkt en nader 
geoperationaliseerd worden voor de taken en verplichtingen van de federale en lokale 
politie bij de opvang van verkeersslachtoffers. De omzendbrief OOP15ter vraagt immers 
wel aandacht voor bepaalde slachtoffercategorieën zoals vermiste personen en kinderen en 
vrouwen die slachtoffer werden van fysiek of seksueel geweld, maar bevat geen specifieke 
bepalingen voor verkeersslachtoffers. Die kunnen er komen door in de actualisering van de 
OOP15ter specifieke bepalingen op te nemen of door een aparte afdwingbare omzendbrief 
uit te vaardigen over het optreden bij verkeersongevallen. Gezien het belang van de 
problematiek verdient deze laatste werkwijze de voorkeur. Deze omzendbrief zou in 
bijlage, naar analogie met andere omzendbrieven (partnergeweld, aanpak van de 
jeugdcriminaliteit), een gedetailleerd draaiboek moeten bevatten met een geïntegreerde en 
integrale aanpak, maar ook met de nodige ruimte om een en ander aan te passen aan lokale 
situaties en mogelijkheden. Het bovengenoemde initiatief van de provincie West-
Vlaanderen kan daarbij als voorbeeld dienen.  

§ In de regelgeving moet grote aandacht besteed worden aan de verantwoordelijkheden 
van de leidinggevenden van de federale politie - op nationaal en arrondissementeel vlak - 
en van de korpsleidingen van de lokale politie: vorming, sensibilisering, aanstelling van 
een verantwoordelijke officier, taakstelling en mogelijkheden van de interventiediensten en 
van de diensten politionele slachtofferbejegening. Bovendien moet aan de 
verantwoordelijke politieambtenaren mogelijkheden, tijd en ruimte worden gegeven om 
hun vaardigheden op dat vlak te ontwikkelen en om de omzendbrief ook in concreto op het 
terrein toe te passen.  

§ De regelgeving moet duidelijker worden over de taken en bevoegdheden van de federale 
politie en van de verkeerspolitie voor de opvang van verkeersslachtoffers. Daarbij moet 
bijzondere aandacht gaan naar de samenwerkingsmodaliteiten met de lokale politie. 

§ Artikel 35 en/of artikel 46 van de Wet op het Politieambt moet worden aangepast opdat 
niet alleen de privacy van aangehouden, gevangen of opgehouden personen beschermd 
wordt maar ook die van de slachtoffers. Op zijn minst moeten aan de politiediensten 
instructies gegeven worden dat zij het slachtoffer en hun naast- en nabestaanden zouden 
afschermen van de publieke nieuwsgierigheid en de confrontatie met de veroorzaker 
zouden vermijden.  

§ In het samenwerkingsakkoord van 1998 en de OOP15 ter moet duidelijk gemaakt worden 
dat het verplichte aanbod tot doorverwijzing naar de diensten slachtofferhulp ook moet 
gelden voor verkeersslachtoffers, op de eerste plaats voor slachtoffers (of nabestaanden 
van) van dodelijke ongevallen, maar ook voor ernstig gewonde of getraumatiseerde 
slachtoffers. 

§ De lokale politiezones en de federale politie moeten via de ter zake geldende regelgeving 
verplicht worden in de actieplannen voor verkeersveiligheid ook initiatieven te nemen 
voor de opvang van verkeersslachtoffers. Het is met name aangewezen de politiediensten 
te verplichten om in hun bijkomende inspanningen voor verkeersveiligheid (preventie, 
opleiding, controles) die een voorwaarde zijn voor subsidies via het 
verkeersveiligheidsfonds, ook bijzondere acties te laten voorstellen in dat verband. De 
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concrete uitvoering van deze actieplannen moet vervolgens worden gerapporteerd en 
geëvalueerd.  

5.4.3. Rekrutering en opleiding van politieambtenaren 

§ Bij de rekrutering van politieambtenaren moeten expliciete criteria ingevoerd worden 
voor de vaardigheden waarover kandidaten (moeten) beschikken voor een behoorlijke 
slachtofferbejegening, o.m. empathisch vermogen. Deze vaardigheden moeten ook 
opgenomen worden in de psychotechnische proeven in de selectieprocedures. 

§ In de opleidingsprogramma’s moet meer aandacht gaan naar de vaardigheden voor de 
redactie van processen-verbaal van verkeersongevallen (met inbegrip van de schetsen 
van het ongeval). Ook moet explicieter het belang hiervan worden aangegeven voor de 
verdere politionele, justitiële en verzekeringsrechtelijke afwikkeling van het ongeval en de 
positie van de slachtoffers in dat verband: vastlegging van strafrechtelijke en 
burgerrechtelijke verantwoordelijkheden en schadebepaling.  

§ Het is aangewezen in de opleidingsprogramma’s van de politiescholen niet alleen aandacht 
te besteden aan slachtofferbejegening in het algemeen, maar ook aan de specifieke 
kenmerken van slachtofferschap in het verkeer en het optreden van 
politieambtenaren bij (ernstige) verkeersongevallen. Politieambtenaren moeten zowel 
in de basisopleiding als in voortgezette opleidingen getraind worden om de stijl van hun 
optreden bij ernstige probleemsituaties te optimaliseren. Ook bij andere 
opleidingsonderdelen over verkeer – bv. opstellen van processen-verbaal en 
ongevalschetsen (zie hierboven) – moet systematisch worden gewezen op het belang ervan 
voor slachtoffers. Daarbij moet expliciet aandacht besteed worden aan de 
copingsmechanismen die er toe leiden dat politieambtenaren dreigen zich afstandelijk 
opstellen. Met andere woorden: de opleiding heeft de verantwoordelijkheid er voor te 
zorgen dat slachtofferbejegening gedragen wordt door professionele kennis en attitudes. 
De basisopleiding en de voortgezette opleidingen dienen tijdens de loopbaan aangevuld te 
worden met geregelde trainingen on the job. 

5.4.4. Samenwerking en de coördinatie tussen de politionele 
actoren 

§ Naar analogie met de rampenplannen moeten interventieplannen worden opgesteld voor 
verkeersongevallen, die duidelijk aangeven wat de taak en verantwoordelijkheid van elke 
actor is (politie, justitie, brandweer, medische interventieploegen, deskundigen, politionele 
slachtofferbejegening, verzekeringen …) op de plaats van het ongeval en in de verdere 
afwikkeling ervan. Een belangrijke functie hierbij is die van ongevallencoördinator. Dit 
moet geen nieuwe functie worden. Naar analogie met wat bepaald is in de rampenplannen, 
moet vooraf wel duidelijk zijn wie op de plaats van het ongeval en nadien de coördinatie 
op zich neemt.  

§ De taakafbakening en de samenwerking tussen de federale en de lokale politie moet 
duidelijker worden, opdat beiden hun respectieve (delen van) de opdrachten van 
politionele slachtofferbejegening van verkeersslachtoffers naar behoren kunnen vervullen, 
en om de uniformiteit en continuïteit daarvan te garanderen. In die zin pleit de werkgroep 
voor het opstellen van een samenwerkingsprotocol en -structuur tussen de federale en 
de lokale politie. 

§ Er moet een oplossing worden gevonden voor de snelle en accurate 
informatiedoorstroming tussen de federale politie en de lokale politie, tussen de lokale 
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politiezones die interzonaal samenwerken en tussen de politiezones die niet samenwerken 
in een interzonale samenwerking. In functie daarvan dienen de call-takers, de 
politieambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de dispatching en de medewerkers van de 
Communicatie en Informatie Centra’s (C.I.C) opleiding en bijzondere instructies te krijgen 
over de informatie die moet verzameld en doorgegeven worden over de slachtoffers van 
een verkeersongeval.  

§ De samenwerking en de taakafbakening tussen diensten voor politionele 
slachtofferbejegening en de diensten slachtofferhulp moeten uitgeklaard en afgebakend 
worden, onder meer wanneer een langdurige ondersteuning van de slachtoffers van een 
verkeersongeval aangewezen is. Deze ondersteuning wordt soms  geboden door de dienst 
politionele slachtofferbejegening zelf of via een doorverwijzing naar een dienst 
slachtofferhulp. Het is echter nodig om de eerste bijstand (politie) en de eventueel daarop 
volgende bijstand (slachtofferhulp, dienst slachtofferonthaal van het parket) verder uit te 
klaren en duidelijker af te bakenen.  

§ Er moet één centraal aanspreekpunt over de hulpverleningsmogelijkheden komen voor 
de politiediensten per politiezone. Dit aanspreekpunt –dat wellicht best kan gesitueerd 
worden binnen de Centra voor Algemeen Welzijnswerk – moet functioneren als 
dispatching. 

§ Er moet een overlegstructuur komen waarin alle diensten die betrokken zijn bij 
politionele slachtofferbejegening op lokaal en federaal vlak – met respect voor ieders 
autonomie - verenigd worden voor overleg en coördinatie rond slachtofferbejegening in het 
algemeen en de opvang van verkeersslachtoffers in het bijzonder. Deze overlegstructuur 
zou het best worden georganiseerd op provinciaal niveau – bv. via een structurele 
detachering van een verbindingsambtenaar - en zou ten dienste moeten staan van de 
federale en de lokale politie. Het is dan aangewezen om in de arrondissementen bij de 
diensten van de bestuurlijk directeur coördinator (Dirco) van de federale politie een 
maatschappelijk werker aan te stellen met een duidelijk mandaat, specifiek gericht naar de 
opvang van verkeersslachtoffers. Deze medewerkers kunnen op provinciaal niveau belast 
worden met het coördineren van informatiestromen, sensibiliseren, ontwikkelen van 
structurele netwerken ontwikkelen en promoten van draaiboeken enz.  

§ Er is nood aan een samenwerkingsprotocol tussen urgentiediensten van de ziekenhuizen, 
de politiediensten en de diensten politionele slachtofferbejegening. Binnen de 
ziekenhuizen is er bovendien nood aan een sociale permanentiedienst, gespecialiseerd in 
de opvang van familie, getuigen en na(ast)bestaanden en in de contacten met de 
politiediensten en de (politionele) slachtofferbejegenaars. 

5.4.5. Politionele slachtofferbejegening 

§ Er dient op nationaal niveau een draaiboek te worden opgesteld waarin, vertrekkende van 
good practices op het terrein en aan de hand van kwaliteitsnormen de verschillende stappen 
in de opvang van verkeersslachtoffers worden uitgetekend en standaardprocedures en 
werkfiches worden opgenomen. Het moet ruimte laten om rekening te houden met de 
lokale context en de schaalgrootte van de lokale politiezones en de 
samenwerkingsmodaliteiten met de federale politie. Dit draaiboek moet een bijlage worden 
bij de aangepaste OOP15ter of bij de specifieke omzendbrief inzake slachtofferbejegening 
voor verkeersslachtoffers (zie boven). 

§ Voor de slechtnieuwsmelding moet het gebruik van een checklist worden veralgemeend. 
Hij moet de items aanstippen om de slechtnieuwsmelding op een behoorlijke manier uit te 
voeren en op een geïndividualiseerde wijze te peilen naar de directe behoeften van het 
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slachtoffer en/of zijn na(ast)bestaanden. Daarbij kan ook aandacht gaan naar praktische 
zaken, bv. op de hoogte brengen van bepaalde personen uit de omgeving, vervoer naar het 
ziekenhuis of mortuarium, de teruggave van de persoonlijke voorwerpen van het 
slachtoffer. 

§ Het verdient aanbeveling om de informatieverschaffing aan slachtoffers te stroomlijnen 
en te uniformiseren. Dit zou kunnen door aan het informaticasysteem van het proces-
verbaal een extra pagina te koppelen die automatisch wordt gegenereerd en waarin 
basisinformatie gegeven wordt aan slachtoffers. Een en ander dient ingebouwd te worden 
in het momenteel ontwikkelde informaticasysteem Poloffice. 

§ De praktijk van de hercontactname in een later stadium moet – zeker na dodelijke en 
ernstige verkeersongevallen – veralgemeend en gesystematiseerd worden om verscheidene 
redenen. Er kan bijkomende informatie gegeven of verkregen worden op een ogenblik dat 
het slachtoffer of zijn na(ast)bestaanden de eerste schok hebben kunnen verwerken en er 
kan worden getoetst of een doorverwijzing naar de (psychosociale) hulpverlening 
aangewezen is. Het is betekenisvol dat het initiatief tot de hercontactname uitgaat van de 
politie zelf en dat, naast eventueel zakelijke aspecten die moeten afgehandeld worden, ook 
oprechte interesse wordt betoond voor de verwerkingsmoeilijkheden. Ook hiervoor is het 
aangewezen om een uniforme checklist op te stellen. 

§ De rol van de wijkagent in de opvang en nazorg aan verkeersslachtoffers moet worden 
geherwaardeerd. Daartoe moet er een systematische infostroom worden georganiseerd 
tussen de politionele slachtofferbejegenaar en de wijkagent en omgekeerd. Zo kan de 
wijkagent functioneren als tussenpersoon tussen het slachtoffer of de na(ast)bestaanden en 
de diensten slachtofferbejegening en kan hij een belangrijke opvolgingsfunctie vervullen. 
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6. Justitie en verkeersslachtoffers 

In juni 2006 heeft de werkgroep Justitie een startnota opgesteld die verscheidene knelpunten 
aanstipte vanaf het ongeval tot en met de strafuitvoering. Op basis van deze startnota werd er 
in de werkgroep beslist om de knelpunten te toetsen aan de ervaringen van praktijkwerkers. Er 
werd geopteerd om te werken op basis van hoorzittingen waar per doelgroep een aantal experts 
werden ondervraagd.  

De volgende clusters werden bepaald: het openbaar ministerie zowel beleidsmatig als 
praktijkactoren, gerechtsdeskundigen, advocatuur, dienst justitiehuizen + bemiddeling en de 
rechters. De werkgroep koos ervoor de experts vooraf geen vragenlijst over te maken, maar een 
discussie te voeren rond de volgende vragen: 
§ Hoe behandelt u een dossier van een verkeersongeval waarbij doden of zwaargekwetsten 

vielen?  
§ Welke problemen ondervindt u bij de behandeling van deze dossiers?  
§ Welke zijn mogelijke oplossingen? 

Hieruit werden knelpunten, good practices en aanbevelingen gedistilleerd. Die komen aan bod 
na de situering van het thema 'justitie en verkeersslachtoffers'. 

6.1. Situering 

Als slachtoffer of na(ast)bestaande bevindt men zich in een situatie die in veel gevallen zal 
leiden tot het opstarten van gerechtelijke procedures, hetzij burgerrechtelijk met het oog op de 
vergoeding van de geleden schade, hetzij strafrechtelijk wegens het overtreden van bepalingen 
van het strafwetboek of van bijzondere strafwetten, zoals de wegverkeerswet.  

De meeste mensen zijn vanuit hun dagelijkse leven niet vertrouwd met de werking van het 
justitiële apparaat. De rechten en plichten, het verloop van de procedures en het gerechtelijke 
jargon zijn voor leken niet eenvoudig te begrijpen. Om hen op dit vlak bij te staan kunnen 
slachtoffers – en veroorzakers – van een verkeersongeval, en vanzelfsprekend ook de 
veroorzakers, een beroep doen op de advocatuur of andere vormen van rechtsbijstand. 

Zowel een Engelse studie van Victim Support als een Europees onderzoek tonen aan dat deze 
rechtsbijstand in sterke mate gewenst is voor verkeersslachtoffers. Victim Support48 geeft aan 
dat de nabestaanden behoefte hebben aan degelijke informatie over hun rechten en over het 
verloop van de gerechtelijke procedures. Men ziet hier niet enkel een taak voor advocaten, 
maar ook voor politiemedewerkers, hulpverleningsdiensten en medewerkers van justitie. Uit 
het Europese onderzoek blijkt dat in België slechts 12% van de bevraagde nabestaanden 
voldoende werd geïnformeerd over hun wettelijke rechten. Verder vindt 96% het nuttig om 
onmiddellijk een advocaat onder de arm te nemen. Van diegenen die hun zaak wel voor de 
rechtbank wilden brengen, maar dit niet deden, was dat omdat ze wantrouwen koesteren 
tegenover het gerechtelijk systeem (41%) en omwille van de hoge kostprijs van een justitiële 
procedure (31%).  

                                                
48 VICTIM SUPPORT, Support for the families of road death victims. Report of an independent working 
party convened by victim support, Londen, Victim Support, 1994, 47 p.; FEDERATION 
EUROPEENNE DES VICTIMES DE LA ROUTE, Impact of road death and injury. Research into the 
principal causes of the decline of life and living standard suffered by road crash victims and victim 
families. Proposals for improvements 
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In de Europese studie van de Europese Federatie van Verkeersslachtoffers49 werd bovendien 
geconcludeerd dat slechts 3% van de Belgische nabestaanden het gevoel had dat zijn zaak 
leidde tot rechtvaardigheid, tegenover 39% van de gehandicapte slachtoffers en hun 
gezinsleden. Voor alle bevraagde landen samen was dit respectievelijk 11% en 32%.  

Ook andere gegevens ondersteunen de conclusies van deze studie: er is dringend nood aan een 
betere juridische ondersteuning van verkeersslachtoffers. In het algemeen wordt betoogd – 
hoewel voor sommige landen die voorzieningen reeds aanwezig zijn - dat zeker bij dodelijke 
verkeersongevallen en verkeersongevallen met zwaargewonden onmiddellijk een advocaat 
dient te worden aangesteld om te werken rond de (burgerlijke) belangen van het slachtoffer en 
zijn naasten of nabestaanden. 

De werkgroep Justitie heeft conform de doelstellingen van de Staten-generaal getracht de 
verschillende stappen in een justitiële afhandeling van een verkeersongeval in beeld te brengen 
en de verschillende betrokken actoren te identificeren. Daarbij werd steeds gewerkt vanuit het 
oogpunt van de verkeersslachtoffers en hun naast- en nabestaanden. 

6.2. Knelpunten 

Na(ast)bestaanden kloppen bij justitie aan om recht te laten geschieden in de veronderstelling 
dat er gerechtigheid zal zijn, maar ze zijn vaak ontgoocheld. Er leven bij slachtoffers duidelijk 
andere verwachtingen dan bij de actoren van het apparaat justitie, met name respect en 
aanvoelen van emoties versus juridische afhandeling. Na(ast)bestaanden ervaren de juridische 
uitspraak vaak niet als 'recht doen aan het slachtoffer'.  

Justitie ziet haar verantwoordelijkheid in het vertalen van de feiten in een juridische realiteit 
(kwalificeren), wat vaak in contrast staat met de belevingswereld van het slachtoffer. Het 
resultaat van de juridische realiteit wordt vertaald in termen van aansprakelijkheid. 

Er is enig parallellisme tussen de finaliteit van justitie en van het verzekeringswezen: komen 
tot een regeling voor verkeerszaken.  

Na hoorzittingen met verschillende experts, heeft de werkgroep justitie de knelpunten 
tussen verkeersslachtoffers en justitie gesitueerd op vier vlakken: de afhandeling van 
verkeersongevallen als iets aparts, informatie aan en communicatie met slachtoffers en 
hun na(ast)bestaanden, het aspect tijd gedurende de gehele procedure en de houding 
van de betrokken actoren.  

6.2.1. Specificiteit van verkeersongevallen  

De materie verkeer (i.c.verzekeringsaspecten) is uitermate complex. Daarom pleiten de 
ondervraagde experts minstens voor specialisatie van alle betrokkenen.  

Daartegenover staat dat een lineaire specialisatie niet dé oplossing is. Specialisatie mag er niet 
toe leiden dat de desbetreffende actoren zich nog maar enkel gaan concentreren op of beperken 
tot hun werkterrein. De specialisten dienen ook oog te hebben voor de persoon van het 
slachtoffer en zijn na(ast)bestaanden; die recht hebben op een correcte en zorgvuldige 
bejegening. Deze aandacht moet een basiszorg zijn van iedere actor die optreedt tijdens en na 
het verkeersongeval.  

                                                
49 FEDERATION EUROPEENNE DES VICTIMES DE LA ROUTE, Impact of road death and injury. 
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Politiediensten 

Een correcte afhandeling van een verkeersongeval staat of valt met de opmaak van een goed 
aanvankelijk en navolgend proces-verbaal, met inbegrip van de schets van het ongeval. Het 
proces-verbaal is voor de verschillende gerechtelijke actoren een referentiepunt, zeker voor de 
omstandigheden van het ongeval.  

De meeste ondervraagde experts stellen vast dat sinds een aantal jaren de kwaliteit van de 
inhoud van het proces-verbaal is gedaald. Men heeft de indruk dat er in de opleiding te weinig 
aandacht wordt besteed aan de redactie en dus de kwaliteit van een proces-verbaal en de 
opmaak van de schets. Een schets visualiseert het ongeval en geeft een inzicht in de 
omstandigheden. Dit inzicht is belangrijk voor de rechter die zijn beslissing moet motiveren. 
Door een gebrek aan kwaliteit van het proces-verbaal en de schets wordt de discussie tussen 
partijen verlegd naar de zitting, vaak jaren na de feiten. Dit wordt door na(ast)bestaanden en 
gerechtelijke actoren als een duidelijk knelpunt ervaren.  

Deskundigen  

De aanstelling van deskundigen kan leiden tot een beter inzicht in de oorzaken. Om de 
oorzaken van het ongeval te achterhalen en aan te duiden wie aansprakelijk kan gesteld worden 
voor het ongeval, is het van belang dat deskundigen onmiddellijk worden aangesteld en ook 
onmiddellijk ter plaatse gaan. Het visuele aspect is van cruciaal belang om bepaalde 
hypotheses uit te sluiten. Vandaag werken parketten op basis van lijsten waarop deskundigen 
staan vermeld, die niet onderworpen zijn aan een kwaliteitscontrole. Vaak is de keuze tussen 
verschillende deskundigen beperkt, onder meer omdat de honorering voor hun tussenkomsten 
niet in verhouding is tot de geleverde prestaties. Daarenboven laat hun uitbetaling vaak op zich 
wachten.  

Na(ast)bestaanden stellen vast dat bepaalde deskundigen weinig respectvol en sereen te werk 
gaan op de plaats van de feiten waardoor zij eens te meer de indruk krijgen dat 
verkeersongevallen worden gebanaliseerd.  

Na(ast)bestaanden klagen ook over het gebrek aan afscherming van het slachtoffer voor 
kijklustige derden. Er bestaan tenten die de plaats van de feiten kunnen afsluiten, maar die 
worden blijkbaar slechts uitzonderlijk gebruikt.  

Het openbaar ministerie en de zetel 

De titularismagistraat is de draaischijf van acties. Hij is verantwoordelijk dat de informatie bij 
de juiste diensten zoals de dienst slachtofferonthaal of de administratie/griffie terechtkomt, 
zodat er beslissingen en acties kunnen volgen. Omdat de verkeersproblematiek zo complex is, 
is het aangewezen dat de specifieke referentiemagistraten inzake verkeerszaken meedraaien in 
het permanentiesysteem van de week- en weekenddiensten. Zo zullen bepaalde 
aandachtspunten, bv. het aanstellen van een verkeersdeskundige, minder over het hoofd 
worden gezien. Daarenboven heeft deze referentiemagistraat de opdracht de collega’s 
magistraten te sensibiliseren voor de gevoeligheid van verkeersdossiers.  

Bovendien zou de magistratuur in haar instructies aan de politiediensten erop moeten wijzen 
dat de brandweer of civiele bescherming die instaat voor de ontruiming van de plaats van de 
feiten, alle voorwerpen die toebehoren aan het slachtoffer moeten meenemen of teruggeven 
aan de familie. Niets is confronterender voor na(ast)bestaanden dan schoenen, kleding of 
andere spullen nog te zien rondslingeren dagen na het ongeval.  

Men stelt vast dat er op de parketten in Vlaanderen een uniform opsporings- en 
vervolgingsbeleid is van de veroorzakers van verkeersmisdrijven. Bij ongevallen met 
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verwondingen of met louter stoffelijke schade zal in beginsel aan de overtreder een voorstel tot 
minnelijke schikking worden aangeboden worden of bemiddeling in strafzaken voorgesteld. 
Bij niet-betaling van de minnelijke schikking, bij een dodelijk verkeersongeval en bij 
vluchtmisdrijf zal men overgaan tot een dagvaarding. Toch heeft het slachtofferaspect weinig 
tot geen expliciete plaats in dit vervolgingsbeleid, zoals de empathische houding van de 
magistraat tegenover na(ast)bestaanden en het recht op informatie over het verloop van het 
dossier.  

De afdeling Verkeer wordt binnen de rechtbank van eerste aanleg maar ook op de parketten 
vaak als minderwaardig aanzien door collega’s. Er is duidelijk nood aan een opwaardering van 
de werkzaamheden van de politierechtbank en het parket.  

Sommige rechters en/of openbaar ministerie verdiepen zich te weinig in het dossier ter 
voorbereiding van de zitting. Dit is voor na(ast)bestaanden een zeer pijnlijke vaststelling en 
bevestigt alweer het minimale belang dat er aan hun zaak wordt gehecht. 

Ook in de straftoemeting zijn er knelpunten. Verkeersmisdrijven worden als onopzettelijk 
gekwalificeerd, wat een duidelijk verschil geeft in de strafmaat in vergelijking met straffen 
uitgesproken door de correctionele rechtbank voor opzettelijke misdrijven. In verkeerszaken 
worden er vaak lichte straffen, al dan niet voorwaardelijk, uitgesproken. Wanneer zwaar 
alcoholmisbruik en overdreven snelheid aan de orde zijn, al dan niet met vluchtmisdrijf, 
wensen na(ast)bestaanden dat de feiten zich niet meer herhalen. Ze willen dat de chauffeur 
uitgesloten wordt van het recht op rijden. Als het gaat om verkeersmisdrijven omwille van een 
onwetendheid of een kleine onvoorzichtigheid van de chauffeur en/of van de zwakke 
weggebruiker, dan hebben na(ast)bestaanden doorgaans meer begrip. Vermoedelijk heeft dat te 
maken met de inwisselbaarheid van de positie van de dader en het slachtoffer.  

Voor de morele schadevergoeding wordt er meestal gebruik gemaakt van de indicatieve 
tabellen. Na(ast)bestaanden vinden het doorgaans moeilijk en vaak ongepast dat het verlies van 
hun kind of partner wordt gekoppeld aan een indicatieve tabel die financiële vergoeding 
opneemt. In de eerste plaats willen na(ast)bestaanden van de gerechtelijke overheden 
erkenning krijgen in de behandeling door de gerechtelijke diensten. Pas nadien vragen ze een 
erkenning op strafrechtelijk en burgerrechtelijk gebied, dus in de straftoemeting en in de 
toekenning van de schadevergoeding. 

Advocatuur 

De bijstand van een 'gespecialiseerd' advocaat is noodzakelijk enerzijds voor het inschatten en 
evalueren van de menselijke schade en anderzijds voor de emotionele ondersteuning van 
na(ast)bestaanden tijdens de gerechtelijke procedure. In complexe dossiers kan het nuttig zijn 
om multidisciplinair te overleggen met specialisten zoals raadgevende geneesheren, omdat dit 
kan leiden tot een meer evenwichtige afhandeling van dossiers.  

6.2.2. Informatie aan en communicatie met slachtoffers en hun 
na(ast)bestaanden 

Een verkeersongeval is een ingrijpende gebeurtenis wegens de intense gevolgen die het met 
zich meebrengt. Men wordt geconfronteerd met een dramatische gebeurtenis die zeer 
ingrijpend en bovendien onverwacht is. Wil men de situatie enigszins onder controle krijgen, is 
het van cruciaal belang om te beschikken over correcte informatie. Degene die de informatie 
geeft, moet er zich van bewust zijn dat slachtoffers en na(ast)bestaanden vlak na de feiten zeer 
selectief luisteren en niet alles horen. Vandaar het belang om informatie op verschillende 
tijdstippen te herhalen.  



 69 

Politiediensten 

De gegevens over na(ast)bestaanden die op de hoogte zijn gebracht, degenen bij wie dat nog 
moet gebeuren en de relationele context ontbreken vaak in het proces-verbaal. Deze gegevens 
zijn echter cruciaal voor een correcte en degelijke slechtnieuwsmelding door de politie. Het 
eerste contact met politie is voor na(ast)bestaanden bovendien bepalend voor hun verdere 
ervaringen met politie en justitie.  

Bij de informatieverstrekking ontvangen slachtoffers en na(ast)bestaanden nog te weinig het 
attest van klachtneerlegging en informatie over de verklaring van benadeelde persoon. Deze 
basisinformatie is echter noodzakelijk om bepaalde rechten te krijgen in het opsporings- en 
gerechtelijk onderzoek.  

Verkeersongevallen met kinderen spelen zich vaak af in de nabijheid van hun woonplaats. Dan 
– maar ook in andere gevallen –willen ouders en familieleden vaak op de plaats van het 
ongeval afscheid nemen van hun kind. Vandaag zijn er geen bepalingen die duidelijkheid 
verschaffen over wie toestemming kan geven om afscheid te nemen en welke 
voorzorgsmaatregelen er nodig zijn. Instructies hierover voor politiemensen, hulpverleners en 
magistraten kunnen worden opgenomen in de ministeriële richtlijn Waardig afscheid nemen.  

Deskundigen 

Deskundigen die aangesteld worden door de magistraat zouden ook de taak kunnen hebben om 
toelichting te geven bij hun verslagen. Het is geen evidente klus voor magistraten of 
justitieassistenten om de deskundigenverslagen te duiden en de resultaten toe te lichten aan de 
slachtoffers of na(ast)bestaanden die er alleen voor staan tijdens een inzage. In bepaalde 
gevallen zouden deskundigen deze informatie-opdracht moeten kunnen opnemen, al dan niet in 
overleg met de procureur des Konings.  

Het openbaar ministerie en de zetel 

Artikel 3 bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering (ingevoegd door de 
wet van 12 maart 1998) omschrijft de verantwoordelijkheid van de gerechtelijke instanties 
voor het ter beschikking stellen van de nodige informatie.50 Dit artikel werd verfijnd in de wet 
op de externe rechtspositie van 17 mei 2006: 'Slachtoffers ontvangen met name de nuttige 
informatie over de nadere regels voor de burgerlijkepartijstelling en de verklaring van 
benadeelde persoon.' 

Toch worden slachtoffers en na(ast)bestaanden nog te weinig op de hoogte gebracht van hun 
rechten in het onderzoek en meer bepaald over de mogelijkheden van het statuut van 
benadeelde persoon en de burgerlijkepartijstelling. De toegang tot de informatie bij de 
magistratuur is niet gelijk en uniform. Er is ook een gebrek aan continue informatie over de 
evolutie in het strafdossier en de onderzoeksverrichtingen door de magistratuur. 

Voor slachtoffers en na(ast)bestaanden is de magistraat van het openbaar ministerie in theorie 
dé aanspreekfiguur bij uitstek, maar in de praktijk is hij voor slachtoffers vaak zeer weinig 
bereikbaar of aanspreekbaar. Na(ast)bestaanden vinden dat ze in bepaalde omstandigheden in 
contact moeten kunnen komen met de titularismagistraat om de nodige informatie te krijgen 
tijdens het onderzoek. Een onderhoud met de beheerder van het dossier heeft voor hen immers 
een grotere waarde dan een gesprek met de justitieassistent die dezelfde boodschap brengt.  

                                                
50 Artikel 3 bis: '.'Slachtoffers van misdrijven en hun verwanten dienen zorgvuldig en correct te worden bejegend, 
in het bijzonder door terbeschikkingstelling van de nodige informatie en, in voorkomend geval, het bewerkstelligen 
van een contact met de justitieassistenten 
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De gerechtelijke overheden dienen aandacht te besteden aan hun manier van communiceren 
met slachtoffers en na(ast)bestaanden. Als magistraat mag men niet aarzelen om initiatieven te 
nemen naar na(ast)bestaanden toe waaruit empathie blijkt. Dit getuigt van professionalisme 
waardoor het risico daalt op secundaire victimisering (opnieuw slachtoffer worden door een 
slechte bejegening). 

In principe wordt er een aanbod gedaan vanuit de diensten slachtofferonthaal naar de 
na(ast)bestaanden van een dodelijk verkeersongeval. Voor twee categorieën van ongevallen 
wordt daarop een uitzondering gemaakt. Wanneer er sprake is van dodelijke èn lichtgekwetste 
verkeersslachtoffers in dezelfde wagen wordt er ook een aanbod gedaan naar de 
lichtgekwetsten. Wanneer de veroorzaker als enige inzittende zonder derden overlijdt, wordt er 
geen aanbod gedaan naar zijn na(ast)bestaanden. Dit vacuüm wordt als problematisch ervaren 
door de diensten slachtofferonthaal.  

Na(ast)bestaanden wensen zo snel mogelijk te beschikken over het vrijgegeven lichaam van 
hun overleden familielid om effectief afscheid te nemen en om de begrafenis of de crematie te 
organiseren. Er bestaat veel onduidelijkheid over de redenen van niet-vrijgave van het lichaam 
en over de wijze waarop de vrijgave verloopt. Deze informatie dient zo snel mogelijk 
meegedeeld te worden door de magistraat. Regels hierover kunnen hun plaats vinden bij het 
herschrijven van de ministeriële richtlijn Waardig afscheid nemen. Een ander aandachtspunt is 
het gebruik van menswaardige en respectvolle terminologie. De huidige terminologie brengt 
mee dat de identiteit van het overleden kind of partner verdwijnt en geobjectiveerd wordt.  

Over de teruggave van overtuigingsstukken moeten magistraten duidelijke richtlijnen geven 
aan de politiediensten wanneer zij een inventaris opmaken van de verschillende 
overtuigingsstukken. Ze kunnen wijzen op het belang van aparte rubrieken voor stalen, 
kledingsstukken, juwelen, geld en afscheidsbrieven. Daarnaast is het van belang dat de 
magistraten zich (beter) bekwamen in het erfrecht, meer bepaald over de bepaling wie de 
wettelijke erfgenamen zijn en de mogelijke gevolgen van het aanvaarden van 
overtuigingsstukken door de na(ast)bestaanden.  

De systematische aanstelling van deskundigen kan de knelpunten, gesignaleerd bij de 
toestemming/afwijzing tot crematie, tot een minimum herleiden. Als men lichaamsstalen neemt 
van het overleden slachtoffer (DNA, bloed,organen ...), kan men bij twijfel over de mogelijke 
doodsoorzaak in een latere fase van het onderzoek alsnog onderzoeken uitvoeren ondanks de 
crematie van het lichaam. De weigering tot crematie mag geen passe-partout zijn om 
deskundigen niet aan te stellen. Het nemen van stalen kan ook vermijden dat een slachtoffer 
dat begraven werd, achteraf moet worden opgegraven om de doodsoorzaak te herbekijken. Dit 
is zeer victimiserend voor de na(ast)bestaanden. 

Advocatuur 

Na(ast)bestaanden van slachtoffers hebben recht op juridische bijstand. De vrije keuze van 
raadsman is gewaarborgd. Maar dit principe wordt in de praktijk niet steeds toegepast omdat 
verzekeraars en/of makelaars soms hun eigen advocaat lijken op te dringen uit eigen 
commerciële belangen. 

Slachtoffers en na(ast)bestaanden verwachten van hun advocaat dat ze vanaf de voorbereiding 
tot aan de terechtzitting informatie krijgen over de werking van het gerechtelijk apparaat en de 
ontwikkelingen in hun dossier. Er is nood aan een actieve en zelfs proactieve houding van de 
advocaat, bv. de inzage van slachtoffers in het gerechtelijk dossier. Maar deze verwachting 
wordt niet altijd ingelost.  

Daarnaast hebben na(ast)bestaanden het gevoel dat advocaten hun taak als afgerond zien na de 
zitting als er een schadevergoeding werd toegekend. Het aspect van de strafmaat, de 
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straftoemeting en de uitvoering zien zij vaak niet als hun opdracht. Deze vaststelling geldt 
evenzeer voor correctionele zaken of zaken bij het hof van beroep. 

Advocaten die dossiers van dodelijke verkeersongevallen behandelen, moeten via vorming 
en/of opleiding naast vakkennis, ook kennis krijgen over het belang en de effecten van 
emotionele ondersteuning van na(ast)bestaanden. Dit soort vormingssessies wordt reeds 
georganiseerd voor de magistratuur en de politiediensten. 

6.2.3. Aspect 'tijd' gedurende de gehele procedure 

Vanaf het verkeersongeval tot aan de strafuitvoering worden na(ast)bestaanden op 
verschillende momenten geconfronteerd met het aspect 'tijd'. Voor na(ast)bestaanden is het 
belangrijk dat het onderzoek correct en grondig gebeurt binnen een redelijke termijn, met het 
oog op de bepaling van de aansprakelijkheid, de toekenning van de schadebedragen, de 
verwerking van de feiten ... 

Het tijdsaspect heeft een duidelijke invloed op de beleving en de zienswijzen van 
na(ast)bestaanden op de feiten. Ze doorlopen verschillende fases van een verwerkingsproces, 
met de bijbehorende emoties. Als professional dient men zich daarvan bewust te zijn. 

Politiediensten 

Correcte politionele slachtofferbejegening betekent dat familieleden zo snel mogelijk op de 
hoogte worden gesteld wanneer er een verkeersongeval is met dodelijke of zwaargekwetste 
slachtoffers. Deze slechtnieuwsmelding dient te gebeuren door de politie en niet door getuigen 
of derden, omdat de politie over meer objectieve informatie beschikt dan getuigen. 

Deskundigen 

Voor de opbouw van het strafrechtelijk dossier is het van belang dat er zoveel mogelijk 
informatie wordt vergaard die een aanduiding kan geven over de oorzaken en de gevolgen van 
het ongeval. Vandaag bestaan er geen afspraken over wanneer en in welke zaken er 
deskundigen aangesteld moeten worden. Deze aanstelling gebeurt niet altijd onmiddellijk, 
maar soms pas uren na de feiten. Dit kan problemen geven bij het bepalen van de oorzaken 
omdat bv. het lichaam reeds werd verplaatst of de omgeving van het ongeval werd vrijgegeven.  

Een ander knelpunt is de lange wachttijd voor het bekomen van de verslagen van deskundigen. 
Het is onverantwoord dat na(ast)bestaanden een jaar of langer moeten wachten om de 
verslagen van deskundigen te kunnen inkijken die melding maken van de doodsoorzaak van 
hun dierbare. Dit is voor hen ondraaglijk. Er kan ook geen beslissing genomen worden in het 
dossier zolang er geen deskundigenverslagen zijn. Het is dus noodzakelijk dat er procedures 
uitgewerkt worden opdat deskundigen hun verslagen sneller indienen.  

Magistratuur 

Slachtoffers en na(ast)bestaanden ervaren dat de doorlooptijd tussen het ongeval en de 
uiteindelijke uitspraak oneindig lang duurt. Zolang het dossier niet is afgesloten, wordt de 
verwerking uitgesteld. Elke actie in het dossier haalt weer emoties en vragen boven.  

Magistraten moeten streven naar een beter beheer van de documentenstroom voor een 
efficiënte behandeling van het dossier en dus in het belang van na(ast)bestaanden. Correcte en 
snelle aflevering van de nodige attesten getuigt van een correcte bejegening van slachtoffers en 
na(ast)bestaanden (bv. attest vrijgave van het lichaam). 
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Advocatuur 

Wanneer de zaak eindelijk op de zitting komt, worden na(ast)bestaanden vaak geconfronteerd 
met vertragingen zoals de vraag om uitstel door een advocaat. De veelheid van verdagingen 
maakt het soms onmogelijk voor na(ast)bestaanden om telkens aanwezig te zijn op de zitting. 
Op die manier wordt hun betrokkenheid in de kiem gesmoord. 

Verzekeringswezen 

Verzekeringsmaatschappijen willen hun dossiers zo snel mogelijk geregeld zien en sturen soms 
medewerkers op pad om zo snel mogelijk een voor hen voordelige en sluitende regeling te 
bewerkstellingen via een 'dading' en/of 'formulier van klachtafstand'. Verzekeraars hebben 
liefst zo snel mogelijk zicht op wat zij definitief moeten vergoeden. Bij zware en blijvende 
kwetsuren hebben slachtoffers er echter belang bij dat er niet onmiddellijk geconsolideerd 
wordt en dat voorbehoud wordt verleend voor toekomstige kwetsuren. 

6.2.4. Houding van de actoren  

Het parket heeft sinds de richtlijn van 1997 inzake het onthaal van slachtoffers de opdracht 
slachtoffers op een correcte manier te bejegenen en dus aandacht te besteden aan de positie van 
het slachtoffer. Dit is blijkbaar een moeilijke opdracht voor de magistratuur. Vaak heeft ze de 
neiging om slachtoffers en na(ast)bestaanden door te sturen naar de justitieassistent 
slachtofferonthaal omdat die beter zou zijn opgeleid om slachtoffers te woord te staan. Op die 
manier nemen ze evenwel geen echte verantwoordelijkheid op. 

Er wordt van de magistratuur verwacht dat ze een menselijke en begripvolle houding aanneemt 
en slachtoffers te woord staat waar mogelijk. Als dat niet kan, moet ze toelichten waarom.  

Met de komst van het herstelgericht denken werd de bemiddeling tussen dader en slachtoffer 
geïntroduceerd bij de bemiddeling in strafzaken in 1994 en sinds 2005 als algemeen principe in 
de wet op de bemiddeling tijdens alle fases van de rechtspleging. Via de bemiddeling wil men 
het conflict weer in handen geven van de partijen in aanwezigheid van een neutrale 
bemiddelaar. Een bemiddeling tussen veroorzaker en slachtoffer(s) bij verkeersmisdrijven 
blijkt echter geen evidentie te zijn. Er moet nog heel wat expertise opgebouwd worden in deze 
materie. Zowel magistratuur als partijen hebben schroom om in een bemiddelingsproces te 
stappen. De rol van de verzekeringsmaatschappijen moet hier zeker nog worden uitgeklaard. 

De advocaat kan zijn hulp en bijstand niet beperken tot het louter berekenen van een 
schadevergoeding, maar moet erop toezien dat de rechten van het slachtoffer gerespecteerd 
worden. Hij moet zich ook openstellen en ontvankelijk zijn voor het verhaal en de beleving van 
het slachtoffer en zijn na(ast)bestaanden.  

Het verloop van de zittingen in de politierechtbank kent nog heel wat pijnpunten die een 
oplossing behoeven. Vandaag wordt er bij de vaststelling van de zittingsrol te weinig rekening 
gehouden met de soort zaken die behandeld worden. Vaak staan zaken over het intrekken van 
een rijbewijs en andere banale feiten tussen dodelijke verkeersongevallen. De organisatie van 
de zitting dient herzien te worden zodat er meer aandacht is voor dodelijke verkeersongevallen.  

Na(ast)bestaanden hebben vaak het gevoel dat ze geen partij zijn in het proces omdat er zelfs 
geen voorbehouden zitplaatsen zijn voor hen. Daarnaast is het taalgebruik op de zitting 
doorgaans zeer afstandelijk en vaak onbegrijpelijk. Na(ast)bestaanden vragen vooral erkenning 
op de zitting en in geen geval een onverschillige houding of banalisering van de feiten. Dit 
betekent dat de rechter attent moet zijn door bv. de na(ast)bestaanden te vragen om vooraan 
plaats te nemen of hen uitnodigen om iets persoonlijks te vertellen over hun overleden kind of 
partner. Het ontwikkelen van een zittingsmethodiek kan hier een meerwaarde bieden.  
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6.3. Good practices 

De volgende best practices bewijzen dat men door aandacht en respect voor het slachtoffer en 
zijn na(ast)bestaanden tegemoet kan komen aan het verzoenen van twee werelden met een 
andere finaliteit. Vaak is het niet nodig om grote wetswijzigingen door te voeren. De huidige 
procedures maken al zeer veel mogelijk. Een menselijke houding tegenover het slachtoffer en 
zijn na(ast)bestaanden is bepalend voor hun latere appreciatie voor de gerechtelijke instanties. 

Enkele voorbeelden. 
§ De politierechters in Leuven behandelen dodelijke verkeersongevallen altijd op een vast 

uur (11 uur). Zij schorsen de zitting net voor de behandeling van een dodelijk 
verkeersongeval zodat de aanwezigen de kans krijgen om de zittingszaal te verlaten. 
Tijdens de behandeling van het dodelijk verkeersongeval wordt volledige stilte geëist. Er is 
steeds sprake van een inleidende zitting waar aan alle partijen wordt gevraagd wanneer de 
behandeling van de zaak ten gronde kan gebeuren om een vraag tot uitstel uit te sluiten. 

§ Ondanks besparingen van de gerechtskosten, wordt er in Leuven bij een dodelijk 
verkeersongeval steeds een verkeersdeskundige aangesteld om de oorzaken van het 
verkeersongeval te bepalen. Die aanstelling is belangrijk om latere discussies tijdens de 
zitting uit te sluiten. 

§ In de gemeenschappelijke omzendbrief Waardig afscheid nemen zijn er afspraken gemaakt 
tussen de dienst slachtofferonthaal, het mortuarium van Gasthuisberg en de wetsdokter 
over de organisatie van het afscheid nemen. Indien er een specifieke vraag komt van de 
na(ast)bestaanden om toelichting te krijgen over het deskundigenverslag, dan moet de 
wetsdokter die vraag altijd in overweging nemen. Als hij akkoord gaat met een toelichting, 
dan zal hij zelf bereid zijn om die te geven.  

§ Ondanks de veelheid van zaken tijdens de zitting, tracht de politierechter in Antwerpen bij 
dodelijke verkeersongevallen of pijnlijke dossiers de na(ast)bestaanden een ruim 
spreekrecht toe te kennen, zodat ze het gevoel hebben dat hun zaak met respect wordt 
behandeld. 

§ Het Hof van Beroep in Gent heeft een eenvormig opsporings- en vervolgingsbeleid voor 
verkeersmisdrijven uitgewerkt. Deze richtlijnen werden overgenomen in de ressorten van 
de Hoven van Beroep in Antwerpen en Brussel. 

§ Op initiatief van de provincie West-Vlaanderen onder leiding van de 
verbindingsambtenaar Verkeer werd er in 2005 een werkgroep opgericht voor opvang van 
verkeersslachtoffers. Die werkgroep wil op basis van een overzicht van knelpunten voor 
verkeersslachtoffers en professionele derden tot een charter komen, o.m. door het 
ondertekenen van een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende politiediensten. 
Daarnaast werd een knuffelproject uitgewerkt dat aandacht besteedt aan jonge 
verkeersslachtoffers door het geven van een knuffeldiertje. Er werd ook een draaiboek 
uitgewerkt en ten slotte werd een opleidingprogramma opgesteld in de West-Vlaamse 
politieschool. 

6.4. Aanbevelingen 

Eerst worden de algemene aanbevelingen behandeld en vervolgens specifieke aanbevelingen 
voor de politiediensten, de deskundigen, de magistratuur en ten slotte de advocatuur. Cruciaal 
is dat de nodige middelen ter beschikking worden gesteld om de aanbevelingen te kunnen 
uitvoeren. 
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6.4.1. Algemene aanbevelingen 

§ In het gebruik van de terminologie in instructies en richtlijnen moet men respectvolle en 
menswaardige bewoordingen gebruiken. In de huidige terminologie is de identiteit van 
het overleden kind of partner soms ver te zoeken. 

§ Een pro-actieve empathische houding is nodig in de contacten met slachtoffers en 
na(ast)bestaanden, ook tijdens de vaststellingen ter plaatse. Dit betekent dat men 
slachtoffers en na(ast)bestaanden op een correcte wijze te woord staat en zich in de 
belevingswereld van het slachtoffer inleeft. Men moet hen ook de nodige informatie geven 
gedurende de hele procedure, vanaf de vaststelling van het ongeval tot aan de 
strafuitvoering. Elke justitiële actor moet in de basis- en/of voortgezette opleiding een 
aantal uren volgen in communicatietechnieken en een training in empathie.  

§ Er dient nagegaan te worden of het idee van een ongevallencoördinator bij dodelijke 
verkeersongevallen een werkbaar concept is, waar deze functie verankerd moet worden, 
welke de verantwoordelijkheden en het takenpakket zijn en welke de verhouding met de 
verschillende hulp- en politiediensten.  

6.4.2. Politiediensten 

De wijze waarop de politiediensten tussenkomen is bepalend voor de verdere verwerking van 
het gebeurde. Enkele aanbevelingen: 

§ In de basisopleiding moet in de bestaande module over het proces-verbaal meer aandacht 
gaan naar de inhoudelijke redactie van het proces-verbaal met het oog op relevante 
slachtofferinformatie. Als het pv gerichte slachtofferinformatie bevat, kan de 
slechtnieuwsmelder correcter en zorgvuldiger de boodschap overbrengen. Een ander 
aandachtspunt in de opleiding is de opmaak en het uittekenen van schetsen van de plaats 
van het ongeval. Nauwkeurige schetsen bieden zowel voor de veroorzaker, slachtoffers en 
na(ast)bestaanden als voor de rechter een beter zicht op de mogelijke aansprakelijkheid 
van de veroorzaker. Zo kan de rechter sneller en accurater beslissingen nemen. 

§ De noodzaak van een continue sensibilisering van de politiediensten over correcte 
informatieverstrekking dringt zich op. De inhoud van de OOP15 ter moet blijvend in 
herinnering worden gebracht, zeker voor het aanbod van hulpverlening, het ter beschikking 
stellen van het attest van klachtneerlegging en de toelichting van de verschillende statuten 
(statuut van geregistreerde benadeelde en de burgerlijke partij). 

§ In de ministeriële richtlijn Waardig afscheid nemen moeten duidelijke instructies 
worden opgenomen die politiemensen en magistraten wegwijs maken in de mogelijkheden 
om ter plaatse afscheid te kunnen nemen van hun overleden kind, partner, familielid ... 
Deze instructies voorkomen dat er ter plaatse discussies ontstaan over wat kan, wie 
toestemming moet geven, de al dan niet aanwezigheid van een politieagent ...  

§ In deze ministeriële richtlijn moeten ook instructies worden opgenomen voor de 
brandweer en de civiele bescherming. Zij moeten de plaats van de feiten zo snel 
mogelijk afschermen voor nieuwsgierige blikken met tenten of zeilen. De politiediensten 
moeten er ook voor zorgen dat de brandweer en de civiele bescherming de plaats van de 
feiten zo goed mogelijk opruimen om te vermijden dat voorwerpen en kledingsstukken van 
het overleden slachtoffer blijven liggen, wat zeer confronterend is voor de 
na(ast)bestaanden. 

6.4.3. Deskundigen 

De gerechtsdeskundige komt pas ter sprake als de magistraat beslist om over te gaan tot zijn 
aanstelling. Hij dient te rapporteren over zijn bevindingen aan de opdrachtgever. 
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Enkele aanbevelingen: 
§ De mogelijkheid om de functie en werking van een gerechtsdeskundige te 

institutionaliseren, moet worden onderzocht. Institutionalisering biedt het voordeel van 
uniforme werkwijzen en maakt controle mogelijk op de in- en output. Daarnaast kan een 
instituut meer gerichte datagegevens verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek, kan er 
een preventief beleid worden uitgetekend inzake verkeersproblematiek of andere thema’s 
en kan er permanentie verzekerd worden. De mogelijkheid om multidisciplinair te werken 
kan bevorderd worden. Institutionalisering biedt ook het voordeel dat de 
gerechtsdeskundige een degelijk loon ontvangt. In ruil daarvoor kunnen eisen gesteld 
worden aan de kwaliteit van zijn werk.  

§ De inlevering van de deskundigenverslagen moet binnen een redelijke termijn gebeuren, 
bv binnen de 4 maanden. Het is niet te verantwoorden dat door het ontbreken van de 
deskundigenverslagen het verdere verloop van het onderzoek wordt gehypothekeerd en de 
afronding van het dossier onmogelijk wordt. De wettelijk bepaalde sancties voor een 
laattijdige indiening van verslagen door deskundige zouden meer moeten worden 
toegepast. Deskundigen die in gebreke blijven, worden in de toekomst beter niet opnieuw 
aangesteld.  

§ Er zou meer kennisoverdracht moeten zijn tussen politiediensten en 
verkeersdeskundigen, opdat er meer gerichte vaststellingen gebeuren. Politiemensen 
dienen meer technische uitleg te krijgen van verkeersdeskundigen en wetsdokters over het 
belang de plaats van de feiten te vrijwaren, over het verplaatsen van de overledene, het 
verplaatsen van voertuigen. Hoe accurater de vaststellingen, hoe efficiënter de latere 
afhandeling. 

§ Er moet een lijst komen van de feiten waarvoor een gerechtsdeskundige altijd en 
onmiddellijk moet worden aangesteld. 

§ Indien er alcoholintoxicatie of druggebruik is, moeten er bloedstalen en/of DNA-stalen 
worden genomen om latere doodsoorzaken uit te sluiten of om te vermijden dat er geen 
toestemming tot crematie wordt gegeven. 

§ Voor een snelle vrijgave van de plaats van het ongeval, is het aangewezen dat 
gerechtsdeskundigen snel op de plaats van het ongeval aanwezig zijn, bv. met 
politiebegeleiding. Anders kan het onderzoek ernstige vertraging oplopen.  

6.4.4. Openbaar ministerie en de zetel 

Na een dodelijk verkeersongeval worden na(ast)bestaanden geconfronteerd met een justitiële 
afwikkeling van het dossier. Ook wanneer de zaak niet voor de rechter komt, is er een 
opsporingsonderzoek en in sommige gevallen een gerechtelijk onderzoek. De verwachtingen 
van na(ast)bestaanden naar justitie liggen hoog.  

Enkele aanbevelingen. 
§ Bij een dodelijk verkeersongeval dient de titularismagistraat systematisch en onmiddellijk 

een verkeersdeskundige aan te stellen, die zich meteen naar de plaats van het ongeval 
begeeft voor de eerste vaststellingen. 

§ Tijdens het onderzoek zouden slachtoffers en na(ast)bestaanden de mogelijkheid moeten 
hebben om hun vragen en verwachtingen te bespreken tijdens een persoonlijk onderhoud 
met de titularismagistraat. Nabestaanden waarderen het in grote mate wanneer de 
justitiële actoren hen op een persoonlijke manier benaderen. Ze voelen zich op een 
respectvolle manier behandeld en worden op die manier erkend als betrokken partij. 
Daarnaast zou de magistratuur meer op eigen initiatief met slachtoffers en 
na(ast)bestaanden kunnen communiceren over de ontwikkelingen gedurende het 
strafrechtelijk vooronderzoek. 

§ In de briefwisseling van het parket maar ook in de vonnissen en motiveringen van de 
rechtbank en hoven, moet het taalgebruik slachtoffervriendelijk zijn. Vandaag is het 
taalgebruik formeel, archaïsch en vaak onbegrijpbaar. De start van het Fenix-project voor 
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parketten en rechtbanken is het uitgelezen moment om in de briefwisseling voortaan 
begrijpelijk en menselijk taalgebruik te hanteren. 

§ Er moet werk gemaakt worden van een opwaardering van de werkzaamheden bij het 
politieparket en de politierechtbank, via bijkomende vorming en sensibilisering. Al te 
vaak worden deze afdelingen als minderwaardig gezien.  

§ De omstandigheden waarin een terechtzitting verloopt moeten fors beter. Het aantal zaken 
dat behandeld wordt kan worden verminderd, zodat rechters de tijd krijgen om op een 
menselijke manier met na(ast)bestaanden om te gaan. Verder kunnen dodelijke 
verkeersongevallen of delicate zaken behandeld worden op een vast uur aan het begin of 
het einde van een zitting, zodat er voldoende tijd is voor de behandeling van de zaak. 

§ De rechter heeft tijdens de zitting de verantwoordelijkheid om er op toe te zien dat 
advocaten hun zaak op een welbepaald uur behandelen en niet altijd om uitstel vragen. Dit 
uit respect voor de partijen die aanwezig zijn.  

§ De rechter en het openbaar ministerie moeten tijdens de terechtzitting de aanwezigheid 
van de ouders benadrukken door hen vooraan te laten plaatsnemen om de zitting goed te 
kunnen volgen, hen uit te nodigen om iets te vertellen over hun kind of iets toe te voegen.  

§ Door de strafmaat willen na(ast)bestaanden vooral dat de feiten zich niet meer herhalen. 
Daarnaast is er een grote vraag naar de volledige uitvoering van de uitgesproken straf of 
wordt er gepleit voor alternatieve maatregelen zoals een werkstraf (werken op een 
spoedafdeling…), levenslang rijverbod, afleggen van een test vooraleer het rijbewijs terug 
te krijgen. Alternatieve straffen en maatregelen moeten een duidelijke plaats krijgen bij 
verkeersinbreuken.  

§ Na de onmiddellijke tijdelijke intrekking van het rijbewijs moet het proces ten gronde 
sneller worden behandeld om te vermijden dat er te veel tijd verloopt tussen deze 
intrekking en de definitieve regeling.   

§ In de opleiding van de magistratuur moet aandacht zijn voor de emotionele impact die een 
terechtzitting teweegbrengt bij na(ast)bestaanden en moeten de rechters en het openbaar 
ministerie vaardigheden ontwikkelen om de zitting op een respectvolle manier te laten 
verlopen. 

§ De ministeriële richtlijn Waardig afscheid nemen moet correct worden toegepast. Hij 
moet ook worden aangevuld met instructies over het afscheid nemen op de plaats van de 
feiten en over het administratieve traject van de al of niet vrijgave van het lichaam. Dit om 
te vermijden dat de begrafenis of crematie moet worden uitgesteld. 

§ Het verdient aanbeveling dat justitie het aanbod op bemiddeling tussen veroorzaker en 
nabestaanden faciliteert, zodat een communicatieproces tussen de veroorzaker en de 
nabestaanden na het verkeersongeval wordt op gang gebracht. 

6.4.5. Advocatuur 

Door de complexiteit van de gevolgen van een verkeersongeval wordt er door 
na(ast)bestaanden vaker een beroep gedaan op een advocaat. Degelijke rechtsbijstand is 
onontbeerlijk. De advocaat heeft een duidelijke rol bij de justitiële afwikkeling. Enkele 
aanbevelingen zijn dan ook hier op hun plaats. 

§ Gezien de complexiteit van de verkeersproblematiek is het aangewezen dat advocaten 
gespecialiseerd in verkeerszaken hun aanbod actiever zouden formuleren naar slachtoffers 
en na(ast)bestaanden. Het is ook aangewezen zijn dat de balie een pool samenstelt van 
advocaten gespecialiseerd in verkeerszaken. Dit houdt ook in dat ze controle uitoefent op 
de specialisatie van deze advocaten. 

§ De vrije keuze van een raadsman moet als recht gegarandeerd en gerespecteerd blijven, 
ook door verzekeringsmaatschappijen.  

§ Het verdient aanbeveling dat de advocaat op eigen initiatief de slachtoffers en 
na(ast)bestaanden informeert over hun rechten en de vooruitgang in het dossier. De 
advocaat heeft naast een informatieve ook een ondersteunende rol. 
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§ Het is aangewezen dat advocaten het onderdeel van de strafuitvoering ook als hun 
werkterrein en dus hun verantwoordelijkheid zien. Na(ast)bestaanden zijn vragende partij 
om daar meer informatie over te krijgen. 

§ Bij de balie moet er aandacht worden besteed aan de ontwikkeling en training van niet-
juridische communicatievaardigheden.  
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7. Verzekeringen en verkeersslachtoffers 

Hoofddoel van de werkgroep Verzekeringen is het formuleren van aanbevelingen voor een 
betere omgang met verkeersslachtoffers en hun naasten door de verzekeringswereld op korte, 
maar ook op langere termijn. 

Deze aangelegenheid werd bekeken en besproken door experts, ervaringsdeskundigen en 
vertegenwoordigers van verzekeringsondernemingen en -makelaars. De aanbevelingen zijn het 
resultaat van een systematische benadering van de verzekeringsproblematiek zoals ze in de 
praktijk wordt ervaren. De selectie van aanbevelingen houdt rekening met de criteria in 
hoeverre een voorgestelde interventie of maatregel kan bijdragen tot de oplossing van het 
probleem (effectiviteit) en in hoeverre een concrete maatregel ook gerealiseerd kan worden 
(haalbaarheid).  

Meer concreet wordt in dit hoofdstuk nagegaan op welke manier aan verkeersslachtoffers een 
centrale plaats kan gegeven worden in het schadeloosstellingsproces. Deze benadering schrijft 
zich in in de algemene evolutie waarbij slachtoffers een centrale plaats moeten krijgen. Op 
basis van de studie uitgevoerd door de K.U.Leuven51 worden er situaties geïdentificeerd die, 
met bovenvermelde criteria in het achterhoofd, vatbaar zijn voor verbetering en waarvoor een 
passende oplossing moet worden gezocht die als aanbeveling geformuleerd kan worden.  

Omdat de studie uitgaat van de specifieke situatie van dodelijke verkeersongevallen waarvan 
kinderen of jongeren het slachtoffer zijn, wordt telkens vooreerst aan dit delicate karakter 
bijzondere aandacht gegeven. De geformuleerde aanbevelingen worden echter ook toegepast, 
zonodig uitgebreid, op de situatie van andere verkeersslachtoffers, namelijk ongevallen met 
ernstige verwondingen of blijvende invaliditeit (menselijke schade) tot gevolg, evenals ernstige 
of dodelijke ongevallen met volwassen slachtoffers. Op elk gebied wordt zoveel mogelijk naar 
kwalitatieve remediëring gestreefd. 

In dit kader wordt gewerkt met de thans beschikbare kwalitatieve gegevens uit de vermelde 
studie, maar ook met de informatie uit contacten met hulp- of belangengroepen zoals Ouders 
van Verongelukte Kinderen, ZEBRA en de diensten Slachtofferhulp binnen de Centra voor 
Algemeen Welzijnswerk.  

7.1. Sociale en beleidscontext 

7.1.1. Regels van gemeen recht 

Het huidige schadeloosstellingsysteem is gebaseerd op de geldende aansprakelijkheidsregels, 
die inhouden dat de schadelijder de fout van een derde moet aantonen, zijn schade moet 
bewijzen en het oorzakelijke verband tussen de fout en de schade. Dit uitgangspunt legt 
uiteraard heel wat last op de schouders van de slachtoffers. 

De wetgever heeft dit de jongste jaren ingezien en er zijn intussen maatregelen genomen om 
verkeersslachtoffers in een betere positie te plaatsen. Zo genieten de zogenaamde zwakke 
weggebruikers (voetgangers, fietsers en passagiers) sinds 1995, voor de vergoeding van hun 

                                                
51Aertsen, I., Hutsebaut, F. en Somers, L. (2005). Kinderen als slachtoffer van het verkeer. Onderzoek 
naar de noden, behoeften en ervaringen van verkeersslachtoffers en hun nabestaanden, Onderzoek in 
opdracht van Levenslijn-Kinderfonds en vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. Leuven, K.U.Leuven, 
Onderzoekseenheid Strafrecht en Criminologie.  
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lichamelijke schade, het voordeel niet meer de fout van een derde te moeten aantonen, maar 
enkel het gebeuren van een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is. Deze 
'automatische' vergoeding wijkt dus af van de bovenvermelde basisprincipes en brengt de 
meeste verkeersslachtoffers, behalve bestuurders van motorrijtuigen, in een betere situatie. 

Slachtoffers konden echter nog geconfronteerd worden met problemen inzake schadebegroting 
en vergoedingstermijnen. Naar aanleiding van de vierde Europese richtlijn kent de Belgische 
wetgeving sinds 200252 een verbetering door te voorzien in termijnen (in principe 3 maanden 
na de datum van indiening van een verzoek tot schadevergoeding) waarbinnen slachtoffers 
moeten worden vergoed. Bovendien worden de verzekeraars verplicht om voorschotten te 
betalen op de reeds gemaakte kosten en op het meest waarschijnlijke nadeel voor de toekomst. 

7.1.2. Initiatieven van de verzekeraars 

Reeds langer hebben de verzekeraars ingezien dat de strikte toepassing van de wettelijke regels 
niet altijd het gewenste resultaat gaf voor vergoeding van de slachtoffers. Zowel voor de 
vergoeding van de lichamelijke schade (MOVR/VVLL) als van de materiële schade (RDR) 
werden tussen verzekeringsondernemingen overeenkomsten afgesloten om slachtoffers te 
helpen in de problematiek van de schadebegroting (auto-expertise en minnelijke medische 
expertise) en vergoedingstermijnen. Vermits dit laatste inmiddels is geregeld door de wet van 
22 augustus 2002, werd de overeenkomst MOVR/VVLL in 2004 vervangen door de conventie 
'Onschuldige Slachtoffers' die een uitkomst biedt wanneer de aansprakelijkheid tussen twee 
derde partijen niet onmiddellijk kan vastgesteld worden. Het probleem rond de bepaling van de 
aansprakelijkheden doet zich ook voor wanneer bij een kettingbotsing (bv. Deinze in 1996) 
niet of moeilijk kan worden uitgemaakt wie er aansprakelijk is. Ook hier bieden de 
verzekeraars door middel van een conventie ('Verbintenis inzake kettingbotsingen') een 
uitkomst, zowel voor de materiële als voor de lichamelijke schade van de betrokken 
slachtoffers53. 

Naast deze overeenkomsten hebben de verzekeringsondernemingen in de schoot van Assuralia 
meer algemene 'gedragsregels' opgesteld over de relatie tussen de verzekeraar en zijn eigen 
verzekerde54. Deze regels bevelen een gepaste houding van de verzekeringsonderneming aan 
tegenover de eigen verzekerden: de toegetreden verzekeraar verbindt zich ertoe correcte 
informatie te verschaffen en de schaderegeling af te handelen binnen een aanvaardbare termijn. 
Een vrijwel identieke gedragscode bestaat voor de verzekeringsbemiddelaars 55.  

Ook door individuele verzekeraars worden er inspanningen geleverd inzake bijstand, 
informatie en, niet onbelangrijk, preventie rond verkeersongevallen. Soms kan die bijstand 
bestaan uit professionele opvolging op psychologisch vlak, bv. inschakeling van 
maatschappelijk werkers. 

Hiermee erkent de sector het probleem en is zij bereid hierin verder actief mee te zoeken naar 
oplossingen.  

                                                
52 Wet van 22 augustus 2002 houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ingevoerd als hoofdstuk vier in de wet van 21 
november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. 
53 Meer informatie over deze conventies is te vinden op de website van Assuralia:  
http://www.assuralia.be/nl/branches/auto/convention/index.asp  
54 Meer informatie over deze 'gedragscode' is terug te vinden op de website van Assuralia: 
www.assuralia.be  
55 Deze gedragscode is terug te vinden op de website van de Federatie voor Verzekerings- en Financiële 
tussenpersonen : www.fvf.be/starter  

http://www.a
www.assuralia.be
www.fvf.be/starter
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7.2. Problematiek rond verkeersslachtoffers en verzekeringen 

7.2.1. Beschrijving van het probleem  

Het hoofdprobleem rond 'verkeersslachtoffers en verzekeringen' is de tegenstelling tussen de 
verwachtingen van de slachtoffers en hun families – een menselijke benadering met erkenning 
van en respect voor hun ontreddering – enerzijds, en de juridische en financiële realiteit van de 
verzekeringswereld anderzijds. Dat blijkt uit het bovengenoemde onderzoek van de 
K.U.Leuven, de fragmentarische kwalitatieve gegevens verzameld onder meer door de 
initiatiefnemers van de Staten-generaal, en het jongste boek van ZEBRA56.  

Tot nu toe zijn er jammer genoeg slechts weinig of geen algemene cijfergegevens beschikbaar 
rond deze specifieke problematiek. Het verdient aanbeveling de beschikbare kwalitatieve 
gegevens aan te vullen met betrouwbare kwantitatieve gegevens. Toch kan en mag het 
ontbreken van dit cijfermateriaal niet beletten dat onmiddellijk al duidelijke kwalitatieve 
verbeteringen worden aangebracht.  

7.2.2. Ernst van de problematiek  

Bij de beoordeling dient rekening te worden gehouden met het feit dat slachtoffers van een 
ongeval met ernstige menselijke schade getroffen worden door een gebeurtenis die: 
§ uitermate dramatisch is; 
§ niet gewild is; 
§ hen in een zwakke positie stelt; 
§ voor hen uniek is, terwijl die gebeurtenis voor de betrokken verzekeringsonderneming 

slechts één van de vele schadegevallen is. 

De Staten-generaal moet ertoe bijdragen dat slachtoffers effectief worden geholpen bij 
het herwinnen van een levensperspectief met een optimale re-integratie in de 
samenleving. Om dat doel te bereiken is een respectvolle, empathische en proactieve 
houding van alle betrokken actoren vereist en verschuldigd. Door een andere houding 
aan te nemen wordt bijkomende schade toegebracht en blijven cruciale kansen om tot 
herstel te komen onbenut. 

7.2.3. Determinanten van het probleem  

Mede steunende op de ervaringen die bepaalde ouders hebben beleefd, zowel in hun contacten 
met hun eigen verzekeraar, al of niet via een eigen verzekeringsbemiddelaar (zie 7.2.3.1), als 
met een eventuele rechtsbijstandverzekeraar (zie 7.2.3.2) en voornamelijk met de 
aansprakelijkheidsverzekeraar van de tegenpartij (zie 7.2.3.3), moet gestreefd worden naar 
aanpassingen om een betere behandeling van elk slachtoffer te garanderen.  

Nu al staat vast dat er bij de slachtoffers en hun naastbestaanden heel belangrijke 
verwachtingen leven ten aanzien van al wie, ook inzake verzekeringen, bij de afhandeling van 
de gevolgen van verkeersongevallen betrokken is.  

                                                
56 Sabine Cocquyt, Over-hoop. Jongeren met een hersenletsel na een verkeersongeval, 2006, 272pp. 
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7.2.3.1. Contacten slachtoffers/naastbestaanden met hun 
verzekeringsbemiddelaar/verzekeraar 

Van elke eigen verzekeraar57, al dan niet door tussenkomst van een verzekeringsbemiddelaar of 
-tussenpersoon (makelaar of agent), verwachten slachtoffers en hun naastbestaanden 
begripvolle interventies: 
§ naast een professionele ook een menselijke aanpak; 
§ op professioneel vlak alle nodige informatie en nuttige raadgevingen;  
§ op menselijk vlak het nodige respect en aan de situatie aangepaste tussenkomsten; 
§ pro-actief optreden zodat de naastbestaanden op actieve wijze op de hoogte worden 

gehouden over het verdere gevolg van het dossier. 

In de meeste gevallen blijken de ouders een vrij positieve ervaring met hun 
verzekeringsbemiddelaar te hebben. Ook de Ombudsdienst Verzekeringen bevestigt geen 
klachten hierover te hebben ontvangen.  

Opdracht van de verzekeringsbemiddelaar 

Onder verzekeringsbemiddelaar wordt hier verstaan de makelaar/agent bij wie het slachtoffer 
reeds klant is en in wie vertrouwen wordt gesteld. Meer dan eens gaat het om een makelaar of 
agent op wie na het verkeersongeval een beroep wordt gedaan, ook als nog geen 
verzekeringspolis via deze bemiddelaar is gesloten. 

Let wel: als een verzekeringsbemiddelaar zich opwerpt als raadgever of tussenpersoon, 
verwacht het slachtoffer of de naastbestaande dat hij deskundig is en deze rol op een 
professionele wijze op zich neemt, met alle verplichtingen die erbij horen. Wanneer hij zelf 
niet deskundig is, moet hij het slachtoffer doorverwijzen. 

Van zijn verzekeringsbemiddelaar verwacht het slachtoffer dat hij zijn rol optimaal uitvoert in 
de contacten met de advocaat en met de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij en in het 
verschaffen van nuttige informatie. Veel hangt natuurlijk af van de onafhankelijkheid waarmee 
de verzekeringsbemiddelaar tegenover de verzekeringsmaatschappij optreedt. 

Informatiebehoeften  

Van de verzekeringsbemiddelaar wordt verwacht dat hij een kapitale rol speelt in het inzicht 
krijgen in de rechten van de slachtoffers en/of familieleden, meer in het algemeen ook de 
rechten van de verzekerden of schadelijders, en in het verstrekken, op een onafhankelijke 
manier, van juiste en complete informatie over de gevolgen van het ongeval en de 
ontwikkelingen daarbij in het verzekeringsrecht, ondermeer ook op gerechtelijk vlak.  

Daarnaast behoort het tot de taak van de verzekeringsbemiddelaar om te informeren over het 
bestaan van een rechtsbijstandverzekering en ervoor te zorgen dat die verzekering ook direct 
efficiënt in werking komt. 

Verwacht wordt voornamelijk dat de ouders bij een dodelijk ongeval door de bemiddelaar op 
actieve wijze op de hoogte worden gehouden over de verdere evolutie van het dossier, zonder 
dat ze daar telkens opnieuw contact voor moeten zoeken. 

                                                
57 Met 'eigen verzekeraar' wordt hier voornamelijk bedoeld de eigen aansprakelijkheidsverzekeraar (bv.: 
privé-leven, motorvoertuigen, e.d.) die het steeds voor zijn 'eigen verzekerden' moet opnemen wanneer 
deze slachtoffers zijn maar ook aansprakelijk worden gesteld voor schade bij hetzelfde ongeval 
veroorzaakt aan anderen (bv.: als de bestuurder van het 'betrokken' motorrijtuig schade heeft geleden aan 
dat motorrijtuig enz), dit conform de wettelijke bepalingen, zoals onder meer artikel 77 met 
landverzekeringsovereenkomst. 
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Contacten met de advocaat van de ouders en de verzekeringsmaatschappij van 
tegenpartij. 

De verzekeringsbemiddelaar kan erover waken dat de vrije keuze voor de aanstelling van een 
deskundige advocaat gerespecteerd wordt, zoals dit trouwens wettelijk bepaald is, zonder dat 
verzekerden 'verplicht' een beroep zouden moeten doen op de door hun 
verzekeringsmaatschappij voorgestelde advocaat. Desgewenst kan de bemiddelaar het eerste 
contact leggen met de advocaat. 

De bemiddelaar kan ook een hulp zijn voor het slachtoffer wanneer professionelen in het vak, 
verzekeraars, advocaten en andere 'vaklui', de zaken te veel als 'dagelijkse kost' afhandelen en 
daarbij eerder beroepsmatig of technisch optreden. Hierbij mag de bemiddelaar uiteraard niet 
als bliksemafleider fungeren: ook de andere ‘professionelen in het vak’ dienen voor hun 
verantwoordelijkheid te worden geplaatst en bijgevolg 'menselijker' op te treden.  

Van de bemiddelaar wordt bijgevolg een dubbele rol verwacht. Hij moet optreden als een 
technische raadgever over de stand van zaken en de evolutie in het verzekeringsrecht en op 
gerechtelijk vlak. Hij moet ook een steunpilaar zijn op menselijk vlak met waarachtig 
medeleven, tact en respect (tijd maken om te luisteren of de personen te bezoeken, contact 
onderhouden en nieuws opnemen, zelfs jaren na de feiten, eventueel aanwezig zijn op de 
pleitzittingen, enz.).  

7.2.3.2. Rechtsbijstandverzekering 

De rechtsbijstandverzekeraar heeft in essentie een dubbele opdracht. 

§ Enerzijds moet hij actief bijdragen aan een vlotte behandeling van de verschillende 
betrokken verzekeringsdossiers, waarbij hij een cruciale rol heeft bij het verzamelen van 
alle relevante informatie over diverse aspecten van het ongeval, en bij het 'vertalen' van de 
deze informatie naar zowel de slachtoffers en hun naastbestaanden, als naar andere 
betrokkenen bij de dossierbehandeling. 

§ Anderzijds beschikt de rechtsbijstandverzekeraar over een uitgebreid netwerk van 
deskundige interne en externe medewerkers op wie de slachtoffers en hun naastbestaanden 
een beroep moeten kunnen doen als dit voor de behandeling van hun dossier nodig of 
wenselijk blijkt.  

§ Bij het vervullen van deze dubbele opdracht moet bijzondere aandacht gaan naar de 
volgende noden en verwachtingen.  

§ Correct informeren van de slachtoffers over hun rechten inzake rechtsbijstandverzekering 
en zorgen dat iedereen krijgt waar hij recht op heeft, ook als hij het niet vraagt. Ook al 
hebben partijen er dikwijls belang bij om de zaak in der minne te regelen, toch bestaat dan 
bv. het gevaar dat ouders geen enkel zicht meer krijgen op het strafproces of niet verder 
geïnformeerd blijven over de uitslag. Ze krijgen ook geen informatie meer over de 
uitgesproken straffen, desgevallend over het opgelegde gemeenschapswerk, terwijl 
bepaalde ouders willen kunnen nagaan of dat gemeenschapswerk wel degelijk wordt 
uitgevoerd. Voor de ouders kan het van belang zijn effectief deel te nemen aan het 
strafproces omdat dit voor hen meer dan eens absoluut noodzakelijk is om hun rouwproces 
te kunnen beginnen. 

§ Toepassen en garanderen van het principe van de vrije keuze van de advocaat en andere 
experts. 
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§ Onmiddellijk deskundige rechtsbijstand verlenen bij zware letselongevallen, ook vooraleer 
er gerechtelijke stappen (moeten) ondernomen worden. 

§ Een evaluatie van de schade in concreto moet altijd worden nagestreefd, zowel bij 
minnelijke als bij gerechtelijke regelingen. Indien dat niet mogelijk is kan het gebruik van 
indicatieve waarden of tabellen een hulpmiddel zijn om tot een vergelijk te komen58. 
Slachtoffers verwachten vooral dat elk regelingsvoorstel ook naar behoren, liefst in 
'mensentaal', schriftelijk gemotiveerd wordt. 

§ Van een degelijke rechtsbijstand(verzekering) wordt een menselijke slachtofferbenadering 
verwacht. Slachtoffers wensen goede en correcte hulp of bijstand ook buiten het strikt 
juridische, technische of financiële aspect van de zaak. Het achterhalen van de precieze 
omstandigheden van het ongeval, zelfs indien dit soms niet nuttig blijkt te zijn voor de 
afhandeling van het dossier zelf, kan voor de ouders toch wel van cruciaal belang zijn. Hun 
vraag is dan of zij dienen op te draaien voor de kosten daarvan. 

7.2.3.3. Contacten met de verzekeraar van de tegenpartij 

Dank zij de wettelijke regeling voor de 'zwakke weggebruikers' is in vele gevallen meteen 
duidelijk welke verzekeraar tot schadeloosstelling gehouden is, zodat niet hoeft te worden 
gewacht op een rechterlijke beslissing die de aansprakelijkheid vaststelt. De omzetting van de 
vierde Europese Richtlijn in Belgisch recht biedt bovendien bepaalde garanties voor de 
betalingstermijnen en de betaling van voorschotten. Ondanks deze wettelijke regelingen bevat 
de relatie tussen het slachtoffer en de verzekeraar van de tegenpartij nog heel wat stof voor 
meningsverschillen. 

Er werd reeds (7.2.1) gewezen op de tegenstelling tussen de verwachtingen van de 
schadelijders aan de ene kant en de juridische en financiële realiteit van de verzekeraars aan de 
andere kant. Slachtoffer en tegenpartij-verzekeraar hebben in de regel geen band met elkaar. 
Zij worden door het ongeval tijdelijk aan elkaar gebonden via de verbintenis tot schadeloos-
stelling die de wet de tegenpartij-verzekeraar oplegt. Deze laatste streeft ernaar zich te 
bevrijden van zijn schuld. Dit gebeurt in de regel door de betaling van geldsommen. Voor de 
verzekeraar is de verbintenis uitgevoerd zodra er een definitieve regeling tot stand is gekomen, 
ofwel op minnelijke wijze, ofwel door een rechterlijke beslissing. De slachtoffers echter 
ervaren hun situatie niet op de eerste plaats als de toepassing van een hoofdstuk uit het 
verbintenissenrecht. In hun ogen heeft de schade tal van aspecten en dimensies die, naar hun 
aanvoelen, niet voldoende tot hun recht komen in de manier waarop de praktijk ermee omgaat. 
Nochtans kunnen ook zij baat hebben bij een regeling die hen, geheel of gedeeltelijk, van de 
last van het geschil bevrijdt. 

Het is zeker wenselijk dat de afstand tussen slachtoffers en verzekeraars in de mate van het 
mogelijke wordt overbrugd – aanbevelingen in die zin volgen (7.3.3 en 7.3.4 hierna) – maar 
het feit dat uiteindelijk tegengestelde belangen tegenover elkaar staan kan nooit geheel worden 
weggedacht. In deze context is het van belang te streven naar realistische en haalbare 
oplossingen, in overeenstemming met het uitgangspunt van dit hoofdstuk. 

De handelwijze van de verzekeraars wordt dus hoofdzakelijk bepaald door het juridische 
kader, dat op zijn beurt aanleiding heeft gegeven tot een praktijk die zijn beslag heeft gekregen 
in de rechtspraak. Die is op haar beurt een bron geweest voor het ontwikkelen van allerlei 
instrumenten en hulpmiddelen, zoals onder meer de Indicatieve tabel voor de vergoeding van 
verkeersslachtoffers59. Uit het onderzoek van de K.U.Leuven blijkt in een aantal gevallen dat 
                                                
58 Dit aspect wordt hierna iets nader uitgewerkt onder 7.2.3.3. Zie ook voetnoot 53 
59 Opgesteld door het Koninklijk verbond van vrede- en politierechters en het Nationaal verbond van de 
magistraten van eerste aanleg. Bijlage bij Nieuw Juridisch Weekblad, nummer 72, 19 mei 2004. 



 84 

deze schadeloosstellingspraktijk bij de ouders van overleden kinderen een bron is van onbegrip 
en misnoegen. 

Aangezien deze materie wordt beheerst door het Burgerlijk Wetboek en de daarop steunende 
rechtspraak, ligt een fundamentele hervorming van deze praktijk niet binnen het onmiddellijke 
bereik van de Staten-generaal. Wel kan in deze nota een begin worden gemaakt van een 
analyse van de problemen. De verdere uitwerking daarvan kan dan voorwerp zijn van later uit 
te voeren onderzoek. 

Dit hoofdstuk geeft een opsomming van een aantal knelpunten en verstrekt enkele 
aanbevelingen waar dat, in de huidige stand van de analyse, mogelijk is. Een exhaustieve en 
gedetailleerde behandeling van het onderwerp is in dit bestek noch haalbaar, noch wenselijk. 

De bij de slachtoffers geregistreerde klachten hebben onder meer betrekking op: 
1. de houding (attitude) van de verzekeraar en zijn medewerkers; 
2. de betaling van voorschotten; 
3. de minnelijke regeling; 
4. de bewijslast voor de geleden schade; 
5. betwistingen over schadebedragen die, in verhouding tot de ernst van de zaak en de 

omvang van de schade, een volstrekt marginaal karakter hebben; 
6. kosten die in de ogen van de slachtoffers volstrekt gerechtvaardigd zijn, maar die 

door de verzekeraar worden betwist; 
7. de schadeloosstelling in geval van blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid; 
8. de vergoeding van de morele schade bij overlijden. 

De houding van de verzekeraar en zijn medewerkers 

Zoals van alle actoren die bij de afwikkeling van het ongeval betrokken zijn, wordt van elke 
medewerker van de verzekeraar een respectvolle, empathische houding verwacht, in 
overeenstemming met de ernst van de situatie. Hij schiet tekort als hij, zoals in enkele gevallen 
werd gerapporteerd, onvoldoende op de hoogte is van de elementen van het dossier en 
onvoorbereid is op het gesprek, wat aanleiding kan geven tot bijzonder pijnlijke situaties. Van 
de medewerker wordt verwacht dat hij zich menselijk toont en niet enkel als een technicus 
redeneert. Hij moet zijn bezoek op het gepaste ogenblik plannen en aankondigen. Hij moet 
vermijden onnodig of op ongepaste wijze binnen te dringen in het privéleven van de 
slachtoffers. 

Ook de schriftelijke correspondentie van de verzekeraar moet getuigen van tact en 
inlevingsvermogen.  

Wanneer inspecteurs van de verzekeraar naasten van de familie ondervragen over zeer 
persoonlijke zaken om deze informatie (bijvoorbeeld feitelijke scheiding van de ouders) aan te 
wenden tijdens het proces, dan moet dit gebeuren met respect voor de wettelijke bepalingen, 
onder meer inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bij zware verkeersongevallen 
met dodelijke afloop of niet dodelijke ongevallen met ernstige lichamelijke letsels horen de 
betrokken 'naasten' van de familie vooraf te worden geïnformeerd over het gebruik dat van 
deze informatie zou kunnen worden gemaakt. In het bijzonder moet ook vermeden worden 
elementen uit het privéleven aan onbevoegde derden bekend te maken. 

De betaling van voorschotten 

De onmiddellijke financiële gevolgen van een ongeval kunnen voor de getroffenen zeer zwaar 
zijn (ziekenhuiskosten, begrafeniskosten …). Het is dan ook belangrijk om zeer snel een 
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voorschot op de niet-betwiste of niet-betwistbare kosten te ontvangen met daaraan gekoppeld 
alle nuttige informatie rond de verdere afwikkeling. Dit voorschot moet zonder meer de reeds 
gemaakte of vaststaande kosten dekken om een financiële aderlating te voorkomen. 

Het correct betalen van het voorschot, zonder enige directe of indirecte afstand van rechten, 
hoort als algemene regel te worden gehanteerd. De termijnen die in de praktijk gehanteerd 
worden voor de betaling van voorschotten voldoen vandaag niet aan de verwachtingen van de 
schadelijders. 

De minnelijke regeling 

Een minnelijke regeling heeft het voordeel dat lange en dure gerechtelijke procedures worden 
vermeden. De partijen moeten echter steeds vrij zijn om, met volledige kennis van zaken, te 
beslissen om al dan niet voor die optie te kiezen. Voor slachtoffers en naastbestaanden komt 
het er op neer dat ze moeten kunnen rekenen op de in punt 7.2.3.1 en 7.2.3.2 aangehaalde 
bijstand. De tot schadeloosstelling gehouden verzekeraar moet wel degelijk correcte informatie 
verstrekken.  

Er moet onder meer op gewezen worden dat, bij aanvaarding van een minnelijke regeling, men 
zich niet meer burgerlijke partij kan stellen en men het strafproces dus niet meer als partij kan 
volgen. Anderzijds kan de deelname aan het proces psychologisch slopend zijn, gelet op (1) de 
confrontatie met de dader, (2) de argumentatie van diens advocaat, (3) de bevindingen van de 
deskundige, (4) de eis van het openbaar ministerie, (5) de uitspraak van de rechter, (6) het 
risico op hoger beroep en (7) de zeer lange duur van deze bijkomende beproeving. 

Ouders van overleden kinderen ervaren het als zeer frustrerend wanneer een verzekeraar hen 
zeer snel na het ongeval, op een moment waarop zij bijzonder zwak en broos zijn, een 
definitieve kwijting ter ondertekening voorlegt. Het is inderdaad onaanvaardbaar dat een 
minnelijke regeling hen op die wijze wordt opgedrongen. Een schriftelijk voorstel, op een 
gepast moment, met ruime en correcte informatie en een redelijke bedenktijd, zijn de minimale 
voorwaarden waaraan elk voorstel tot minnelijke regeling zou moeten voldoen.  

Wanneer de ouders niet akkoord gaan, dienen verzekeringsmaatschappijen niet aan te dringen 
en dient te worden gewacht tot de zaak voor de rechtbank komt, wat uiteraard niet mag 
beletten dat onmiddellijk correcte voorschotten worden betaald. 

Dezelfde principes moeten gerespecteerd worden bij niet-dodelijke ongevallen met ernstige 
lichamelijke letsels. 

De bewijslast voor de geleden schade 

Verzekeraars wensen, op grond van de geldende wettelijke regels, dat de slachtoffers het 
bewijs leveren van de door hen geleden schade. Zo wordt in een aantal gevallen aan ouders 
gevraagd het aantal verplaatsingen van en naar het ziekenhuis te bewijzen en de 
aankoopbewijzen voor te leggen van bv. de kledij en de fiets van hun overleden kind. Dit 
laatste is vaak onuitvoerbaar en wordt door sommige ouders op volslagen onbegrip onthaald. 
Een andere keer wordt van de slachtoffers of hun nabestaanden verlangd dat zij een bewijs 
voorleggen van hun ziekenfonds om aan te tonen dat de kosten van de ziekenwagen niet of niet 
volledig werden terugbetaald. Voor zover het gaat over marginale bedragen, kan verwezen 
worden naar wat volgt (7.2.3.3). Voor de andere gevallen kan momenteel geen pasklare 
oplossing worden voorgesteld. Van de verzekeraars kan echter worden verwacht dat zij 
redelijkheid in acht nemen bij het opvragen van bewijsstukken. 
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Betwistingen over relatief onbelangrijke schadebedragen  

De schade wordt 'in concreto' vastgesteld. Daarbij moet ieder specifiek kenmerk in de situatie 
van het slachtoffer in aanmerking worden genomen. De verzekeraar dient er bijgevolg over te 
waken dat betwistingen over sommen die relatief onbelangrijk zijn in verhouding tot de ernst 
van de situatie, vermeden worden. In de praktijk kan het gaan over de aftrek voor slijtage of 
verouderde staat ('vetusteit') van bv. kleding, fiets, gsm en horloge, aftrek van maaltijdkosten 
tijdens een verblijf in het ziekenhuis, een schadevergoeding aan de nabestaanden van 
overleden slachtoffers wanneer het slachtoffer zich bewust was van de ernst van zijn toestand 
(de 'schade ex haerede') enz.  

Kosten die in de ogen van de slachtoffers volstrekt gerechtvaardigd zijn, maar door de 
verzekeraar worden betwist 

Onder deze hoofding kunnen tal van kosten worden vermeld die de slachtoffers gedragen 
hebben of wensen te doen, maar die door de verzekeraar niet worden aanvaard. Dit is het 
terrein van de eigenlijke schaderegeling, dat bezaaid ligt met conflictmateriaal.  

Een voorbeeld. Met betrekking tot de begrafeniskosten en de kosten voor de 'laatste rustplaats' 
dienen de verzekeraars begrip op te brengen voor het feit dat ouders erg gevoelig zijn voor de 
gedachte dat hun kind recht heeft op een waardig en rustgevend afscheids-, begrafenis- of 
crematieceremonieel (al dan niet religieus). Daarbij moeten zij oog hebben voor het feit dat de 
ouders in dat verband, juist door het dramatische en voortijdige verlies van hun kind, bepaalde 
wensen koesteren die in andere omstandigheden nooit bij hen zouden opkomen. Een 
tegemoetkomende houding op dat gebied kan deel uitmaken van een op herstel gerichte 
benadering van het morele leed (zie 7.2.3.3 hierna). 

De schadeloosstelling in geval van blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid 

Bij blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid rijst het probleem van de schadeloosstelling 
van de toekomstige schade. Iedereen is het er over eens dat de schadebepaling in dat geval een 
zeer moeilijke opdracht is, aangezien toekomstige schade per definitie onzeker is. Deze 
onzekerheid vloeit in wezen voort uit het ongeval zelf en mag op zichzelf niet als argument 
worden aangevoerd om toekomstige schade die met een redelijke waarschijnlijkheid kan 
worden aangetoond, als onbewezen of onzeker ('aleatoir') af te wijzen. Voor zeer ernstige 
gevallen moet worden overwogen of bij de eindafrekening of –afhandeling geen voorbehoud 
moet worden gemaakt om al te grote onzekerheden uit de weg te gaan. 

In geval van blijvende invaliditeit is er ook sprake van 'genoegensschade' (verlies van 
levensvreugde), die in wezen een vorm van morele schade is. Het herstel – in de mate van het 
mogelijke – van deze vorm van schade verdient meer aandacht dan momenteel gebruikelijk is. 
Ook deze beschouwing loopt vooruit op een mogelijke alternatieve benadering van de morele 
schade (zie 7.2.3.3 hierna). 

Bovendien zijn er nog de naastbestaanden van het invalide slachtoffer, die zelf 
('gereflecteerde') schade lijden en niet zelden bijstand moeten verlenen bij de activiteiten van 
het dagelijkse leven. Een correcte schadeloosstelling voor deze schade kan een belangrijke 
bijdrage leveren tot het werkelijke herstel van het slachtoffer en zijn naastbestaanden. 

Ook hulpmiddelen, apparaten en woningaanpassingen kunnen een belangrijke en onmisbare 
bijdrage leveren tot het herwinnen van de levenskwaliteit van het slachtoffer en zijn 
huisgenoten. 

Bij het beoordelen van de noodzaak van dergelijke herstelmiddelen moet een optimale sociale 
integratie van het slachtoffer als streefdoel en referentiekader worden genomen. 



 87 

Tot slot kan er gewezen worden op de te verwachten onmogelijkheid om nog bepaalde, 
verzekeringen af te sluiten (bv. hospitalisatie- en gezondheidszorgverzekeringen, 
schuldsaldoverzekeringen e.d.), wat in het bijzonder jonge slachtoffers in problemen kan 
brengen. 

Het is van het grootste belang dat de slachtoffers in al deze aspecten deskundig worden 
bijgestaan door de reeds genoemde personen (rechtsbijstandverzekeraar, advocaat, medisch 
deskundige, verzekeringsbemiddelaar – zie 2.3.1. en 2.3.2.). Van hen wordt verwacht dat zij 
nagaan of de voorgestelde schadeloosstelling overeenstemt met de werkelijk geleden schade, 
mogelijk ook nog toekomstige schade, om te vermijden dat bepaalde schadeposten, die 
bijvoorbeeld niet zijn opgenomen in het medisch deskundigenverslag, niet zouden vergoed 
worden. Meer bepaald kan het gaan over medische kosten in de toekomst, te verwachten 
verergeringen en dergelijke. 

De vergoeding voor toekomstige schade kan worden uitgekeerd in de vorm van een kapitaal of 
een geïndexeerde rente. Bij de moeilijke keuze tussen deze twee opties wordt van de 
verzekeringssector verwacht dat slachtoffers en naastbestaanden daarover op correcte wijze 
volledig worden geïnformeerd, zodat zij met kennis van zaken kunnen kiezen. 

De vergoeding van de morele schade bij overlijden 

Het vaststellen van de vergoeding voor de morele schade bij overlijden, in het bijzonder van 
een kind, geeft aanleiding tot emotionele debatten en niet zelden tot grote frustraties. 

Bij het overlijden van een (jong) kind als gevolg van een verkeersongeval streven de meeste 
ouders in eerste instantie niet naar een financiële vergoeding voor het verlies van hun kind. Zij 
wensen geen 'bloedgeld'. Na verloop van tijd kan de financiële vergoeding echter een sterke 
symbolische betekenis krijgen, omdat ze gezien wordt als de uitdrukking van de waarde die de 
samenleving aan het leven van hun kind hecht. Deze opvatting is juridisch misschien onterecht, 
maar is wel begrijpelijk gelet op de huidige schadeloosstellingspraktijk. De omvang van de 
aangeboden vergoeding zal immers nooit in verhouding kunnen staan tot het werkelijk geleden 
leed. 

Wanneer het strafproces of de schaderegeling niet naar behoren verloopt of wanneer de 
veroorzaker een onverschillige houding aanneemt, kunnen er bij de ouders bovendien 
gevoelens van frustratie en onbegrip groeien. Dit verstoort het herstelproces en kan de 
uiteindelijke regeling bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. 

Hetzelfde kan gebeuren wanneer aan bepaalde familieleden wordt gevraagd het bewijs te 
leveren van hun affectieve band met de overledene. Op dit punt mag als regel worden gesteld 
dat de aanwezigheid van deze band tussen familieleden wordt vermoed. Indien er redenen zijn 
om van deze regel af te wijken, ligt de bewijslast bij de verzekeraar. 

Het probleem met het 'begroten' van de morele schade is precies dat deze schade niet 
rechtstreeks kan worden 'begroot', dit wil zeggen: in geld worden uitgedrukt. Omwille van deze 
onmogelijkheid grijpt de rechtspraak naar een forfaitaire vergoeding 'ex aequo et bono'. 
Richtinggevend voor het bedrag is momenteel vooral de reeds genoemde 'Indicatieve tabel' (zie 
7.2.3.3 en voetnoot 53). Sommige nabestaanden zijn tevreden met deze gang van zaken, die 
hen alleszins een langdurige betwisting bespaart. Anderen kunnen niet aanvaarden dat geliefde 
personen, in het bijzonder kinderen, als het ware gelijkgesteld worden met statistieken en 
barema’s. Er worden dan vergelijkingen gemaakt met de vergoeding voor bijvoorbeeld 
voertuigschade, die hoger kan oplopen. Meer dan eens rijst de vraag waarom de vergoeding 
voor broers of zussen lager is dan voor de ouders of waarom een onderscheid wordt gemaakt in 
de vergoeding voor het overlijden van een samenwonend en een niet-samenwonend kind. 
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Kortom, de forfaitaire vergoeding, bedoeld om een einde te maken aan moeilijke en delicate 
discussies, is zelf een voorwerp van discussie geworden. 

De praktijk van de forfaitaire vergoedingen voor morele schade ingevolge het overlijden van 
een geliefd persoon blijkt dus meer vragen dan antwoorden op te roepen. Het enige juiste 
antwoord is dat geen enkel bedrag hoog genoeg is om het verlies werkelijk te compenseren, 
maar dit antwoord draagt niet bij tot een oplossing van het probleem.  

Deze vaststelling doet de vraag rijzen of de praktijk niet op een verkeerd spoor zit. Moet het 
schadeloosstellingsbeleid niet geheroriënteerd worden van een beleid dat louter op (financiële) 
vergoeding is gericht naar een beleid dat – in de volle mate van het mogelijke – op werkelijk 
herstel is gericht? Het ontwikkelen van een dergelijk herstelbeleid vereist een grondig inzicht 
in de processen die zich voordoen bij mensen die een groot verlies ondergaan, in het bijzonder 
als dit verlies wordt veroorzaakt door de schuld van een derde. De inspanningen moeten op de 
eerste plaats gericht worden op het vermijden van alles wat het natuurlijke herstelproces kan 
verstoren. Een in alle opzichten correcte behandeling van de nabestaanden is in die optiek een 
minimum. Daarnaast moeten adequate maatregelen, die de nabestaanden zelf eventueel nemen 
om hun leed te boven te komen, ondersteund worden. Ten slotte kan ook professionele hulp 
nodig zijn om het zware rouwproces dat de nabestaanden moeten doorlopen tot een goed einde 
te helpen brengen.  

7.3. Aanbevelingen  

De Staten-generaal moet ertoe bijdragen dat slachtoffers effectief worden geholpen bij het 
herwinnen van een levensperspectief met een optimale re-integratie in de samenleving. Om dat 
doel te bereiken is een respectvolle, empathische en proactieve houding van alle betrokken 
actoren vereist en verschuldigd. Door een andere houding aan te nemen wordt bijkomende 
schade toegebracht en blijven cruciale kansen om tot herstel te komen onbenut.  

De Staten-generaal moet ook een aanzet geven voor het onderzoeken van een ander, meer 
adequaat herstelbeleid (zie 7.3.6). 

7.3.1. Algemene aanbevelingen 

Alle actoren die in contact treden met slachtoffers en hun naastbestaanden, nemen tegenover 
hen een respectvolle, empathische houding aan, in overeenstemming met de ernst van de 
situatie. De verzekeringssector biedt zijn (interne en externe) medewerkers opleidingen in deze 
zin aan en heeft, bij aanwervingen, aandacht voor het empathisch vermogen van de kandidaat-
werknemer. 

7.3.2. De verzekeringsbemiddelaar 

Het gaat hier essentieel over de verzekeringsbemiddelaar bij wie het slachtoffer of zijn 
naastbestaanden klant zijn en op wie zij een beroep doen om hen te informeren en te 
begeleiden bij de afwikkeling van het schadegeval waarbij zij betrokken zijn.  

Voor het optreden van deze persoon worden de volgende aanbevelingen geformuleerd. 

§ Als een verzekeringsbemiddelaar zich opwerpt als raadgever of tussenpersoon, moet hij 
deskundig zijn en zijn rol op een professionele wijze vervullen, met alle verplichtingen die 
erbij horen; als hij zelf niet deskundig is, moet hij de schadelijder doorverwijzen. 
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§ De verzekeringsbemiddelaar informeert de slachtoffers en hun naastbestaanden over de 
mogelijkheid een beroep te doen op professionele slachtofferhulp60 en verstrekt hen de 
nodige contactadressen. 

§ De verzekeringsbemiddelaar informeert de schadelijders over alle aspecten van de 
schaderegeling (juridisch, verzekeringstechnisch, gerechtelijk, …); deze informatie wordt 
in een voor de schadelijders begrijpelijke vorm meegedeeld. 

§ De verzekeringsbemiddelaar verleent bijstand bij de contacten van de schadelijders met de 
verschillende actoren die in de schaderegeling optreden. 

§ De verzekeringsbemiddelaar treedt volstrekt onafhankelijk op ten opzichte van de 
verzekeraar die instaat voor de schadeloosstelling. 

§ De verzekeringsbemiddelaar gaat na of de schadelijders een beroep kunnen doen op een 
rechtsbijstandsverzekering en doet het nodige om deze verzekering onmiddellijk in 
werking te doen treden. 

§ In het bijzonder bij een ongeval met dodelijke afloop volgt de verzekeringsbemiddelaar het 
dossier op; telkens wanneer daar reden toe is, informeert hij de schadelijders uit eigen 
beweging. 

§ De verzekeringsbemiddelaar waakt erover dat – in geval van rechtsbijstand – de vrije 
keuze van advocaat (en eventuele deskundigen) gerespecteerd wordt; indien hij daarom 
verzocht wordt, legt hij de eerste contacten met de advocaat. 

§ De verzekeringsbemiddelaar informeert de schadelijders over de taken en 
verantwoordelijkheden van de andere actoren die in de schaderegeling optreden, en doet 
desgevallend het nodige om deze personen op hun verplichtingen te wijzen. 

7.3.3. De rechtsbijstandsverzekering 

§ De rechtsbijstandsverzekeraar onderneemt onmiddellijk actie zodra hij kennis krijgt van 
een zwaar letselongeval waarvoor zijn bijstand wordt ingeroepen. Hij neemt contact op 
met het slachtoffer of zijn naastbestaanden en zorgt ervoor dat zij, op het gepaste ogenblik, 
alle informatie ontvangen die zij nodig hebben; deze informatie wordt in een voor de 
schadelijders begrijpelijke vorm meegedeeld. 

§ De rechtsbijstandsverzekeraar informeert de slachtoffers en hun naastbestaanden over de 
mogelijkheid een beroep te doen op professionele slachtofferhulp en verstrekt hen de 
nodige contactadressen. 

§ De rechtsbijstandsverzekeraar informeert de schadelijders over de stappen die moeten 
worden ondernomen om op een correcte wijze schadeloos te worden gesteld; als de 
schadelijders sommige schadeposten uit het oog verliezen, wijst hij hen op hun rechten. 

§ De rechtsbijstandsverzekeraar verleent deskundige bijstand, ook alvorens er gerechtelijke 
stappen (moeten) worden ondernomen. 

§ De rechtsbijstandsverzekeraar verstrekt volledige, correcte en objectieve informatie over 
de voor- en nadelen van een minnelijke regeling. 

§ De rechtsbijstandsverzekeraar wijst zijn cliënten onder meer op het feit dat het 
ondertekenen van een definitieve minnelijke regeling – in de huidige stand van wetgeving 
en rechtspraak – een burgerlijkepartijstelling in het strafproces uitsluit, waardoor de 
cliënten geen rechtstreekse toegang meer kunnen krijgen tot het strafdossier. 

§ De rechtsbijstandsverzekeraar garandeert de vrije keuze van advocaat en eventuele 
deskundigen. 

                                                
60 Vandaag beperken de diensten slachtofferhulp zich tot het helpen van nabestaanden van gedode 
verkeersslachtoffers. Wanneer dit zou worden uitgebreid naar alle verkeersslachtoffers , (hetgeen 
wellicht wenselijk, zoniet noodzakelijk is) vereist dit bijkomende middelen om mensen aan te kunnen 
werven en specifieke opleidingen hieromtrent te volgen.  
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7.3.4. De verzekeraar die tot schadeloosstelling gehouden is 

Algemeen 

§ De verzekeraar waakt erover dat betwistingen over schadebedragen die, in verhouding tot 
de ernst van de zaak en de omvang van de schade, een volstrekt marginaal karakter 
hebben, worden vermeden. In het bijzonder met betrekking tot deze marginale 
schadeposten wordt niet aangedrongen op een absoluut bewijs van de geleden schade. 

§ Een kwaliteitsvolle affectieve band tussen het slachtoffer en zijn familieleden wordt 
verondersteld. Het is aan de verzekeraar om desgevallend het tegendeel te bewijzen. 

Uitbetaling van voorschotten 

§ Zodra de verzekeraar weet dat hij op één of andere wijze tot schadeloosstelling gehouden 
is, gaat hij na aan welke personen hij voorschotten kan betalen. 

§ De betaling heeft het karakter van een voorschot op de eindafrekening. Voor het verkrijgen 
van het voorschot dient de schadelijder geen specifieke bewijsstukken voor te leggen.  

§ De voorschotten worden zo snel mogelijk betaald en moeten volstaan om de onmiddellijke 
financiële gevolgen van het ongeval te kunnen dragen, zodat de schadelijders zelf geen 
grote bedragen moeten voorschieten.  

§ Aan de schadelijders wordt duidelijk meegedeeld dat het gaat over een voorschot, niet over 
een definitieve regeling.  

§ De uitbetaling van een voorschot gebeurt steeds zonder enige directe of indirecte afstand 
van rechten door de schadelijders. 

Minnelijke schikking die een definitieve regeling beoogt 

§ In geval van overlijden wordt een minnelijke regeling niet in de eerste weken na het 
overlijden voorgesteld. Een concreet voorstel wordt pas gedaan wanneer de ouders (of 
andere nabestaanden) emotioneel en menselijk in staat zijn daarover een weloverwogen 
beslissing te nemen. 

§ Elk voorstel tot minnelijke schikking gaat gepaard met een correcte en volledige 
informatie over de draagwijdte en de gevolgen ervan. (Cfr. de problematiek van de 
burgerlijkepartijstelling.) 

§ Elk voorstel wordt schriftelijk gedaan en laat een ruime bedenktijd. 
§ Indien voor letsels met een zware blijvende werkongeschiktheid (bv. 25 %) een minnelijke 

regeling wordt getroffen op basis van een niet-tegensprekelijke medische expertise, dient 
deze expliciet te vermelden dat er voorbehoud wordt gemaakt voor schadeposten die in de 
toekomst nog kunnen opduiken en waarvan een oorzakelijk verband met het ongeval kan 
worden aangetoond. 

7.3.5. Bijkomende aanbevelingen 

§ Voor de nabestaanden die zich burgerlijke partij willen stellen, essentieel om toegang te 
krijgen tot de informatie in het strafdossier (om bv. de concrete omstandigheden van het 
ongeval te laten onderzoeken, ook al is dat niet meer noodzakelijk om de schade te 
bepalen), dient de bevoegde overheid de nodige (wettelijke) maatregelen te treffen 
(aanbeveling voor justitie). 

§ Ook wanneer een minnelijke regeling werd getroffen moeten de nabestaanden de 
mogelijkheid behouden om als partij op te treden in het strafproces. Hiertoe dient de 
bevoegde overheid de nodige (wettelijke) maatregelen te treffen (aanbeveling voor 
justitie).  
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7.3.6. Aanbevelingen voor de administratieve afhandeling van 
schadedossiers  

Informatie rond de processen-verbaal 

Om vlug tot vergoeding te kunnen overgaan is het van kapitaal belang dat de slachtoffers en de 
betrokken verzekeraars zo snel mogelijk in het bezit worden gesteld van de informatie over de 
betrokken partijen in een verkeersongeval en over de omstandigheden van het ongeval. 
Daarom is het noodzakelijk dat de informatie rond de processen-verbaal vlugger ter 
beschikking zou worden gesteld. Reeds in andere landen zoals in Frankrijk bestaat een 
dergelijk systeem, Trans-PV genaamd.  

Er wordt ook op aangedrongen om de vijfde Europese richtlijn zo snel mogelijk om te zetten 
naar Belgisch recht. Die richtlijn stelt: 'De lidstaten nemen alle passende maatregelen om te 
bevorderen dat de slachtoffers, hun verzekeraars of hun wettelijke vertegenwoordigers tijdig 
kunnen beschikken over de basisgegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van 
rechtsvorderingen. Deze basisgegevens worden, waar van toepassing, in elektronische vorm 
opgeslagen in een centrale databank in elke lidstaten zijn op hun uitdrukkelijk verzoek 
toegankelijk voor de bij de zaak betrokken partijen.' 

Indien de inhoud van nog lopende strafdossiers aan de verzekeraar zou worden meegedeeld, 
dan moeten uiteraard ook de slachtoffers zelf hiervan op de hoogte worden gehouden.  

Inschrijving van bromfietsen 

Voor de schadevergoeding van slachtoffers is het noodzakelijk dat ofwel een betrokken 
motorvoertuig (in het kader van zwakke weggebruikers) ofwel de fout van een derde 
(bestuurder van een motorvoertuig) kan vastgesteld worden. De identificatie van het voertuig is 
bijgevolg van essentieel belang. Daarom moeten alle motorvoertuigen kunnen worden 
geïdentificeerd aan de hand van hun nummerplaat en bijgevolg moeten ingeschreven zijn. Dit 
is echter niet het geval bij bromfietsen, zowel klasse A als B. Er wordt dus aanbevolen om ook 
deze categorie van voertuigen onder de verplichting van inschrijving te laten vallen, zoals 
reeds het geval is in andere landen zoals Frankrijk. 

Hierover bestaat reeds een wetsvoorstel van 23 juni 2006 (doc 51 2573/001). 

Erkenning van het beroep van auto-expert 

Het beroep van autodeskundige is momenteel niet gereglementeerd. Dit betekent dat iedereen 
zich zonder enige kwalificatie terzake kan voordoen als auto-expert. Het lijkt de werkgroep 
primordiaal dat bij de raming van de materiële schade en bij de studie van de 
schadeomstandigheden voor de bepaling van de aansprakelijkheden, de belangen van de 
slachtoffers behartigd worden door mensen die de nodige kennis ter zake hebben opgedaan. 
Daarom is het noodzakelijk dat dit beroep, zowel voor minnelijke regelingen als wanneer er 
een beroep gedaan wordt vanuit de rechtbanken, gereglementeerd wordt. Daarbij moeten de 
nodige garanties worden geboden voor de kwalificaties van de expert. 

Er bestaat hierover reeds een wetsvoorstel van 12 februari 2004 (doc 51 0799/001). 

Deze bekommernis kan het best worden veralgemeend naar alle deskundigen, dus ook 
diegenen die door het gerecht worden aangeduid. 
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7.3.7. Studie of onderzoek naar een meer adequaat herstelbeleid 

Naar de (verdere) toekomst toe wordt gepleit voor een grondig onderzoek naar adequate 
methoden die kunnen bijdragen tot een effectief herstel van ernstige morele schade, in het 
bijzonder bij het overlijden van een kind. Hoewel het verlies zelf onherroepelijk is, kan niet 
worden ontkend dat er middelen kunnen worden ingezet om het leed dat erdoor wordt 
veroorzaakt te verzachten. De inspanningen die nodig zijn om dit herstelproces te 
ondersteunen, kunnen mogelijk een valabele en transparante basis bieden voor het vaststellen 
van de schadeloosstelling. 

In dezelfde zin moet onderzocht worden of de gangbare praktijk inzake schadeloosstelling van 
blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid wel voldoende beantwoordt aan de werkelijke 
noden van ernstig getroffen verkeersslachtoffers.  
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8. Veroorzakers en verkeersslachtoffers 

Mensen die getroffen zijn door een verkeersongeval moeten deze gebeurtenis een plaats geven 
in hun leven om opnieuw de draad te kunnen opnemen voor een leven ná het ongeval. Hoe 
beter de analyse van wat zich vóór en tijdens het verkeersongeval afspeelde, des te beter de 
uitgangsbasis voor alle navolgende processen van nazorg, zo blijkt uit de praktijk.  

Maatschappelijk gezien lijkt het eindpunt van deze analyse gekoppeld aan de uitspraak van de 
rechtbank over de schuldverdeling: het vonnis. De vaststelling van de juridische 
verantwoordelijkheid is inderdaad belangrijk, maar ze vormt niet het einde van de analyse. Dit 
is vooral duidelijk wanneer een van de partijen het niet eens is met de gerechtelijke uitspraak. 
Dat kan het slachtoffer zijn, dat bijvoorbeeld op basis van de juridische vaststellingen ten 
onrechte bepaalde prestaties niet bij de verzekering kan opeisen. Het kan ook de veroorzaker 
zijn, die ten onrechte als enige verantwoordelijke van het ongeval wordt beschouwd.  

Een sociaal hoogstaande maatschappij als Vlaanderen moet dus alles in het werk stellen om 
dergelijke situaties te voorkomen. Vooral in een emotioneel spanningsveld als na een 
verkeersongeval mogen mensen en situaties niet op basis van vooroordelen en stereotypes 
worden beoordeeld en veroordeeld. Een ongeval is nooit zo klaar en eenduidig als het voor 
velen op het eerste moment lijkt. Daarom moeten alle nodige analyses en conclusies de 
aandacht en tijd krijgen die ze verdienen. En ze moeten vooral op basis van expertise en 
kennis, dus zo objectief mogelijk gebeuren. Dit is niet alleen een maatschappelijke eis aan een 
democratie. Het is ook essentieel voor het herstel van het zelfvertrouwen bij alle betrokken 
personen – slachtoffer, na- en naastbestanden en veroorzaker – dat aan de basis ligt van elk 
efficiënt revalidatieproces.  

Verkeersongevallen zijn echter niet enkel een gevolg van een individueel falen. Ze zijn ook 
een direct gevolg van de groeiende mobiliteit. Daarom is de samenleving verplicht om burgers 
de nodige instrumenten aan te reiken om zich in deze mobiele samenleving te handhaven. Ze 
moet niet alleen voorzieningen treffen voor een veilige mobiliteit van alle burgers, maar ook 
voor een adequate hulp- en dienstverlening (met inbegrip van een kwalitatieve rechtshulp) bij 
het falen van dit verkeersysteem. 

Dit hoofdstuk eindigt met aanbevelingen om dit waar te maken. Eerst volgen een omschrijving 
van de gehanteerde begrippen, de context van het probleem en een opsomming van de 
knelpunten.  

8.1. Context 

8.1.1. Complexiteit van het probleem 

Een ernstig verkeersongeval is voor alle betrokkenen een schokkende en ingrijpende 
gebeurtenis. De gevolgen kunnen zich manifesteren op verschillende vlakken: lichamelijk 
letsel, psychische gevolgen, sociale of relationele problemen, financiële of materiële 
consequenties. Deze Staten-generaal beoogt ondermeer de hulp- en dienstverlening van deze 
voorzieningen voor verkeersslachtoffers en hun naasten en het onderlinge samenspel van deze 
diensten te optimaliseren.  

Alle bij een verkeersongeval betrokken partijen hebben nood aan duidelijke en bruikbare 
informatie, aan onmiddellijke opvang en bijstand na het ongeval, aan hulp bij de verwerking 
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van het ongeval, aan wegwijs raken in de verdere justitiële afhandeling. Ook wie aanzien wordt 
als ‘de veroorzaker’ heeft nood aan deze informatie en zorg.  

Enkele voorbeelden. 

Verschillende ziekenhuizen hebben een brochure met alle nuttige informatie voor 
verkeersslachtoffers61, o.a. over verzekeringen en juridische bijstand. Met enige aanvulling kan 
die brochure dienst doen voor alle betrokkenen bij een ongeval. Dan zou ze door de 
verbaliserende politiedienst bij de constatering meteen overhandigd kunnen worden aan alle 
betrokkenen.  

In Nederland heeft het Nationaal Platform Persoonschade (NPP) een website ontwikkeld62 
waarop alle betrokkenen zowel van letsel- als van ongevallen met louter blikschade alle 
mogelijke informatie en verwijzingen kunnen terugvinden. Een apart luik behandelt wat de 
veroorzaker dient te doen en waar hij hiervoor hulp of ondersteuning kan vinden.  

8.1.2. Wie is de schuldige? 

De eerste vraag bij iedere betrokkene is ‘hoe is dit in godsnaam kunnen gebeuren?’. Men wil 
vat krijgen op dit voorval, een verklaring vinden en eventueel een schuldige aanwijzen of de 
eigen onschuld bevestigen. Het onderkennen van de aansprakelijkheid en de bevestiging ervan 
door een officiële instantie heeft niet alleen zijn nut voor de emotionele verwerking van het 
gebeuren en voor de financiële regeling. Het kan evenzeer een belangrijk leermoment zijn voor 
de veroorzaker of de medeverantwoordelijken. De overheid heeft de plicht om structuren te 
ontwikkelen waarin ook dit aspect aan bod komt. Op die manier werkt men aan primaire 
preventie: zoiets mag niet meer gebeuren. 

Maar wie is 'de schuldige'? Francis Herbert, secretaris-generaal van de vzw Ouders van 
Verongelukte Kinderen en lid van de stuurgroep van de Staten-generaal voor de 
Verkeersslachtoffers heeft volgend voorstel uitgewerkt om dit met de nodige nuanceringen in 
kaart te brengen. Ongevalsituaties kunnen worden geplaatst op een continuüm met als extreme 
polen aan de ene kant 'het slachtoffer is volledig zelf aansprakelijk voor wat hem is 
overkomen', en aan de andere kant 'de veroorzaker veroorzaakt door een onverantwoord 
verkeersgedrag een ongeluk, waarbij het slachtoffer zelf geen enkele schuld treft'. Het begrip 
‘aansprakelijkheid’ gaat hier verder dan de louter juridische betekenis. Herbert noemt het dan 
ook de ‘gepercipieerde graad van subjectieve betrokkenheid’.63 Enkele voorbeelden maken dit 
duidelijk. 

Aan de ene pool van het continuüm (‘eigen schuld') horen de ongevallen waar het slachtoffer 
eigenlijk de veroorzaker is. Typevoorbeelden zijn: een jongere die zichzelf te pletter rijdt tegen 
een boom, een kind dat plots oversteekt … Aan de andere pool ('schuld van de andere') horen 
die ongevallen waarbij een roekeloze dader een andere persoon schade toebrengt. 
Typevoorbeelden zijn de dronken chauffeur die een nietsvermoedende fietser van het fietspad 
rijdt, iemand die een rood licht negeert en daardoor een andere weggebruiker van de weg 
maait. 

Deze twee extreme situaties komen echter zelden voor. Het overgrote deel van de ongevallen 
hoort thuis tussen deze twee extremen en zal naargelang het standpunt dat men inneemt ook 
een andere plaats op het continuüm krijgen.  

                                                
61 Een goed voorbeeld is de brochure van het UZ te Antwerpen: Wat te doen als slachtoffer van een 
ongeval? 
62 www.verkeersongeval.nl 
63 De benoeming en de precisering van de categorieën is voor rekening van de auteur van dit hoofdstuk. 
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De perceptie van schuld en onschuld – en daar gaat het hier over – hangt ook af van het 
moment waarop men de situatie overziet. Hoe korter het geleden is, hoe sneller men zal 
geneigd zijn het eigen aandeel te minimaliseren. 

Voor zowel het slachtoffer als de veroorzaker én uiteraard ook voor de familie en betrokkenen 
van beide partijen is een duidelijke omschrijving van de verantwoordelijkheid enorm 
belangrijk. Het geeft beide partijen opnieuw greep op de realiteit. Het feit dat dit bij een 
letselongeval gebeurt door een officiële instantie (justitie) kan dit alleen maar versterken. Hoe 
nauwgezetter deze zoektocht verloopt, hoe meer beide partijen een zekere voldoening ervaren. 
Men krijgt tenminste het gevoel dat men de zaak ernstig neemt.  

8.1.3. Diversiteit aan causaliteiten 

8.1.3.1. Veroorzaker waarvan? 

Men kan men twee dimensies onderscheiden in de oorzakelijke causaliteit, nl. wie of wat 
leidde tot het ontstaan van het ongeval? En anderzijds: wie of wat had een oorzakelijke impact 
op de ernst van de schade? Het niet dragen van een gordel leidt nooit tot een ongeval, maar 
bepaalt wel de ernst van de schade bij een eventuele aanrijding. Snelheid kan de oorzaak zijn 
van een ongeval (niet aangepast aan de omstandigheden, daardoor minder grip op de wagen of 
een te korte veiligheidsafstand …) én zal zeker de ernst van de schade bepalen.  

8.1.3.2. Burgerrechterlijke aansprakelijkheid 

Bij elk verkeersongeval tracht men aan te tonen wie aansprakelijk is en dus wie zal instaan 
voor de financiële kosten. Grotendeels valt dit samen met de persoon die het ongeval heeft 
veroorzaakt. Maar in ongevallen met een zwakke weggebruiker (voetganger, fietser, passagier 
in een auto of op een moto) is dit van bij rechtswege anders bepaald. Vanuit het principe van 
de ‘sterke broer draagt zorgt voor de zwakkere’ werd in 1994 de verplichting ingevoerd dat de 
burgerlijke aansprakelijkheid64 in alle gevallen toegewezen wordt aan de gemotoriseerde 
weggebruiker. Deze regel kwam vooral vanuit twee bekommernissen tot stand. Enerzijds was 
er de vaststelling dat enkel gemotoriseerde weggebruikers over een verzekering beschikken, 
waardoor zwakke weggebruikers met lichamelijk letsel vaak in de kou stonden voor een 
schaderegeling. Anderzijds (en dit was wellicht een belangrijkere zorg) wou men hierdoor een 
sterk preventief effect bereiken. De gemotoriseerde weggebruiker kreeg de boodschap extra 
voorzichtig te zijn tegenover de ‘zwakkeren’. 

8.1.3.3. Strafrechterlijke aansprakelijkheid 

Bij een verkeersongeval met lichamelijk letsel wordt er altijd een PV opgesteld en beslist het 
parket of er naast de burgerlijke afhandeling (schaderegeling) ook een strafrechterlijke 
procedure wordt opgestart. Indien het ongeval grotendeels te wijten is aan een zware 
verkeersovertreding (bijvoorbeeld: overdreven snelheid) of een verkeersmisdrijf (bijvoorbeeld: 
rijden onder invloed) is een strafrechterlijke vervolging gerechtvaardigd. De nieuwe 
tenlastelegging bepaald in de wet van 1/3/2004 maakt duidelijk hoe belangrijk dit aspect van 
de schuldvraag wel is. Er worden specifieke straffen vastgelegd voor het gebrek aan 
vooruitziendheid of voorzorg van de bestuurder, leidend tot slagen en verwondingen of tot de 
dood.  

                                                
64 De wet op de zwakke weggebruiker regelt de burgerlijke aansprakelijkheid bij een verkeersongeval en 
stelt dat ongeacht de aansprakelijkheid bij het ongeval de lichamelijke schade en de kledijschade van 
zwakke weggebruikers door de autoverzekering altijd vergoed zullen worden. De zwakke weggebruikers 
wordt in deze omschreven als: voetganger, fietser en passagier. 
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8.1.3.4. Collectieve verantwoordelijkheid 

Algemeen wordt aangenomen dat de menselijke factor voor 90% verantwoordelijk is voor 
letselongevallen. Zelden hebben technische defecten van het voertuig of de weginfrastructuur 
een doorslaggevende rol.  

Het voertuig en de wegomgeving hebben wel een faciliterende rol. Een voertuig met een sterk 
accelererende motor, een sportief design, aan de man gebracht met slagzinnen als 'op enkele 
seconden aan topsnelheid' nodigt sterk uit om snelheidslimieten te trotseren. Een breed 
wegbeeld inspireert verkeersdeelnemers om het gepercipieerde evenwicht veiligheid/risico te 
verleggen. 

Nochtans zijn er heel wat mogelijkheden op technisch vlak om limieten te stellen. 
Automatische en flexibele snelheidsbegrenzing65 kunnen excessen op dit vlak te voorkomen. 
Het alcolock-systeem66 kan voorkomen dat mensen rijden onder invloed. Het Zweedse 
parlement bereidt een wetgeving voor om het alcoholslot verplicht te maken in elke 
vrachtwagen en autobus vanaf 2010 en in elke auto vanaf 201267.  

Voor infrastructuur zijn er heel wat studies die een verband leggen tussen wegbeeld en 
rijgedrag. Mede op die basis komt men tot een categorisering van wegen op basis van hun 
functie, snelheidsregime én inrichting.  

De overheid heeft met het instellen van wetten en beperkingen én door de aanleg van een 
sprekende en veilige infrastructuur een zekere impact op het ontstaan van ongevallen. Dat men 
ook hiernaar rechtstreeks kan verwijzen bij de verklaring van een specifiek ongeval is dan ook 
terecht. 

8.2. Knelpunten 

8.2.1. Afhandeling achter gesloten deuren 

Wellicht het belangrijkste knelpunt bij de afwikkeling van verkeersongevallen is de beperkte 
betrokkenheid van de verschillende partijen in de zoektocht naar het hoe en het waarom. Zowel 
de gerechtelijke instanties als de verzekeringsmaatschappijen gaan aan de slag achter ‘gesloten 
deuren’. De betrokkenen, zowel de slachtoffers als de potentiële veroorzaker, worden bij deze 
zoektocht enkel gezien als ‘getuigen’. Men mag zijn verhaal doen en daarmee is de kous af. 

Mede hierdoor komt de focus te liggen op de burgerlijke en strafrechterlijke aansprakelijkheid 
en komen de andere causaliteiten en de morele vragen niet aan bod. Juist dit meer genuanceerd 
kijken naar causaliteit bij een ongeval kan voor alle betrokkenen een zinvol leerproces worden. 

8.2.2. Lange wachttijd 

Vaak is de passieve wachttijd rond de uitkomst van een dergelijk onderzoek veel te lang. 
Nochtans kan men in de meeste gevallen vrij snel een goede inschatting maken van de 

                                                
65 Bijvoorbeeld het ISA-systeem (intelligentie snelheidsadaptatie) werd reeds in Vlaanderen uitgetest. 
Broekx, S., Vlassenroot, S., De Mol, J., INT Panis, L. (2006), 'The European PROSPER-project: Final 
results of the trial on Intelligent Speed Adaptation (ISA) in Belgium, proceeding for: 13th ITS World 
Congress and Exhibition, 8-12 October 2006, London, UK. 
66 Alvarez, J., Assum, T., Drevet, M., Evers, C., Matthijssen, R., Silverans, P. & Vanlaar, W.(2005). 
Theoretical and practical preparation of the alcolock field trial. European Commission, Brussels. 
67 ETSC Fact Sheet nr4, june 2005. 
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burgerlijke en de strafrechtelijke aansprakelijkheid. Enkel zeer complexe ongevallen met vele 
betrokken partijen vragen meer specifiek onderzoek. Dit aansprakelijkheidsoordeel maakt men 
echter pas officieel indien de volledige omvang van de schade kan worden berekend. Bij 
ongevallen met ernstig letsel kan dit ettelijke maanden en soms jaren duren. Intussen zit zowel 
slachtoffer als veroorzaker in een spanning die voor geen van beiden positief is. 

Bij grove onvoorzichtigheid van de veroorzaker lijkt het alsof zijn fouten gedurende een lange 
tijd onbestraft blijven. Zolang er geen juridische uitspraak is, gaat men uit van zijn onschuld en 
wordt hij niet beperkt in zijn vrijheid. Dit is heel moeilijk te begrijpen, zeker voor de 
slachtoffers, maar ook voor het brede publiek. 

8.2.3. Risicogroepen 

Het is al gezegd: een ongeluk kan iedereen overkomen en vaak wordt het veroorzaakt door een 
samenloop van verschillende factoren. Uiteraard is er een link tussen overtredingen en 
ongevallen en dit voor diverse aspecten. 

§ Bij letselongevallen spelen onaangepaste snelheid en het rijden onder invloed (alcohol, 
medicijnen, drugs) een belangrijke rol68. 

§ Hoe hoger de tendens om overtredingen te doen, hoe meer kans op een ongeval69. 
§ Na betrokken te zijn geweest in een ongeval stijgt de kans op een tweede ongeval 

aanzienlijk70. 
§ Deviant gedrag (ook buiten het verkeer) lijkt een goede voorspeller te zijn voor het 

veroorzaken van een ernstig ongeval71. 

Wellicht kunnen er dan ook bepaalde high-riskgroepen van veroorzakers worden gedefinieerd. 
Vanuit preventief oogpunt moet de overheid zich vooral richten op deze risicogroep ter 
voorkoming van een volgend letselongeval. 

De vraag is echter op welke basis deze high-riskgroepen gedefinieerd moeten worden. 
Verzekeringsmaatschappijen maken hoe langer hoe meer gebruik van striktere categorieën bij 
het bepalen van een premie. De nieuwe trend is dat men de premie zelfs laat bepalen door het 
specifieke rijgedrag van de bestuurder en niet alleen door algemene categorieën zoals leeftijd, 
aantal passagiers, voorgeschiedenis, woonplaats. Zo wil de Engelse maatschappij Norwitch 
polissen aanbieden op basis van het aantal afgelegde kilometers en zijn er in Vlaanderen 
maatschappijen die jongeren een ‘normale' polis willen voorstellen indien zij bereid zijn om 
niet tijdens de weekends te rijden. Onlangs kreeg het Belgisch Instituut voor de 
Verkeersveiligheid (BIVV) een voorstel van een bepaalde maatschappij72 ter advies 
voorgelegd, die polissen wil baseren op de resultaten van het rijgedrag van de bestuurder, 
gemeten via een permanent werkende blackbox in de wagen. 

                                                
68 Zie de analyse van ongevalstatistieken door het BIVV. 
69 Zie bijvoorbeeld: Meadows, M.L. (1994). Psychological correlates of road crash types. Doctoral 
dissertation, University of Manchester. 
70 Zie bijvoorbeeld: Elliot, M.R., Waller, P.F., Raghunauthan, T.E., Shope, J.T., Trivellore, R. & Little, 
R.J.A. (2000). Persistence of violation and crash behaviour over time. Journal of Safety Research, 31, p 
229-242. 
71 Zie uitgebreid in Ross, R.R. & Antonowicz, D.H. (2004). Antisocial drivers. Prosocial Driver 
Training for prevention and Rehabilitation’. Ch. Thomas Publisher LTD, Springfield. 
72 De maatschappij in kwestie vroeg de nodige discretie rond de specifieke uitwerking en wou de 
anonimiteit bewaren tot ze daadwerkelijk van start kan gaan met het project. 
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8.2.3.1. Risicogroepen op basis van ongevalstatistieken 

High-riskgroepen kan men op verschillende manieren omschrijven. Men kan kijken naar de 
feitelijke betrokkenheid op basis van statistische gegevens over alle letselongevallen die zich 
voordoen. Zo komt men tot de alom bekende (en ook gebruikte) brede categorieën, zoals 
‘leeftijd’, ‘mannen’ … . Hierbij wordt dan geen rekening gehouden met de oorzaak van het 
ongeval. Men stelt zich enkel de vraag: wie maakt meer kans om een letselongeval te 
veroorzaken dan ‘gemiddeld’? Op deze manier high-riskgroepen bepalen kan enkel tot zeer 
algemene preventieve maatregelen leiden. 

Leeftijd blijft echter de meest eenvoudige en de sterkste parameter ter definitie van high-
riskgroepen. In alle ongevalstatistieken, van bij het ontstaan ervan, komen jonge bestuurders 
naar voor als de groep die het meest betrokken is in letselongevallen en in ongevallen waarbij 
er maar één partij betrokken is.  

In een recent rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO)73 wordt dit eens te meer duidelijk. De grafiek is gebaseerd op het aantal gereden 
kilometers en de leeftijd waarop men zijn rijbewijs behaalde. Hieruit valt op te maken dat 
leeftijd een doorslaggevende rol speelt. Niet alleen ervaring is een cruciale factor.  

 
Tabel 1: Betrokkenheid in verkeersongevallen volgens leeftijd waarop rijbewijs behaald is 

Dat jongeren een high-riskgroep vormen, heeft drie oorzaken: jong-zijn op zich, beperkte 
rijervaring en meer rijden in moeilijke omstandigheden (weekendnachten, vermoeidheid, sfeer, 
veel passagiers). Ondanks deze wetenschappelijke evidentie heeft de overheid toch beslist om 
de start van een rijopleiding te vervroegen, de duur ervan te verkorten en de voorwaarden voor 
de vrije opleiding te versoepelen.  

In 2001 formuleerde de Europese Commissie74 een aanbeveling om beginnende bestuurders 
gedurende de eerste periode een bijkomende restrictie op te leggen van 0.2 promille ipv 0.5 
promille alcoholgehalte. In de meeste van de ons omringende landen werd deze maatregel al 
geïntegreerd. Onze overheid heeft tot hiertoe geen oor naar specifieke restrictieve maatregelen 

                                                
73 OCDE-CEMT, Jeunes conducteurs – La voie de la sécurité. Centre de recherche sur les transports, 
2006. 
74 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001H0115:EN:HTML 
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voor jongeren. Dat verzekeringsmaatschappijen zelf met zulke restricties starten, geeft 
nochtans duidelijk aan dat dit een preventieve werking kan hebben. 

Niet alleen jongeren zijn op de dimensie 'leeftijd' een high-riskgroep. Ook oudere bestuurders 
(boven 70 jaar) zijn vaker betrokken in een ongeval dan bestuurders uit de middenleeftijd. Een 
probleem dat de komende jaren alleen maar zal toenemen doordat mensen langer mobiel willen 
en moeten blijven. 

 
 
Hier rijst meteen de vraag naar de geldigheidsuur van een rijbewijs. Normaliter krijgt men na 
het slagen in het praktijkexamen een rijbewijs voor het leven. De vorige federale minister van 
Verkeer zei ooit dat een rijbewijs eerder een voorrecht is dat men moet ‘verdienen’. Hiermee 
wou ze de discussie op gang brengen om het rijbewijs een tijdelijk karakter te geven. Na een 
bepaalde tijdspanne zou men zijn rijbewijs moeten vernieuwen. De modaliteiten en de criteria 
hiervoor vormen wellicht bron voor heel wat discussie. In Spanje bestaat een dergelijk systeem 
waarbij men om de 5 jaar een verlening van zijn rijbewijs moet aanvragen. Bij een doorsnee 
bestuurder zal enkel de arts moeten bevestigen dat er geen noemenswaardige problemen zijn. 
Of dit systeem daadwerkelijk bijdraagt tot minder ongevallen is nog niet bewezen, maar het 
kan functioneel zwakke bestuurders wel sneller uit het verkeer halen. 

8.2.3.2. Risicogroepen op basis van deviant rijgedrag 

Letselongevallen zijn niet altijd een gevolg van een ernstige verkeersinbreuk. Vanuit studies 
(zie boven ) blijkt wel dat mensen die regelmatig ernstige verkeersinbreuken plegen, meer 
risico lopen op het veroorzaken van een letselongeval. Dit verband is eerder klein, maar wel 
bestaande. Iedereen kent wel iemand die voortdurend de snelheidsregels aan zijn laars lapt, 
maar nooit in een ongeval betrokken is. Ook rijden er heel wat mensen in beschonken toestand 
rond (geschat op 2 à 3 % van alle bestuurders)75 die ‘veilig’ thuis geraken. Mocht dit niet zo 
zijn, dan zouden deze problemen snel uit de wereld zijn geholpen. Bij een groter verband zou 

                                                
75 Dupont , E. (2005). Nationale gedragsmeting Rijden onder Invloed. Brussel, BIVV. 
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men ook subjectief sneller de link leggen tussen te snel of onder invloed rijden en het 
veroorzaken van letsel.  

Sinds kort maakt men binnen verschillende overheidsdiensten werk van een centraal 
registratiesysteem voor verkeersovertredingen. De meeste overtredingen (categorie 1 tot en 
met 3) worden echter grotendeels afgehandeld met een onmiddellijke inning, en die kunnen 
enkel door de verbaliserende politiedienst in het eigen databestand worden teruggevonden. De 
gerechtelijke overheid kan er in principe geen gebruik van maken. Enkel de overtredingen die 
voor de rechtbank worden afgehandeld, verschijnen na vonnis op het strafblad en kunnen te 
allen tijde door alle bevoegde instanties worden opgevraagd.  

O.a. deze vaststelling weerhoudt de minister om het in 1990 in de wet vastgelegde systeem van 
een rijbewijs met punten uit te voeren76. Dit systeem houdt in dat iedereen vertrekt met een 
puntenaantal van 12. Naargelang de graad van overtreding worden er een of meerdere punten 
afgetrokken. Is men al zijn punten kwijt, dan riskeert men de intrekking van het rijbewijs voor 
een jaar, bij herhaling binnen 3 jaar zelfs een intrekking van 2 jaar. Een rijbewijs met punten 
zou het dus mogelijk maken om veelovertreders tot de orde te roepen voor ze ernstige 
ongevallen veroorzaken.  

8.3. Aanbevelingen  

8.3.1. Recht op een basiszorgverlening voor alle betrokkenen 
van een ongeval 

Er moet heldere informatie worden verstrekt aan alle bij een ongeval betrokken partijen. 

De wenselijkheid en haalbaarheid van de organisatie en verdere uitbouw van een 
psychosociaal zorgcircuit (info, bijstand, ondersteuning, laagdrempelige psychosociale hulp) 
voor alle bij een verkeersongeval betrokken partijen moet worden onderzocht. Bv. proactieve 
toeleiding van alle bij een ongeval betrokken partijen naar een laagdrempelig info- en 
hulpaanbod waar eerste opvang geboden wordt en desgevallend toeleiding naar verder 
gespecialiseerde hulp (traumaverwerking, dader-slachtofferbemiddeling, verkeerstherapie …).  

In het verlengde hiervan kan ook de vraag worden gesteld of de aanbevelingen van de 
verschillende werkgroepen in deze Staten-generaal ten behoeve van verkeersslachtoffers, 
verruimd moeten worden naar alle bij een verkeersongeval betrokken partijen. 

8.3.2. Aansprakelijkheidsprobleem 

Bij de zoektocht naar de aansprakelijkheid lijkt het van belang dat alle betrokkenen bij een 
ongeval voldoende geïnformeerd worden over de initiatieven en discussies die daarbij 
gevoerd worden. Er moet daarbij niet alleen oog zijn voor de louter juridische 
aansprakelijkheid, maar ook voor de morele verantwoordelijkheid. Alle betrokken partijen 
moeten hiervoor de nodige ondersteuning vinden. 

Daarom ook moet worden onderzocht in welke gevallen een 
herstelbemiddelingsprocedure77 kan plaatsvinden om tot een heldere, voor alle partijen 
                                                
76 Wet van 18 juli 1990. 
77 Wet van 22 juni 2005 tot invoering van bepalingen inzake de bemiddeling in de Voorafgaande Titel van het Wetboek 
van 
Strafvordering en in het Wetboek van strafvordering, B.S. 27 juli 2005. 
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bevredigende oplossing te komen. Hierdoor worden betrokkenen ook daadwerkelijk 
‘betrokkenen’ en wordt een ongeval, hoe banaal ook, niet alleen afgedaan als een 
verzekeringskwestie. 

In het verlengde hiervan kan worden geopteerd om in samenwerking met de 
verzekeringsmaatschappijen en de juridische overheden de wetgeving inzake 
herstelbemiddeling consequent toe te passen. 

Ook wordt gepleit voor een systematische registratie van de ervaringen met 
herstelbemiddeling in de dossiers van verkeersongevallen. Het zoeken naar een evenwicht 
tussen de zakelijke belangen, de emotionele verwerking en de onderlinge pacificatie lijkt niet 
evident en vraagt om onderzoek en verfijnen van methoden.  

Over de juridische stappen ten aanzien van de veroorzaker leven er bij slachtoffers heel wat 
frustraties, en terecht. De werkgroep wenst dan ook dat de slachtofferorganisaties een 
inventarisatie van hun grieven, wensen en frustraties zouden maken over het gerechtelijk 
functioneren. Op basis hiervan kan overleg plaatsvinden met de gerechtelijke instanties om 
oplossingen voor te stellen ter aanpassing van procedures en eventueel wetgeving. Wellicht 
zijn er hiervoor voldoende aanzetten in het hoofdstuk ‘Justitie en verkeersslachtoffers’. 

8.3.3. Preventie van nieuwe ongevallen 

Voor verkeersdeelnemers die door hun hoog risicogedrag ongevallen veroorzaken, moeten er 
naast pure bestraffing ook meer mogelijkheden tot rehabilitatie worden uitgewerkt.  

De rechter kan vandaag iemand veroordelen tot een verval van het recht tot sturen voor een 
bepaalde duur en het herstel van dat recht afhankelijk maken van het slagen voor een of 
meerdere herstelexamens: theoretisch rijexamen, praktisch rijexamen, medisch onderzoek en 
psychologisch onderzoek. Deze herstelexamens moeten naast een louter diagnostisch aspect 
ook een doorverwijzend karakter krijgen. Het is aangewezen om deze herstelexamens kort na 
het ongeval aan te bieden, zodat men bepaalde personen uit het verkeer kan houden en 
eventueel een gepaste remediering kan aanbieden. Snel ingrijpen verhoogt de motivatie bij de 
deelnemer en de effectiviteit van de maatregel.  

Dit impliceert een netwerk van aangepaste voorzieningen en diensten die een specifiek aanbod 
voor de risicogroep kunnen aanbieden. Het huidige aanbod van cursussen voor driver 
improvement 78 en verkeerstherapie79 moet verder worden uitgebreid. Ook moet worden 
gezocht naar betere en meer aangepaste gerechtelijke procedures om deze initiatieven op 
adequate manier te kunnen aanbieden. 

De kwaliteitscontrole op de medisch-psychologische onderzoeken is nu nog onbestaande en 
moet door de overheid worden opgesteld. 

Omdat leeftijd een belangrijke determinerende factor is bij verkeersongevallen moet verder 
onderzocht worden in hoeverre een tijdelijk rijbewijs een winst kan opleveren. De Europese 

                                                
78 Het BIVV organiseert en ontwikkelt driver improvement cursussen als alternatieve straf voor een 
brede groep van verkeersovertreders. Zie ‘Driver Improvement ‘, Jaarverslag 2005, BIVV, Brussel 
2006 
79 Het Belgisch Instituut voor Verkeerstherapie (BIVT) werd op 2 februari 2002 opgericht door Francine 
Danniau, Marie-Hélène Deploige en Arndt Himmelreich naar model van de Duitse en Luxemburgse 
verkeerstherapie in samenwerking met dr. German Höcher en prof. Nicolay, met de bedoeling een 
verkeerstherapeutisch rehabilitatieaanbod uit te werken voor vervallenverklaarde of onder probatie 
geplaatste bestuurders in België. 
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richtlijn inzake een tijdelijke verlaging van de promillegrens voor beginnende 
bestuurders moet worden toegepast.  

Er moet ook spoed worden gezet achter de organisatie van het Centraal Registratie Bestand, 
dat alle verkeersovertredingen en gerechtelijke sancties van de rijbewijshouder opslaat. Ook de 
modaliteiten ter uitvoering van het in de wet vastgelegde rijbewijs met punten moeten 
worden onderzocht. 



 103 

 

9. Onderzoek en statistieken over 
verkeersongevallen 

De ontwikkeling en evaluatie van best practices voor de opvang van verkeersslachtoffers moet 
kunnen steunen op onderzoek en cijfermateriaal. De opdracht van de werkgroep Onderzoek en 
Statistiek was voorstellen over de verkeersslachtofferproblematiek te formuleren voor 
longitudinaal onderzoek en voor onderzoek en cijfermateriaal bij beleidsvoorbereiding en 
beleidsevaluatie. 

De werkgroep heeft eerst een kader voor onderzoek en statistiek uitgewerkt over de opvang 
van verkeersslachtoffers, waarover alle leden van de eigen werkgroep werden geconsulteerd. 
Nadien volgde een consultatie van de leden van de andere werkgroepen. 

De standaard voor het ontwikkelen en evalueren van best practices voor gezondheids- en 
welzijnsinterventies (een voorbeeld hiervan is slachtofferhulp) is enigszins verschillend van die 
voor medische interventies. Voor medische interventies kan buitenlands onderzoek algemeen 
generaliseerbare praktijken opleveren. Voor bevolkingsgerichte welzijns- en 
gezondheidsinterventies is dit veel minder het geval. Bij deze laatste spelen de lokale 
omstandigheden een grote rol in het bereiken van de gewenste resultaten. Best practice is hier 
'een proces van zorgvuldige evidence based planning, die het de planners mogelijk maakt om 
strategieën en methoden aan te passen aan de unieke omstandigheden in elk land en/of voor 
een bepaalde populatie'. Onderzoek, ook buitenlands onderzoek, speelt hierin wel een grote rol. 

Om structuur te brengen in nuttig onderzoek voor de ontwikkeling en evaluatie van 
interventies en om hierin keuzes te faciliteren, wordt in dit hoofdstuk een plannings- en 
evaluatiemodel gehanteerd. Een internationaal aanvaarde standaard voor het ontwikkelen en 
evalueren van bevolkingsgerichte welzijns- en gezondheidsprogramma’s is het precede-
proceed planningsmodel 80. De meeste Europese landen hebben deze standaard, soms in 
vereenvoudigde vorm, aangenomen. Elk van de hierna besproken fasen van het model moet 
kunnen steunen op statistieken of onderzoek. 

 
 
                                                
80 Green L.W. en Kreuter M. (2005) Health program planning. An educational and ecological 
approach. Boston. 
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Het model bestaat uit negen fasen waarbij volgende aspecten en vragen aan bod komen:  
§ In de ontwikkelingsfasen:  

1. analyse van de sociale omgeving en beleidscontext;  

2. analyse van de aard en ernst van het gezondheids- of welzijnsprobleem;  
3. selectie van 'veranderbare' gedrags- en/of omgevingsfactoren;  
4. analyse van de omgevings- en de gedragsfactoren; selectie van interventies die mede 

gebaseerd zijn op de determinanten en de theoriën die inzicht geven in het wijzigen 
van menselijk gedrag;  

5. analyse van de factoren die de implementatie van de geselecteerde interventie 
(gedrags- en/of omgevingsgericht) bepalen.  

§ In de evaluatiefasen:  
6. Werd de interventie op de juiste manier uitgevoerd en geïmplementeerd?  
7. Wat is de invloed van de interventie op de determinanten van de gedrags- of de 

omgevingsfactor? 
8. Was er een invloed op het gedrag en/of de omgeving?  
9. Is het probleem na de implementatie van de interventie(s) verminderd? 

 
Voor dit hoofdstuk wordt deze internationale standaard gehanteerd, met nadruk op onderzoek 
dat in de verschillende fasen gehanteerd kan worden. In wat volgt worden de diverse fasen – al 
dan niet gegroepeerd – overlopen, en worden daar meteen aanbevelingen aan gekoppeld.  

9.1. Analyse sociale en beleidscontext 

Deze eerste fase heeft als hoofddoel aan te geven binnen welke sociale en beleidscontext de 
ontwikkeling van interventies voor een betere opvang van verkeersslachtoffers en hun 
omgeving plaatsvindt. 

Een aantal belangrijke gegevens in deze context: 
§ De beleidscontext voor een betere opvang van verkeersslachtoffers is gunstig. Enerzijds 

werd door de federale overheid in 2001-2002 een Staten-generaal van de 
Verkeersveiligheid georganiseerd. De Federale Commissie voor Verkeersveiligheid volgt 
de aanbevelingen hiervan op en komst minstens twee maal per jaar samen om het beleid te 
monitoren en bijsturingsvoorstellen te formuleren. Op 11 en 12 maart 2007 wordt een 
tweede federale Staten-generaal van de Verkeersveiligheid gehouden om de huidige 
maatregelen te evalueren en nieuwe maatregelen te nemen, zodat de 
verkeersveiligheidsdoelstellingen tegen 2010 effectief bereikt kunnen worden.  

§ Anderzijds is er de Vlaamse Staten-generaal van 16 februari 2007 voor een betere opvang 
en begeleiding van de Verkeersslachtoffers, in het kader waarvan dit rapport geschreven 
werd. 

§ Niet bekend is de mate waarin de algemene bevolking maatregelen ten gunste van 
verkeersslachtoffers als prioritair beschouwt in het verdelen van overheidsmiddelen. 
Specifiek onderzoek zou hierover uitsluitsel kunnen geven. 

§ Bij gebrek hieraan kunnen ook andere indicatoren gehanteerd worden om na te gaan of het 
algemene klimaat gunstig is voor het vrijmaken van middelen voor verkeersslachtoffers. In 
de veiligheidsmonitor van 200681 wordt aangegeven dat 68% van de bevraagde personen in 
de veiligheidsenquête de opvang van slachtoffers als een ‘heel belangrijke’ taak van de 
politie beschouwt.  

§ Belangrijk is ook de actieve participatie van alle belangrijke actoren aan de Staten-generaal 
voor de opvang van verkeersslachtoffers. 

                                                
81 Van den Bogaerde E, Vanden Steen, I, Klinckhamers, P, Vandendriessche M. Veiligheidsmonitor 
2006: tabellenrapport. Resultaten van de federale enquête. Brussel, Federale Politie.  
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9.2. Analyse van de problematiek van verkeersslachtoffers 

Het schema moet in principe doorlopen worden zowel voor de slachtoffers zelf als voor de 
nabestaanden. De analyse kan gebeuren vanuit verschillende standpunten: de preventie 
(voorbereiding, weten als burger wat de slachtofferproblematiek inhoudt en wat te doen als 
men slachtoffer wordt van een verkeersongeval), de onmiddellijke, korte- en 
langetermijnopvang van slachtoffers en de nazorg.  

Het lijkt ook nuttig bij de slachtoffers het onderscheid te maken tussen kinderen en 
volwassenen. Ook de reactie en de noden van de verschillende nabestaanden (ouders, broers en 
zussen, vrienden, medeleerlingen, enz.) kunnen erg divers zijn. 

9.2.1. Omvang, spreiding en evolutie van het probleem 

Een aantal statistieken zijn beschikbaar om de opvang, de spreiding over de verschillende 
bevolkingsgroepen en regio’s en de evoluties in de verkeersongevallen in kaart te brengen.  

FOD Economie - Algemene Directie Statistiek (voorheen NIS)  

Relevante statistieken82 (laatst beschikbare partiële gegevens: 2005, volledige gegevens: 2002): 
§ evolutie van de verkeersongevallen in aantal en ernst tussen 1980 en 2005 
§ aantal jonge verkeersslachtoffers en fysieke gevolgen 
§ aantal doden '30 dagen' volgens leeftijd en aard van de weggebruiker 
§ aantal doden '30 dagen' en ernstig gewonden volgens leeftijd en aard van de weggebruiker 

(laatst beschikbare, 2002) 
§ totaal aantal verkeersslachtoffers volgens leeftijd en aard van de weggebruiker (laatst 

beschikbare, 2002) 

De Verkeersveiligheidsbarometer  

De Veiligheidsbarometer83 van de federale minister van Mobiliteit 84 in samenwerking met het 
Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV), de FOD Mobiliteit en Vervoer, de 
Federale Politie en de FOD Justitie. 

Relevante statistieken (laatst beschikbare gegevens september 2006): 
§ aantal geregistreerde letselongevallen 
§ aantal dodelijke ongevallen 
§ aantal geregistreerde gewonden 
§ aantal geregistreerde doden ter plaatse 

Vlaamse Gezondheidsindicatoren85  

Relevante statistieken (laatst beschikbare gegevens 2004): 

                                                
82 Zie http://www.statbel.fgov.be/figures/d364_nl.asp#3 . Daarnaast zijn enkele reeksen in Excel tot en 
met 2005 te downloaden via http://www.statbel.fgov.be/figures/download_nl.asp#7 . Verder bevat de 
multidimensionale databank van de FOD Economie, Ecodata, gegevens tot en met 2003: 
http://ecodata.mineco.fgov.be/mdn/Verkeersongevallen.jsp  
83 Zie 
http://www.ikbenvoor.be/uploadedFiles/IkBenVoor/Home/Barometer%202006%20nl_september.pdf . 
84 Zie 
http://www.ikbenvoor.be/uploadedFiles/IkBenVoor/Home/Barometer%202006%20nl_september.pdf . 
85 Zie http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers.aspx . 

http://www.statbel.fgov.be/figures/d364_nl.asp#3
http://www.statbel.fgov.be/fi
http://ecodata.mineco.fgov.be/mdn/Verkeersongevallen.jsp
http://www.ikbenvoor.be/uploadedFiles/IkBenVoor/Home/Barometer%202006%20nl_september.pdf
http://www.ikbenvoor.be/uploadedFiles/IkBenVoor/Home/Barometer%202006%20nl_september.pdf
http://www.zorg
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§ verhouding van het procentuele aandeel in de ongevallensterfte tot procentuele aandeel in 
de bevolking, Vlaams Gewest, 1999-2004 

§ belangrijkste doodsoorzaken per leeftijdscategorie, mannen en vrouwen, Vlaamse Gewest, 
2004 

Gezondheidsenquête86  

Relevante gegevens (laatst beschikbare gegevens 2004): 
§ aandeel personen die in de loop van de laatste 12 maanden een of meerdere ongevallen 

gehad hebben, die hebben geleid tot een raadpleging bij de arts of een ziekenhuisbezoek, 
per gewest. 

9.2.2. Ernst van de problematiek van verkeersslachtoffers 

Een recente, nog niet uitgegeven studie van Somers87 bevat een literatuurstudie over de 
gevolgen van verkeersongevallen voor slachtoffers op volgende gebieden: 
§ medische gevolgen 
§ psychische gevolgen voor slachtoffers en nabestaanden 
§ beroepsmatige en sociale gevolgen en gevolgen voor de vrije tijd  
§ financiële gevolgen 

Hoewel deze studie belangrijke informatie oplevert, is er nood aan grootschaliger en 
diepgaander onderzoek naar de gevolgen van verkeersongevallen op de hiervoor vermelde 
gebieden. 

9.2.3. Determinanten van het probleem 

In dit hoofdstuk wordt geen aandacht gegeven aan primaire preventie, nl. reduceren van het 
aantal verkeersslachtoffers, omdat dit het onderwerp was van de vorige (federale) Staten-
generaal. Hier gaat vooral aandacht naar het beperken van de gevolgen voor de slachtoffers 
voor verkeersongevallen. 

De determinanten hiervan zijn: 
§ omvang en kwaliteit van de opvang van verkeersslachtoffers; 
§ regelgeving op vlak van juridische, financiële en sociale ondersteuning. 

In deze fase moet een inventarisatie en analyse gemaakt worden van de kwaliteit van de 
huidige hulpverlening aan slachtoffers/nabestaanden. Er is ook een analyse nodig van gegevens 
over de effecten en de kwaliteit van slachtoffer/nabestaanden hulp, eventueel ook aan de hand 
van literatuur uit het buitenland.  

9.3. Persoons- en omgevingsanalyse 

In fase 3 en 4 worden zowel de persoons- als de omgevingsgebonden factoren nagegaan die 
een belemmering vormen voor het verbeteren van de opvang van verkeersslachtoffers: 
§ bepalende factoren, zoals persoonsgebonden factoren van diegenen die instaan voor de 

slachtofferhulp; 

                                                
86 Zie http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/index4.htm . 
87 Somers E., Kinderen als slachtoffer van het verkeer; onderzoek naar de noden, behoeften en 
ervaringen van verkeersslachtoffers en hun nabestaanden, Leuven, juli 2005. Deze studie was bij het ter 
perse gaan nog niet gepubliceerd, maar zal binnenkort in boekvorm verschijnen. 

http://www.iph.fgov.be/epidemio/epinl/index4.htm
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§ versterkende factoren: voordelen en feedback aan diegenen die instaan voor de 
slachtofferhulp; 

§ in staat stellende factoren: vaardigheden, financiële middelen en barrières om een betere 
opvang mogelijk te maken. 

In de eindnota’s van de verschillende werkgroepen zijn een groot aantal aanbevelingen voor 
bijsturing van de opvang van verkeersslachtoffers opgenomen. Hierbij vallen o.m. de 
verschillende invalshoeken op van enerzijds de slachtoffers en anderzijds de professionele 
sector (hulpverleners en dergelijke). De emotionaliteit van de enen contrasteert met het zich 
afschermen van emoties door de anderen. In diverse werkgroepverslagen wordt gepleit voor 
een grotere betrokkenheid en empathie bij de professionele sector en worden een groot aantal 
good practices voorgesteld. Een dergelijke aanpak wordt waarschijnlijk snel geconfronteerd 
met grenzen. Een contextanalyse van de verschillende voorstellen is dan ook aangewezen. 

9.4. Analyse van implementatiemogelijkheden 

In fase 5 is de centrale vraag: welke factoren bepalen de uitvoering van de geselecteerde 
interventie, gericht op het gedrag of op de omgeving?  

In recente rapporten over de opvang van verkeersslachtoffers en in de verslagen van de 
werkgroepen worden een groot aantal aanbevelingen geformuleerd. Meerdere daarvan kunnen 
zonder veel extra financiële middelen of inspanning geïmplementeerd worden. Dit geldt echter 
niet voor alle voorstellen.  

Op basis van de voorgestelde analyse en de beschikbare informatie kunnen prioritaire nieuwe 
voorstellen die extra financiële input, training of andere maatregelen vergen geselecteerd 
worden voor onderzoek van de implementatiemogelijkheden. Daarbij moet men gebruik 
maken van de beschikbare informatie over de effectiviteit van de voorstellen, eventueel op 
basis van informatie uit het buitenland en de literatuur. 

9.5. Evaluatiefasen  

Voor de evaluatiefasen (6 tot 9) kunnen pilootprojecten worden opgezet voor voorstellen die 
voldoen aan de bovenvermelde criteria. Meerdere voorstellen kunnen worden gecombineerd in 
een project voor trajectbegeleiding van verkeersslachtoffers. Dit is ook een projectvoorstel in 
het kader van het Levenslijn-Kinderfonds, specifiek voor jonge verkeersslachtoffers. Dit of een 
nieuw project zou moeten begeleid worden door een actiegericht evaluatie-onderzoek. Zo 
kunnen de voorgestelde coördinatie en samenwerkingsvoorstellen op hun 
implementatiemogelijkheden en effect worden getoetst vooraleer ze worden veralgemeend. 

Gezien het grote aantal aanbevelingen uit de werkgroepen is een selectie van de prioriteiten 
nodig vooraleer een gedetailleerd evaluatieplan uit te werken. O.m. het et voorgestelde 
panelonderzoek kan daartoe een bijdrage leveren.  

Voor alle voorstellen die door de selectieprocedure geraken, wordt een projectmatige aanpak 
voorgesteld waarvoor dit hoofdstuk het kader biedt. Diverse handleidingen voor projectmatig 
management zijn beschikbaar en toepasbaar op de voorliggende problematiek. Na een grondige 
evaluatie van de projectfase kan overgegaan worden tot een continue implementatie. Het 
projectmatig werken is een werkformule die heel wat voordelen biedt: een situatie krijgt 
tijdelijk bijzondere aandacht met het oog op verbetering. 
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Indien de voorstellen uit dit hoofdstuk worden uitgevoerd, zal heel wat nieuwe kennis ter 
beschikking komen. Dan ontstaat echter het gevaar dat de nieuwe informatie verspreid zal zijn 
en niet direct toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Vandaar het voorstel om een 
expertisecentrum op te richten of te erkennen waarin relevante informatie gebundeld wordt. 

9.6. Aanbevelingen 

9.6.1. Statistieken en onderzoek over omvang, spreiding en 
evolutie in verkeersongevallen88 

Hiervoor gelden volgende aanbevelingen:  
§ optimalisering en verfijning van de verkeersongevallenstatistieken. Implementatie van 

de conclusies en aanbevelingen van het Optima-project89 (UGent en BIVV), dat een 
eenvoudig en precies registratiesysteem wil ontwikkelen waarbij de gegevens over 
verkeersslachtoffers verzameld door hospitalen en door de politie worden samengebracht 
en verbonden; 

§ meer informatie verzamelen over trauma/gevolgen: link ongevallendata en 
ziekenhuisdata (cfr. onderzoek Steunpunt Verkeersveiligheid90, BIVV en UGent91); 

§ een betere beschikbaarheid van de statistieken: gegevens moeten sneller beschikbaar 
zijn; 

§ aanvullende informatie verzamelen over de omstandigheden en de oorzaak van het 
ongeval: aanrijding (met wagen, brommer, fiets, voetganger), staat van het wegdek, alleen 
of in gezelschap; 

§ bijkomende statistieken beschikbaar maken over het aantal jonge verkeersslachtoffers; 
§ bijkomende statistieken beschikbaar maken over psychische gevolgen van het ongeval; 
§ gegevens verzamelen over de omgeving van het slachtoffer; 
§ informatie verzamelen over geslacht en leeftijd van betrokkenen bij een ongeval, maar de 

wetenschap wie veroorzaker is en wie slachtoffer wordt hier niet aan gekoppeld (is pas 
later bekend). Deze twee gegevens zouden aan elkaar gelinkt moeten kunnen worden. 

9.6.2. Vlaams panel van verkeersslachtoffers 

Om op middellange en lange termijn de nodige basisgegevens te verschaffen voor het 
optimaliseren van de opvang van verkeersslachtoffers, wordt prioritair een longitudinale studie 
voorgesteld naar de gevolgen van verkeersongevallen voor de slachtoffers. 

De informatie die momenteel ter beschikking is over de gevolgen van verkeersongevallen is 
fragmentarisch, niet gelijkmatig voor verschillende types van slachtoffers en bestaat meestal 

                                                
88 Voor een volledige en actueel overzicht van alle bestaande en bruikbare 
verkeersveiligheidsindicatoren, zie Lammar P.(2006). Verkeersveiligheidsindicatoren: overzicht en 
omschrijving van bestaande en bruikbare indicatoren. Diepenbeek: 
http://www.steunpuntverkeersveiligheid.be/nl/modules/publications/store/126.pdf . 
89 http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&COD=CP/39 
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&COD=AG/EE/054 . 
90 Zie Lammar P.(2006). Haalbaarheidsstudie voor de correctie van de ongevallengegevens. 
Diepenbeek: http://www.steunpuntverkeersveiligheid.be/nl/modules/publications/store/117.pdf .  
Zie ook Lammar P(2006). Casestudies onderregistratie van ernstig gewonde verkeersslachtoffers. 
Officiële ongevallengegevens versus ziekenhuisgegevens, Diepenbeek: 
http://www.steunpuntverkeersveiligheid.be/nl/modules/publications/store/105.pdf . Verder Lammar P. 
en Hens, L. (2004). Onderzoek naar het gebruik van ziekenhuisgegevens: Minimale Klinische Gegevens, 
Diepenbeek: http://www.steunpuntverkeersveiligheid.be/nl/modules/publications/store/43.pdf . 
91 Zie http://cdonet.rug.ac.be/mobiliteit/onderzoek/optima-verkeersstatistieken.htm  

http://www.steunpuntver
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&COD=CP/39
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=nl&COD=AG/EE/054
http://www.steunpuntverkeersveiligheid.be/nl/modules/publications/store/117.pdf
http://www.steunpuntverkeersveiligheid.be/nl/modules/publications/store/105.pdf
http://www.steunpuntverkeersveiligheid.be/nl/modules/publications/store/43.pdf
http://cdonet.rug.ac.be/mobiliteit/onderzoek/optima
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uit momentopnames. Er bestaan registraties die nuttige informatie opleveren, maar de ideeën 
en de meningen van de slachtoffers zelf worden niet altijd gebruikt voor de formulering van 
onderzoeksvragen. Bovendien is er geen informatie beschikbaar over hulp/ zorggebruik over 
de grenzen van de verschillende voorzieningen.  

Nochtans is er een grote behoefte aan beleidsrelevante informatie die afkomstig is van de 
slachtoffers zelf en in sommige gevallen kan informatie over zorggebruik enkel verstrekt 
worden door de slachtoffers zelf. Een panel van verkeersslachtoffers dat over meerdere jaren 
wordt gevolgd kan hierop een antwoord bieden. Ter voorbereiding daarvan moet een gap-
analyse worden uitgevoerd over alle informatie die beschikbaar is en die welke dringend moet 
worden verzameld om zinvolle beleidsmaatregelen te nemen.  

Aandachtspunten 

Het panelonderzoek zal in eerste instantie aandacht moeten hebben voor het opmaken van een 
profiel van verkeersslachtoffers, voor hun ervaringen met hulp en zorg en voor de 
langetermijngevolgen van het ongeval. Het panel kan ook nuttig zijn voor de evaluatie van 
regionale pilootprojecten voor de optimalisering van de opvang. Daartoe moet het panel een 
regionale structuur krijgen, en moet er worden gewerkt met experimentele regio's waar 
bepaalde maatregelen worden uitgetest en controleregio’s waar dit niet het geval is.  

Doel van het onderzoek  

§ opmaken van een profiel van verkeersslachtoffers; 
§ meten en analyseren van de psychische gevolgen van ernstige verkeersongevallen bij 

volwassenen en kinderen en hun nabestaanden (prevalentie van acute en posttraumatische 
stress-stoornissen, angst, depressie en schuldgevoelens); 

§ analyseren van het verwerkingsproces vanuit theoretische modellen en de beïnvloedende 
factoren, om de factoren te identificeren die leiden tot psychische moeilijkheden en 
instrumenten te ontwikkelen om risicosituaties sneller te detecteren; 

§ analyseren van de gevolgen van een verkeersongeval op het beroepsmatig functioneren, 
het gezinsleven en de sociale relaties; 

§ analyseren van de financiële gevolgen voor de slachtoffers en hun nabestaanden; 
§ evaluatie van de begeleiding en hulpverlening door de slachtoffers en hun nabestaanden; 
§ in kaart brengen van overlappingen en tekorten in de begeleiding en hulpverlening van 

slachtoffers en hun nabestaanden; 
§ schatting van de economische kosten van verkeersongevallen. 

Methode 

Longitudinale studie aan de hand van een representatief panel van slachtoffers en 
nabestaanden, die gedurende minstens 3 jaar gevolgd worden. Naargelang de deeldoelstelling 
van het onderzoek kan gebruik worden gemaakt van individuele interviews, telefonische 
enquêtes, mailenquêtes en dossieranalyse. Minimaal 1000 slachtoffers/nabestaanden moeten in 
de studie worden opgenomen om subgroepanalyses mogelijk te maken. Indien een grootschalig 
onderzoek financieel niet haalbaar is, moet gekozen worden voor een panel van bepaalde types 
van slachtoffers. 
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Werving en selectie van panelleden 

Selectie van zinvolle regio’s voor begeleiding en hulpverlening. Binnen deze regio’s is het 
steekproefkader de slachtoffers/nabestaanden (inclusief hun omgeving) binnen een bepaalde 
tijdsperiode. 

Uitbreiding 

Indien de gegevens van de slachtoffers gekoppeld worden aan gegevens van de hulpverlening 
en rechtsbedeling is evaluatie van bestaande en nieuw ingevoerde praktijken mogelijk. 

9.6.3. Analysekader voor good practices en aanbevelingen 

Er is een analyse nodig van de voorstellen en good practices in dit rapport, waarbij de 
verschillende benaderingen met elkaar geconfronteerd worden en op basis waarvan in de 
volgende fase meer geïntegreerde good practices worden ontwikkeld, rekening houdend met de 
context en implementatiemogelijkheden. 

Alle voorstellen kunnen worden gescreend aan de hand van volgende checklist92: 
§ de gekozen interventie is geschikt om het doel te bereiken; 
§ de gekozen interventie is afgestemd op de probleemdeterminanten; 
§ de gekozen interventie is qua vorm en inhoud afgestemd op de gebruikersgroep; 
§ de doelgroep wordt betrokken bij het opzet van de interventie; 
§ de gekozen interventie is afgestemd op de lokale situatie; 
§ de gekozen interventie is afgestemd op de beleids- en ruimere context; 
§ de gekozen interventie biedt een meerwaarde t.o.v. de bestaande interventie; 
§ de interventie-onderdelen zijn op elkaar afgestemd; 
§ de keuze voor de specifieke interventie is gebaseerd op de verwachte effectiviteit ervan (op 

basis van onderzoek, ervaring in vergelijkbare omstandigheden of een pretest); 
§ er is een analyse gemaakt van de mogelijke neveneffecten en bedreigingen voor het 

project; 
§ er zijn voldoende werkzame elementen opgenomen in de interventie (persoonlijke 

betrokkenheid en actieve betrokkenheid, ondersteunende maatregelen, concreet en korte 
termijn). 

9.6.4. Oprichting expertisecentrum opvang van 
verkeersslachtoffers 

Uit de eindverslagen van de werkgroepen blijkt dat informatie niet steeds toegankelijk of 
beschikbaar is en dat diverse actoren vanuit verschillende invalshoeken en paradigma’s 
vertrekken. De begeleiding van slachtoffers is ook een taak van vele actoren. De huidige 
kennis over de begeleiding van verkeersslachtoffers kan worden gecentraliseerd en verspreid 
vanuit een op te richten expertisecentrum voor de opvang van verkeersslachtoffers. Een 
grondiger analyse moet toelaten de meest geschikte plaats voor dit centrum te bepalen, al dan 
niet in de schoot van bv. een bestaand universitair of ander centrum of steunpunt. 

                                                
92 Scheerder, G., Van den Broucke, S., Saan, H., Projecten voor gezondheidspromotie, Brussel, 2003. 
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10. Een betere opvang van verkeersslachtoffers op 
alle fronten 

In dit hoofdstuk worden de aanbevelingen vanuit elk dossier kort en krachtig geformuleerd en 
genummerd. Meer informatie over de aanbevelingen, de context en de knelpunten waaruit ze 
voortkomen vindt u in de betreffende hoofdstukken. 

In een laatste punt wordt aangegeven wat er na de Staten-generaal verder zou moeten 
gebeuren. 

10.1. Aanbevelingen voor een betere opvang van 
verkeersslachtoffers 

De stuurgroep formuleert in totaal 214 aanbevelingen voor een betere opvang en begeleiding 
van verkeersslachtoffers. 

Elke werkgroep heeft zijn aanbevelingen op een eigen manier geselecteerd en gestructureerd. 
Het gaat om aanbevelingen van diverse aard. Sommige zijn gericht tot het beleid, andere tot de 
betrokken diensten en personen. Sommige kaarten wezenlijke pijnpunten aan, andere 
behandelen meer onderliggende problemen. Sommige hebben raakpunten of overlappen elkaar, 
andere staan volledig op zichzelf. Sommige zijn gericht tot een bepaalde instantie, andere 
handelen over een bepaald thema. 

De stuurgroep was van oordeel dat het verzamelen en kort en krachtig formuleren van deze 
214 aanbevelingen de rijkdom van de werkzaamheden in de werkgroepen perfect aangeeft. Hij 
vindt dat ze niet voor maar na de Staten-generaal verder moeten worden gescreend en 
gehergroepeerd, in functie van de prioriteiten die tijdens de Staten-generaal worden bepaald. 
Het hoofdstuk over onderzoek en statistiek (hoofdstuk 9) biedt alvast een checklist om de 
aanbevelingen van de werkgroepen verder te screenen. 

Een aantal aanbevelingen springen alvast in het oog omdat ze vanuit verschillende 
werkgroepen werden geformuleerd:  
§ het ontwikkelen van een trajectbegeleiding voor verkeersslachtoffers, die van bij het 

begin ook de zorg en begeleiding naar re-integratie kan organiseren en coördineren; 
§ meer informatiedoorstroming tussen alle personen en diensten die verkeersslachtoffers 

opvangen; 
§ heldere afspraken en taakverdeling tussen alle betrokken partners; 
§ meer inlevingsvermogen bij al wie met slachtoffers in contact komt; 
§ een aangepaste vorming voor alle betrokken actoren, gericht op de problematiek van 

verkeersongevallen en de opvang van verkeersslachtoffers; 
§ een wetenschappelijke onderbouwing voor de opvang van verkeersslachtoffers. 

De aanbevelingen zijn gericht tot een of meerdere instanties, organisaties of personen. De 
geadresseerde is niet altijd vermeld. Wie de schoen past, trekke hem aan ...  



 112 

 

10.1.1. Vanuit de werkgroep Medische Hulpverlening 

Aan artsen en verpleegkundigen 

1. Respecteer de verzuchtingen van ervaringsdeskundigen en laat u voor de opvang van 
verkeersslachtoffers inspireren door het Franse charter Chartre d’accueil des 
familles de victimes de la violence routière dans les établissements de santé destinée 
aux professionnels93.  

2. Waak mee over de consequente continuïteit van informatie vanwege en naar de 
slachtofferomgeving wanneer de verdere zorg wordt overgelaten aan collega’s. 

3. Organiseer uw dienst om steeds een optimale opvang te kunnen verzekeren. Zorg 
voor dienstprotocols daarover. Dit omvat uiteraard ook de nodige opleiding en 
evaluatie. Betrek de ziekenhuisdirectie indien er structurele tekortkomingen zijn 
waardoor dit werk niet naar behoren kan gebeuren. 

4. Houd rekening met het bestaande wettelijk kader en de consequenties daarvan 
(gerechtelijk onderzoek – donorschap). Tracht dit ook zo vroeg mogelijk te 
communiceren aan de slachtofferomgeving. 

5. Werk mee aan zinvolle registratie en onderzoek om zowel het preventieve als het 
curatieve slachtofferbeleid in ons land te optimaliseren. 

Aan de ziekenhuis- en revalidatiedirecties 

6. Tracht samen met alle betrokken diensten een protocol af te sluiten voor de opvang 
van de familie van verkeersslachtoffers zoals omschreven in het bovenstaande Franse 
charter. De juiste logistieke ondersteuning hiervoor is absoluut noodzakelijk.  

7. Tracht boven de grenzen van de verzuiling afspraken te maken met naburige 
instellingen zodat iedere burger altijd op de meest kwaliteitsvolle wijze kan worden 
verzorgd. 

8. Neem initiatieven om de discontinuïteit van het normale leven (school / werk…) 
voor het slachtoffer met alle middelen te verkleinen. 

Aan de Vlaamse overheid 

9. Denk na over de aanstelling van een patiëntencoach in elk ziekenhuis die zorg 
draagt over verkeersslachtoffers en hun familie in situaties van plotse ontreddering. 
Dit moet iemand zijn die ook een transmurale functie heeft.  

10. Leg in de regelgeving vast dat noodzakelijke medische attesten op een uniforme 
manier door alle ziekenhuisdiensten en voor alle politiediensten of 
verzekeringsmaatschappijen reeds initieel kunnen worden afgehandeld indien de 
slachtoffers daarmee akkoord gaan.  

11. Leg ook via regelgeving vast dat de politie zo snel mogelijk de verwanten van een 
ongeval op de hoogte brengt en het ziekenhuis daarover informeert. 

12. Zorg er via wetgeving voor dat patiënten die nood hebben aan meer gespecialiseerde 
zorg, deze ook zo spoedig mogelijk kunnen krijgen. 

13. Zorg ervoor dat onderwijs zijn opdracht bij kinderen die in een ziekenhuis liggen 
voortzet en uitbreidt. Daarnaast moeten alle leerlingen ook worden voorbereid op 
hulp aan slachtoffers, bv. met een Basic Life Support (BLS)-opleiding.  

14. Geef steun aan initiatieven die voor volwassenen in de periode van ontreddering de 
kloof met het normale leven zoveel mogelijk trachten te dichten, bv. het werk. 

                                                
93 www.famille.gouv.fr/dossiers/violences_rout/index.htm 

www.famille.gouv.fr/
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15. Zorg ervoor dat voor medische specialisaties waar een goed menselijk contact nodig 
is, een empathische attitude en sociale vaardigheden een belangrijk 
selectiecriterium worden voor kandidaat-artsen. 

10.1.2. Vanuit de werkgroep Psychosociale Hulpverlening 

Kennisverwerving, sensibilisatie en informatieverstrekking 

16. Maak van overheidswege in samenwerking met relevante organisaties werk van een 
doorgedreven voorlichting en bewustmaking van de brede samenleving, de 
verkeersslachtoffers zelf en de betrokken sectoren en beleidsinstanties.  

17. Richt een wetenschappelijk onderbouwd expertisecentrum op, dat kennis 
verzamelt, verder uitbouwt en ter beschikking stelt, multidisciplinaire ondersteuning 
en vorming biedt en een internationaal contactpunt is. 

18. Creëer een centrale, gebruiksvriendelijke en praktische website voor het brede 
publiek en verspreid een informatiebrochure via de verschillende sectoren. 

19. Voer een grootschalig, diepgaand en longitudinaal onderzoek uit naar de diverse 
gevolgen van verkeersongevallen voor slachtoffers en hun na- en naastbestaanden.  

20. Voer een praktijkgericht, evaluatief onderzoek uit naar het functioneren van de hulp- 
en dienstverlening in de diverse sectoren. 

21. Werk via een actieonderzoek nieuwe methoden en technieken uit van psychologische 
opvang en begeleiding. 

22. Houd er steeds rekening mee dat de ervaringen, noden en behoeften van de 
slachtoffers individueel bepaald zijn en stem de interventies dan ook af op 
individuele situaties. 

Samenwerking in de opvang 

23. Zorg voor meer duidelijkheid en bindende afspraken over de bevoegdheden en 
de werkverdeling tussen de diensten politiële slachtofferbejegening, 
slachtofferonthaal op het parket en de diensten voor slachtofferhulp.  

24. Laat de verschillende diensten of sectoren op lokaal vlak een aanspreekpunt of 
verantwoordelijke voor verkeersslachtoffers installeren en werk doorgedreven 
samenwerkingsmodellen uit.  

25. Realiseer voor alle categorieën verkeersslachtoffers een meer proactief 
hulpaanbod.  

26. Verstrek aan het slachtoffer en zijn omgeving vanuit de verschillende sectoren 
adequate informatie over het ongeval en de afwikkeling ervan.  

27. Onderzoek in hoeverre de formule van trajectbegeleiders (case-managers) in en 
tussen de respectieve sectoren (met inbegrip van de revalidatiecentra) kan worden 
uitgebouwd.  

28. Laat de respectieve sectoren een intern beleidsplan uitwerken over de zorg voor de 
eigen medewerkers. 

29. Stel een algemene gedragscode op over omgaan met verkeersslachtoffers. 
30. Coördineer tussen de verschillende sectoren het vormingsaanbod voor vrijwilligers 

over de opvang van verkeersslachtoffers. 

Medische sector 

31. Organiseer op spoedgevallendiensten in ziekenhuizen naast een psychiatrische 
permanentie een psychosociale permanentie en zorg ervoor dat elk slachtoffer in 
een persoonlijk gesprek een hulpaanbod krijgt.  
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32. Maak in de basisvorming en de voortgezette opleiding van 
urgentieverpleegkundigen en -artsen de opvang van verkeersslachtoffers tot een 
verplicht onderdeel. 

33. Zorg er bij een langere hospitalisatie voor dat de sociale diensten van ziekenhuizen 
aandacht en deskundigheid hebben voor de psychosociale noden van de slachtoffers 
en hun familieleden. 

34. Exploreer de precieze rol van de huisarts in de opvang, informatieverstrekking en 
doorverwijzing van verkeersslachtoffers. 

Politie 

35. Verduidelijk voor de politie een aantal richtlijnen, onder meer voor de 
doorverwijzing van slachtoffers en nabestaanden van zware verkeersongevallen.  

36. Onderzoek of de diensten politiële slachtofferbejegening voldoende ondersteuning 
en vorming bieden aan de eerstelijns politieambtenaren en elders in de 
politieorganisatie waar zich nog lacunes voordoen. 

37. Laat in de reguliere en voortgezette opleiding vanuit de politiescholen de opvang van 
slachtoffers en verkeersslachtoffers opnieuw meer aan bod komen.  

38. Breid het bestaande, proactieve model van doorverwijzing naar de diensten 
slachtofferhulp uit naar nabestaanden van dodelijke verkeersongevallen, gewonde 
slachtoffers en ooggetuigen. 

Parket en rechtbank 

39. Ontwikkel voor de diensten slachtofferonthaal een helder en eenduidig beleid en 
voorzie in bijkomende personeelsmiddelen, onder meer ter ondersteuning van de 
registratie als benadeelde persoon, de dossierinzage en de doorverwijzingen. 

40. Integreer in de universitaire opleiding van juristen en advocaten de problematiek 
van verkeersslachtoffers en de multidisciplinaire aanpak ervan. 

41. Geef in de opleiding van de magistratuur de problematiek van verkeersongevallen 
en de opvang van verkeersslachtoffers een meer prominente plaats en vul die 
multidisciplinair in. 

Diensten slachtofferhulp 

42. Laat de diensten voor slachtofferhulp hun functie van eerstelijnsopvang, 
coördinatie van de hulpverlening en maatschappelijk-structureel werk verder 
uitbouwen en geef hen beduidend meer personeels- en werkingsmiddelen. 

43. Zorg ervoor dat de vrijwilligers binnen slachtofferhulp vorming krijgen over de 
problematiek van verkeersslachtoffers. 

44. Laat binnen de Centra voor Algemeen Welzijnswerk de deelsectoren slachtofferhulp 
en justitieel welzijnswerk hun rol verder uitklaren voor slachtoffers en veroorzakers.  

45. Voer onderzoek uit over wederzijdse dader- en slachtofferpercepties en de 
mogelijkheden van dialoog en bemiddeling tussen slachtoffers en veroorzakers (en 
hun naasten). 

Tweedelijnshulpverlening 

46. Onderzoek hoe een complementair en effectief aanbod van de (gesubsidieerde) 
tweedelijnshulpverlening kan worden uitgebouwd, meer bepaald vanuit de centra 
voor geestelijke gezondheidszorg.  

47. Maak binnen elk centrum voor geestelijke gezondheidszorg een medewerker 
verantwoordelijk voor de problematiek van (verkeers)slachtoffers. 

48. Neem waar aangewezen de centra voor geestelijke gezondheidszorg op in de 
arrondissementele welzijnsteams slachtofferzorg.  
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Andere sectoren 

49. Moedig professionele diensten en lotgenotenverenigingen aan om onderlinge 
samenwerkingsverbanden uit te bouwen. 

50. Stimuleer de doorverwijzing naar de psychosociale hulpverlening vanuit andere 
diensten, bv. vanuit de medische sector, de verzekeringssector, het onderwijs en de 
arbeidswereld. 

Specifieke problematiek van kinderen en jongeren 

51. Voer meer diepgaand onderzoek uit over de psychische gevolgen van een 
verkeersongeval op kinderen en jongeren als rechtstreeks of onrechtstreeks 
slachtoffer. 

52. Zorg ervoor dat hulpverleningsdiensten meer aandacht opbrengen en een methodiek 
ontwikkelen voor kinderen-slachtoffers en broers, zussen en andere familieleden 
van (overleden) verkeersslachtoffers. 

53. Ondersteun vanuit het beleid de verdere uitbouw van de door de diensten voor 
slachtofferhulp georganiseerde kinderwerking. 

Media en journalisten 

54. Maak werk van vorming, dialoog en sensibilisering van journalisten over de wijze 
van verslaggeving over verkeersongevallen en het optreden tegenover 
verkeersslachtoffers en hun omgeving.  

55. Zorg voor opleiding en coaching van professionals en vrijwilligers om op een 
effectieve en deontologisch verantwoorde wijze om te gaan met journalisten en 
interviews te geven. 

56. Zorg ervoor dat verkeersslachtoffers en hun omgeving informatie krijgen over een 
interview met de pers, mogelijke opportuniteiten, beperkingen, effecten, kortom 
voor- en nadelen en zijn of haar rechten. 

57. Laat betrokken sectoren als politie, justitie, medische interventiediensten en 
slachtofferorganisaties gedragslijnen uitwerken voor hun personeel in hun 
contacten met de pers. 

58. Ontwikkel door middel van onderzoek verdere kennis over de impact van 
berichtgeving op verkeersslachtoffers en hun omgeving, maar ook over de noden 
van slachtoffers hierin.  

10.1.3. Vanuit de werkgroep Re-integratie 

Casemanagement van verkeersslachtoffers  

59. Stel voor elk verkeersslachtoffer een opgeleide casemanager aan voor de organisatie 
en coördinatie van de zorg en begeleiding naar re-integratie, met prioriteit voor 
omgevingsgerichtheid, vroegtijdigheid en langdurigheid. 

60. Richt een meldpunt op met een dispatcher, administrator en coördinator, dat 
verkeersslachtoffers kan toewijzen aan een casemanager.  

61. Zorg voor een actief netwerk van organisaties en consulenten/experts, die de 
casemanager kan consulteren over complexe situaties. 

62. Zorg voor de nodige vorming en intervisie. 

Wonen 

63. Breid de mogelijkheden uit van thuiszorg, thuisbegeleiding, begeleid wonen, 
woonbegeleiding en aanbod sociale en aangepaste woningen, met een 
multidisciplinaire omkadering. 
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64. Pas een snellere procedure toe bij aanvraag van hulpmiddelen en woningaanpassing.  
65. Maak werk van voldoende hoge tegemoetkomingen voor zelfstandig wonen. 

Onderwijs  

66. Organiseer voldoende kennis en knowhow over jonge verkeersslachtoffers en hun 
schoolse mogelijkheden in de diverse onderwijsvormen en types. 

67. Zorg voor aangepaste en flexibele onderwijsdoelstellingen en onderwijstrajecten. 
68. Start een specifiek programma voor niet-aangeboren hersenaandoeningen (NAH) in 

het buitengewoon onderwijs. 

Werken 

69. Zorg voor eenduidige, actuele, begrijpbare en breed verspreide informatie over re-
integratiemogelijkheden. 

70. Stem de werking van revalidatiecentra af op die van de Centra voor 
Gespecialiseerde Voorlichting bij Beroepskeuze (CGVB’s) en de Centra voor 
Beroepsopleiding (CBO’s). 

71. Zorg voor een uitbreiding van de CBO’s. 
72. Expliciteer de rol van VDAB als regisseur van de sector. 
73. Maak duidelijke afspraken tussen verzekeringsmaatschappijen, advocaten en 

uitkeringsverstrekkers, zodat er geen kans is op een verminderde uitkering bij re-
integratie op de arbeidsmarkt voor de consolidatie.  

74. Geef een erkenning van de deskundigheid van dokters die zich uitspreken over 
werk(on)geschiktheid. 

75. Zet een sensibilisatie- en informatiecampagne op over werken met een handicap, 
gericht op werkgeversorganisaties. 

76. Zet onderzoek op naar meetinstrumenten om restletsels te omschrijven en 
basiscompetenties voor werk te bepalen.  

Vrije tijd 

77. Steun bestaande projecten in dagcentra of andere diensten met een zinvol aanbod 
voor vrijetijdsbesteding.  

78. Activeer een uitbreiding van het bestaande aanbod en nieuwe initiatieven voor 
mensen met niet-aangeboren hersenafwijkingen (NAH). 

79. Plan projecten die via sport re-integratie realiseren.  
80. Zet een sensibilisatie- en informatiecampagne op over verkeersslachtoffers in 

sport- en vrijetijdsorganisaties. 
81. Voer onderzoek uit naar de relatie tussen sport, vrijetijdsbesteding en re-integratie.  

Mobiliteit 

82. Organiseer meer betaalbare en flexibele mindermobielencentrales.  
83. Zorg voor aanpassing/uitbreiding van budgetten (PAB) en geef uitvoering aan het 

kaderdecreet PGB om verkeersslachtoffers te helpen integreren via ICT. 
84. Zet een sensibilisatie- en informatiecampagne op over mensen met een handicap naar 

de vervoersmaatschappijen. 

Begeleiding 

85. Breng transparantie in zorg tussen het specifieke en niet-specifieke aanbod voor 
verkeersslachtoffers. Breng het specifieke aanbod in kaart en ondersteun via een 
multidisciplinair adviesteam het niet-specifieke aanbod. 

86. Ondersteun zelfhulpgroepen/ervaringsdeskundigen.  
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87. Zet een doorgedreven sensibilisatie- en informatiecampagne op naar eerste- en 
tweedelijnszorg, met inbegrip van modules NAH binnen (voortgezette) opleidingen 
in de medische sector en in de hulpverlening. 

Dienst spoedgevallen 

88. Zorg voor een systematische en volledige registratie van de verkeersslachtoffers, om 
een duidelijk beeld te krijgen van de gevolgen op lange termijn.  

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en NAH 

89. Geef prioriteit aan de uitbreiding van een aangepast zorgaanbod, zowel intramuraal 
als extramuraal. 

90. Stimuleer kennis en expertise van neurocognitieve symptomen en psychiatrische 
stoornissen. 

91. Benadruk het recht op een goede diagnose en indicatiestelling, een juiste therapie en 
een aangepaste revalidatie.  

92. Ondersteun en stimuleer netwerken voor training in real-life situaties.  
93. Zet een sensibilisatie- en informatiecampagne op over NAH. 

Schakelhulp en kennisnetwerk 

94. Zorg voor transparantie in de doolhof van het hulp-, zorg- en begeleidingsaanbod .  
95. Geef prioriteit aan de aanstelling en vorming van voldoende (gespecialiseerd) 

personeel.  
96. Plan een doorgedreven vorming van alle betrokken organisaties binnen de 

bevoegdheid van de federale, Vlaamse en provinciale overheid. 

10.1.4. Vanuit de werkgroep Mobiliteit 

Algemene aanbevelingen 

97. Vul de huidige doelstelling aan van mobiliteit, een veilig functionerend 
verkeerssysteem, en stem ze af op de behoeften van het verkeersslachtoffer en 
zijn/haar omgeving 

98. Zorg daartoe voor een meer structurele samenwerking tussen de beleidsdomeinen 
maatschappelijke gezondheidszorg en mobiliteit. 

99. Organiseer educatie en sensibilisatie over de sociale en emotionele problemen van 
verkeersslachtoffers en hun na- en naastbestaanden, zodat er in alle vervoerswijzen 
meer begrip komt voor weggebruikers met een functiebeperking. 

100. Zorg voor een permanente structuur die zich bezighoudt met de problematiek 
'verkeersslachtoffer en mobiliteit'. 

Concrete aanbevelingen 

101. Richt een centraal infopunt op waar zowel verkeersslachtoffers als personen uit hun 
omgeving terechtkunnen met hun vragen. 

102. Onderzoek of wettelijke bepalingen verkeersslachtoffers in de nodige 
gedragaanpassing ondersteunen of hinderen, bv. het probleem van rolstoelgebruik in 
het verkeer.  

103. Onderzoek in hoever de procedures administratief kunnen worden vereenvoudigd 
en gecentraliseerd, bv. de financiering van aangepaste of alternatieve voertuigen, de 
koppeling van btw-vrijstelling en vrijstelling van de verkeersbelasting. 

104. Laat de training van bestuurders met een functiebeperking begeleiden door een 
team van rij-instructeurs, ergotherapeuten, psychologen en artsen. 
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105. Zet een actieprogramma op om de 'gezonde' weggebruikers tot een sociaal 
engagement te brengen tegenover personen met een functiebeperking. 

106. Spoor personeelsleden van openbaar vervoer en andere diensten die in contact komen 
met verkeersslachtoffers en hun naastbestaanden via navorming aan tot meer 
inlevingsvermogen. 

107. Creëer een aanbod van psychologische begeleiding voor mobiliteitsvragen, zodat 
verkeersslachtoffers en hun omgeving inzicht krijgen in hun functiebeperkingen in 
het verkeer. 

108. Zet een studie op over het risico dat na- en naastbestaanden kunnen vormen voor 
de verkeersveiligheid en sensibiliseer hen over het risico dat ze kunnen vormen door 
onveilig verkeersgedrag. 

109. Richt een centraal rijgeschiktheidscentrum op, waar alle activiteiten als het 
opzetten van relevante studies, technische aanpassing van voertuigen, 
rijgeschiktheidsonderzoek en trainingen kunnen worden georganiseerd. 

10.1.5. Vanuit de werkgroep Politie 

110. Verzamel systematisch good practices over de opvang van verkeersslachtoffers door 
lokale en federale politie en stel ze ter beschikking via een door de Directie Relaties 
met de lokale politie (CGL) van de federale politie te beheren databank.  

111. Verduidelijk de regelgeving (OOP 15ter en Samenwerkingsakkoord) over 
(politionele) slachtofferbejegening over de taken en verplichtingen van de federale 
en lokale politie bij de opvang van verkeersslachtoffers.  

112. Verduidelijk in de regelgeving de taken en bevoegdheden van de federale politie en 
van de verkeerspolitie inzake de opvang van verkeersslachtoffers en de 
samenwerkingsmodaliteiten met de lokale politie. 

113. Besteed in de regelgeving grote aandacht aan de verantwoordelijkheden van de 
leidinggevenden van de federale politie en de lokale politie.  

114. Maak in de OOP15 ter duidelijk dat het verplichte aanbod tot doorverwijzing naar 
de diensten slachtofferhulp niet alleen geldt voor slachtoffers (of nabestaanden) van 
dodelijke verkeersongevallen, maar ook voor ernstig gewonde of getraumatiseerde 
slachtoffers.  

115. Pas het artikel 35 en/of het artikel 46 van de Wet op het Politieambt aan, of geef 
minstens instructies aan de politiediensten opdat niet alleen de privacy van 
aangehouden, gevangen of opgehouden personen beschermd wordt maar ook die van 
de slachtoffers.  

116. Verplicht de lokale politiezones en de federale politie in de actieplannen voor 
verkeersveiligheid – voorwaarde voor subsidies via het veiligheidsfonds – ook 
initiatieven te nemen voor de opvang van verkeersslachtoffers. 

117. Bepaal voor de rekrutering van politieambtenaren en de psychotechnische proeven in 
de selectieprocedures expliciete criteria over de vaardigheden waarover kandidaten 
moeten beschikken voor een behoorlijke slachtofferbejegening.  

118. Geef in de opleidingsprogramma’s van de politiescholen meer aandacht aan 
vaardigheden voor de redactie van processen-verbaal van verkeersongevallen.  

119. Besteed in de opleidingsprogramma’s van de basisopleiding en de voortgezette 
opleidingen niet alleen aandacht aan slachtofferbejegening in het algemeen, maar ook 
aan de specifieke kenmerken van slachtofferschap in het verkeer en het optreden 
van politieambtenaren bij (ernstige) verkeersongevallen.  

120. Stel, naar analogie met de rampenplannen, interventieplannen op voor 
verkeersongevallen, die duidelijk aangeven wat de taak en verantwoordelijkheid van 
elke actor is. Voorzie daarbij in een ongevallencoördinator.  

121. Stel op nationaal niveau een draaiboek op waarin de verschillende stappen in de 
opvang van verkeersslachtoffers worden uitgetekend en standaardprocedures en 
werkfiches worden opgenomen.  
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122. Verduidelijk in een samenwerkingsprotocol en -structuur tussen de federale en de 
lokale politie, de taakafbakening en de samenwerking tussen de federale en de lokale 
politie inzake politionele slachtofferbejegening van verkeersslachtoffers.  

123. Zorg voor een snelle en accurate informatiedoorstroming over de 
verkeersslachtoffers tussen de federale politie en de lokale politie en tussen de lokale 
politiezones.  

124. Voorzie in een duidelijke samenwerking en taakafbakening tussen de diensten voor 
politionele slachtofferbejegening en diensten voor slachtofferhulp, onder meer 
wanneer een langdurige ondersteuning van de slachtoffers aangewezen is.  

125. Creëer op provinciaal niveau een overlegstructuur waarin alle diensten die 
betrokken zijn bij politionele slachtofferbejegening op lokaal en federaal vlak – met 
respect voor ieders autonomie – verenigd worden voor overleg en coördinatie.  

126. Creëer voor de politiediensten per politiezone één centraal aanspreekpunt over de 
hulpverleningsmogelijkheden.  

127. Werk een samenwerkingsprotocol uit tussen de urgentiediensten van de 
ziekenhuizen, de politiediensten en de diensten politionele slachtofferbejegening.  

128. Veralgemeen in verband met de slechtnieuwsmelding het gebruik van een checklist 
om op een geïndividualiseerde wijze te kunnen peilen naar de directe behoeften van 
het slachtoffer en/of zijn na(ast)bestaanden.  

129. Zorg ervoor de informatieverschaffing aan slachtoffers te stroomlijnen en te 
uniformiseren.  

130. Veralgemeen en systematiseer de praktijk van de hercontactname in een later 
stadium, zeker na dodelijke en ernstige verkeersongevallen.  

131. Herwaardeer de rol van de wijkagent in de opvang en nazorg aan 
verkeersslachtoffers en organiseer een systematische infostroom tussen de politionele 
slachtofferbejegenaar en de wijkagent en omgekeerd.  

10.1.6. Vanuit de werkgroep Justitie 

Algemene aanbevelingen 

132. Reserveer voldoende middelen om de onderstaande aanbevelingen degelijk uit te 
voeren. 

133. Gebruik respectvolle en menswaardige bewoordingen in instructies en richtlijnen 
rond slachtofferzorg. 

134. Neem altijd een empathische houding aan bij contacten met slachtoffers en 
na(ast)bestaanden, ook tijdens de vaststellingen ter plaatse. Geef of neem ruimte voor 
vorming op dit vlak. 

135. Bekijk of het idee van een functie van ongevallencoördinator bij dodelijke 
verkeersongevallen een werkbaar concept is. 

Politiediensten 

136. Besteed in de basisopleiding in de bestaande module over het proces-verbaal meer 
aandacht aan de inhoudelijke redactie van het proces-verbaal met het oog op 
relevante slachtofferinformatie.  

137. Besteed in de opleiding meer aandacht aan de opmaak en het uittekenen van schetsen 
van de plaats van het ongeval. 

138. Bouw een systeem uit van continue sensibilisering van de politiediensten over 
correcte informatieverstrekking. 

139. Neem in de ministeriële richtlijn Waardig afscheid nemen duidelijke instructies op 
die politiemensen en magistraten wegwijs te maken in de mogelijkheden om ter 
plaatse afscheid te kunnen nemen van hun overleden kind, partner, familielid ... 
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140. Neem in deze ministeriële richtlijn ook instructies op voor de brandweer en de 
civiele bescherming. 

Deskundigen 

141. Onderzoek de mogelijkheid om de functie en werking van een gerechtsdeskundige 
te institutionaliseren.  

142. Zorg ervoor dat de inlevering van de deskundigenverslagen binnen een redelijke 
termijn gebeurt, bv binnen de 4 maanden. 

143. Organiseer meer kennisoverdracht tussen politiediensten en verkeersdeskundigen, 
opdat er meer gerichte vaststellingen gebeuren. 

144. Stel een lijst op van de feiten waarvoor een gerechtsdeskundige altijd en 
onmiddellijk moet worden aangesteld. 

145. Neem bij alcoholintoxicatie of druggebruik bloedstalen en/of DNA-stalen om latere 
doodsoorzaken uit te sluiten of om te vermijden dat er geen toestemming tot crematie 
wordt gegeven. 

146. Zorg ervoor dat gerechtsdeskundigen snel op de plaats van het ongeval aanwezig 
kunnen zijn, bv. met politiebegeleiding. 

Openbaar ministerie en de zetel 

147. Stel als titularismagistraat bij een dodelijk verkeersongeval systematisch en 
onmiddellijk een verkeersdeskundige aan, die zich meteen naar de plaats van het 
ongeval begeeft voor de eerste vaststellingen. 

148. Geef tijdens het onderzoek aan slachtoffers en na(ast)bestaanden de mogelijkheid om 
hun vragen en verwachtingen te bespreken tijdens een persoonlijk onderhoud met 
de titularismagistraat. 

149. Hanteer een slachtoffervriendelijk taalgebruik in de briefwisseling van het parket 
en in de vonnissen en motiveringen van de rechtbank en hoven. 

150. Maak werk van de opwaardering van de werkzaamheden bij het politieparket en de 
politierechtbank via bijkomende vorming en sensibilisering. 

151. Verbeter de omstandigheden waarin terechtzittingen over dodelijke 
verkeersongevallen verlopen. 

152. Zie er als rechter op toe dat tijdens de zitting de advocaten hun zaak op een 
welbepaald uur behandelen en niet altijd om uitstel vragen. Dit uit respect voor de 
aanwezige partijen.  

153. Leg als rechter of openbaar ministerie tijdens de terechtzitting de nadruk op de 
aanwezigheid van de ouders. 

154. Geef alternatieve straffen en maatregelen een duidelijke plaats bij verkeersinbreuken. 
Door de strafmaat willen na(ast)bestaanden vooral dat de feiten zich niet meer 
herhalen. 

155. Laat de behandeling ten gronde sneller volgen op een onmiddellijke intrekking van 
het rijbewijs om te vermijden dat veroorzakers voor de definitieve uitspraak toch 
nog met de wagen rijden.  

156. Besteed in de opleiding van de magistratuur aandacht aan de emotionele impact die 
een terechtzitting teweegbrengt bij na(ast)bestaanden. Zorg ervoor dat rechters en het 
openbaar ministerie vaardigheden ontwikkelen om de zitting op een respectvolle 
manier te laten verlopen. 

157. Pas de ministeriële richtlijn Waardig afscheid nemen correct toe.  
158. Vul deze richtlijn aan met instructies over het afscheid nemen op de plaats van de 

feiten en over het administratieve traject voor vrijgave van het lichaam. 
159. Faciliteer het aanbod op bemiddeling tussen veroorzaker en nabestaanden zodat 

een communicatieproces tussen de veroorzaker en de nabestaanden na het 
verkeersongeval wordt op gang gebracht. 
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Advocatuur 

160. Formuleer als advocaat gespecialiseerd in verkeerszaken uw aanbod actiever naar 
slachtoffers en na(ast)bestaanden.  

161. Stel als balie een pool samen van advocaten gespecialiseerd in verkeerszaken en 
oefen controle uit op de specialisatie van deze advocaten. 

162. Garandeer en respecteer het recht op vrije keuze van een raadsman, ook als 
verzekeringsmaatschappij.  

163. Informeer als advocaat op eigen initiatief de slachtoffers en na(ast)bestaanden over 
hun rechten en de vooruitgang in het dossier. Vervul naast die informatieve ook een 
ondersteunende rol. 

164. Beschouw als advocaat het onderdeel van de strafuitvoering ook als uw 
werkterrein en dus uw verantwoordelijkheid. Na(ast)bestaanden zijn vragende partij 
om daar meer informatie over te krijgen. 

165. Besteed als balie aandacht aan de ontwikkeling en training van niet-juridische 
communicatievaardigheden.  

10.1.7. Vanuit de werkgroep Verzekeringen  

Algemene aanbevelingen voor de hele verzekeringssector 

166. Neem, als actor die in contact treedt met slachtoffers en hun naastbestaanden, een 
respectvolle, empathische houding aan, in overeenstemming met de ernst van de 
situatie. Bied als verzekeringssector uw (interne en externe) medewerkers 
opleidingen in deze zin aan en geef, bij aanwervingen, aandacht aan het empathisch 
vermogen van de kandidaat-werknemer. 

Aan de betrokken verzekeringsbemiddelaar 

167. Vervul op een professionele en deskundige wijze uw rol als raadgever of 
tussenpersoon; als u zelf niet deskundig is, verwijs de schadelijder dan door. 

168. Informeer de slachtoffers en hun naastbestaanden over de mogelijkheid een beroep te 
doen op professionele slachtofferhulp en verstrek hen de nodige contactadressen. 

169. Informeer de schadelijders over alle aspecten van de schaderegeling (juridisch, 
verzekeringstechnisch, gerechtelijk …) en breng deze informatie in een begrijpelijke 
vorm over. 

170. Verleen bijstand bij de contacten van de schadelijders met de verschillende actoren 
die in de schaderegeling optreden. 

171. Treed volstrekt onafhankelijk op ten opzicht van de verzekeraar die instaat voor de 
schadeloosstelling. 

172. Ga na of de schadelijders een beroep kunnen doen op een 
rechtsbijstandsverzekering en doe het nodige om deze verzekering onmiddellijk in 
werking te laten treden.  

173. Wanneer het gaat over een ongeval met dodelijke afloop, volg het dossier op; 
informeer de schadelijder uit eigen beweging wanneer daar reden toe is. 

174. Waak erover dat – ingeval van rechtsbijstand – de vrije keuze van advocaat (en 
eventuele deskundigen) gerespecteerd wordt; leg, wanneer daarom gevraagd wordt, 
de eerste contacten met de advocaat. 

175. Informeer de schadelijders over de taken en verantwoordelijkheden van de andere 
actoren die in de schaderegeling optreden, en doe desgevallend het nodige om deze 
personen op hun verplichtingen te wijzen. 
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Aan de rechtsbijstandsverzekeraar 

176. Onderneem onmiddellijk actie zodra u kennis krijgt van een zwaar letselongeval 
waarvoor uw bijstand wordt ingeroepen. Neem contact op met het slachtoffer of zijn 
naastbestaanden en zorg ervoor dat zij, op het gepaste ogenblik, alle informatie 
ontvangen die zij nodig hebben. Deel deze informatie in een voor de schadelijders 
begrijpelijke vorm mee.  

177. Informeer de slachtoffers en hun naastbestaanden over de mogelijkheid een beroep te 
doen op professionele slachtofferhulp en verstrek de nodige contactadressen.  

178. Informeer de schadelijders over de stappen die moeten worden gezet om op een 
correcte wijze schadeloos te worden gesteld; wijs de schadelijders op hun rechten 
wanneer zij sommige schadeposten uit het oog verliezen. 

179. Verleen deskundige bijstand, ook voor er gerechtelijke stappen (moeten) worden 
ondernomen.  

180. Verstrek volledige, correcte en objectieve informatie over de voor- en nadelen van 
een minnelijke regeling.  

181. Wijs uw cliënten onder meer op het feit dat het ondertekenen van een definitieve 
minnelijke regeling – in de huidige stand van wetgeving en rechtspraak – een 
burgerlijkepartijstelling in het strafproces uitsluit, waardoor de cliënten geen 
rechtstreekse toegang meer kunnen krijgen tot het strafdossier.  

182. Garandeer de vrije keuze van advocaat en eventuele deskundigen.  

Aan de verzekeraar die tot schadeloosstelling gehouden is 

Algemeen 

183. Waak erover dat betwistingen worden vermeden over schadebedragen die, in 
verhouding tot de ernst van de zaak en de omvang van de schade, een volstrekt 
marginaal karakter hebben. Dring bij deze marginale schadeposten niet aan op een 
absoluut bewijs van de geleden schade. 

184. Ga uit van een kwaliteitsvolle affectieve band tussen het slachtoffer en zijn 
familieleden. Het is aan u als verzekeraar om desgevallend het tegendeel te bewijzen. 

Uitbetaling van voorschotten 

185. Ga na aan welke personen u voorschotten kunt betalen zodra u weet dat u op een of 
andere wijze tot schadeloosstelling gehouden bent.  

186. De betaling heeft het karakter van een voorschot op de eindafrekening. Vraag de 
schadelijder niet voor het verkrijgen van het voorschot specifieke bewijsstukken 
voor te leggen.  

187. Betaal de voorschotten zo snel mogelijk en zorg ervoor dat ze volstaan om de 
onmiddellijke financiële gevolgen van het ongeval te dragen, zodat de schadelijders 
zelf geen grote bedragen moeten voorschieten.  

188. Deel aan de schadelijders duidelijk mee dat het gaat over een voorschot, niet over een 
definitieve regeling.  

189. Verricht de uitbetaling van een voorschot altijd zonder enige directe of indirecte 
afstand van rechten door de schadelijders.  



 123 

Minnelijke schikking die een definitieve regeling beoogt 

190. Stel bij overlijden geen minnelijke regeling voor in de eerste weken na het 
overlijden. Doe pas een concreet voorstel wanneer de ouders (of andere 
nabestaanden) emotioneel en menselijk in staat zijn daarover een weloverwogen 
beslissing te nemen.  

191. Combineer elk voorstel tot minnelijke schikking met correcte en volledige 
informatie over de draagwijdte en de gevolgen ervan. (Cfr. de problematiek van de 
burgerlijkepartijstelling.) 

192. Doe elk voorstel schriftelijk en laat een ruime bedenktijd.  
193. Indien voor letsels met een zware blijvende werkongeschiktheid (bv. 25 %) een 

minnelijke regeling wordt getroffen op basis van een niet-tegensprekelijke medische 
expertise, vermeld dan expliciet dat er voorbehoud wordt gemaakt voor 
schadeposten die in de toekomst nog kunnen opduiken en waarvan een 
oorzakelijk verband met het ongeval kan worden aangetoond.  

Bijkomende aanbevelingen aan justitie 

194. Tref de nodige (wettelijke) maatregelen opdat de nabestaanden die zich burgerlijke 
partij willen stellen toegang krijgen tot de informatie in het strafdossier (om bv. de 
concrete omstandigheden van het ongeval te laten onderzoeken, ook al is dat niet 
meer noodzakelijk om de schade te bepalen). 

195. Tref de nodige (wettelijke) maatregelen opdat de nabestaanden de mogelijkheid 
behouden om als partij op te treden in het strafproces, ook wanneer een minnelijke 
regeling werd getroffen.  

Administratieve afhandeling van schadedossiers  

196. Zorg ervoor dat de informatie rond de processen-verbaal vlugger ter beschikking 
wordt gesteld. Om vlug tot vergoeding te kunnen overgaan is het van kapitaal belang 
dat de slachtoffers en de betrokken verzekeraars zo snel mogelijk in het bezit worden 
gesteld van de informatie over de betrokken partijen in een verkeersongeval en over 
de omstandigheden van het ongeval.  

197. Houd slachtoffers op de hoogte wanneer u als verzekeraar geïnformeerd wordt over 
de inhoud van lopende strafdossiers.  

198. Maak de inschrijving van bromfietsen verplicht, zowel voor klasse A als voor B. 
Voor de schadevergoeding van slachtoffers is het noodzakelijk dat ofwel een 
betrokken motorvoertuig (in het kader van de regeling van zwakke weggebruikers) 
ofwel de fout van een derde (bestuurder van een motorvoertuig) kan worden 
vastgesteld. De identificatie van het voertuig is bijgevolg van essentieel belang.  

199. Reglementeer het beroep van auto-expert, zowel voor minnelijke regelingen als 
wanneer er beroep gedaan wordt vanuit de rechtbanken, met alle mogelijke garanties 
voor de kwalificaties van de expert.  

Onderzoek naar een meer adequaat herstelbeleid 

200. Voer op lange termijn een grondig onderzoek naar adequate methoden die kunnen 
bijdragen tot een effectief herstel van ernstige morele schade, in het bijzonder bij 
het overlijden van een kind. Hoewel het verlies zelf onherroepelijk is, kan niet 
worden ontkend dat er middelen kunnen worden ingezet om het leed te verzachten. 
De inspanningen die nodig zijn om dit herstelproces te ondersteunen, kunnen 
mogelijk een valabele en transparante basis bieden voor het vaststellen van de 
schadeloosstelling.  
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10.1.8. Vanuit de werkgroep Veroorzakers 

201. Informeer bij een letselongeval proactief alle betrokkenen (met inbegrip van 
nabestaanden en familie) over de mogelijkheden van bijstand en zorg voor de door 
het ongeval veroorzaakte problemen. 

202. Onderzoek de mogelijkheden om herstelbemiddelingsprocedures te ontwikkelen 
die de specificiteit van verkeersongevallen kan behandelen. 

203. Zorg ervoor dat de wetgever o.a. in overleg met de verzekeringsector de wetgeving 
inzake herstelbemiddeling consequent toepast. 

204. Start een onderzoek naar de mogelijkheden ter onderkenning van high-riskgroepen 
om een gerichte preventie naar letselongevallen te kunnen ontwikkelen. 

205. Stel bij ongevallen veroorzaakt door roekeloos en deviant gedrag onmiddellijk een 
procedure in over de rijgeschiktheid en mogelijke preventieve maatregelen ten 
aanzien van de veroorzaker. 

206. Zorg ervoor dat de justitiële overheden in samenspraak met de sector van 
rijgeschiktheid aangepaste procedures ontwikkelen om snel en adequaat 
rehabilitatiemaatregelen voor risicobestuurders te kunnen opleggen. 

207. Voorzie als overheid in een kwaliteitscontrole van enerzijds de herstelexamens en 
anderzijds de alternatieve maatregelen en therapieën inzake verkeersovertredingen en 
-misdrijven. 

208. Voorzie als overheid in een centraal registratiesysteem voor alle 
verkeersovertredingen en -misdrijven zodat veelvuldige herhaling (ook van kleinere 
feiten) zichtbaar wordt en op een aangepaste manier kan worden aangepakt. 

209. Neem als overheid een beslissing over de uitvoeringsbesluiten rond het rijbewijs met 
punten. 

210. Onderzoek of de gangbare praktijk inzake schadeloosstelling van blijvende 
invaliditeit of arbeidsongeschiktheid wel voldoende beantwoordt aan de werkelijke 
noden van ernstig getroffen verkeersslachtoffers. 

10.1.9. Vanuit de werkgroep Onderzoek en Statistiek 

211. Zorg voor optimalisering en aanvulling van statistieken en onderzoek over 
omvang, spreiding en evolutie in verkeersongevallen: 
- implementatie van de conclusies en aanbevelingen van het OPTIMA-

project (CDO, UGent en BIVV); 
- informatie over trauma/gevolgen: link ongevallendata en ziekenhuisdata 

(cfr. Onderzoek Steunpunt, BIVV en UGent); 
- betere beschikbaarheid van de statistieken, snellere beschikbaarheid van 

gegevens; 
- aanvullende informatie over de omstandigheden en de oorzaak van het 

ongeval: aanrijding (met wagen, brommer, fiets, voetganger), staat van het 
wegdek, alleen of in gezelschap; 

- bijkomende statistieken over het aantal jonge verkeersslachtoffers en 
psychische gevolgen van het ongeval; 

- gegevens over de omgeving van het slachtoffer; 
- linken van gegevens: van betrokkenen bij een ongeval wordt informatie 

verzameld over geslacht en leeftijd, maar de wetenschap wie veroorzaker 
is en wie slachtoffer wordt hier niet aan gekoppeld (is pas later bekend).  

212. Zorg voor een projectmatige en gecoördineerde aanpak van 
vernieuwingsprojecten uit verschillende sectoren. Werk ze planmatig uit, gesteund 
op beschikbare kennis en gevolgd door een evaluatie.  

213. Zorg voor een longitudinale studie naar de gevolgen van verkeersongevallen voor 
de slachtoffers om op middellange en lange termijn de opvang van 
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verkeersslachtoffers te optimaliseren. Er is een grote behoefte aan beleidsrelevante 
informatie die afkomstig is van de slachtoffers zelf. Een onderzoeksinfrastructuur die 
hierop een antwoord kan bieden is een Vlaams panel van verkeersslachtoffers dat 
over meerdere jaren wordt gevolgd 

214. Centraliseer de huidige kennis en informatie over de begeleiding van 
verkeersslachtoffers in een op te richten expertisecentrum voor de opvang van 
verkeersslachtoffers, al dan niet in de schoot van een bestaand centrum. 
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10.2. Wat na de Staten-generaal?  

De Staten-generaal is helemaal geen eindpunt. Het is de dag waarop de aanbevelingen worden 
voorgesteld. De drie betrokken Vlaamse ministers zullen laten horen waar hun prioriteiten 
liggen en hoe ze die in de toekomst waar zullen maken. Ook aan de federale overheid, aan de 
provincies en aan de sectoren worden aanbevelingen geformuleerd.  

De stuurgroep voor de Staten-generaal vraagt dat de Vlaamse Regering voorziet in een 
opvolgingsstructuur om geregeld te kunnen evalueren en bij te sturen. Eén van de eerste 
maatregelen die nodig is, is het ontwikkelen van een aangepaste opvolgingstool voor de 
aanbevelingen. 

Een betere opvang van verkeersslachtoffers zal onvermijdelijk meer inspanningen vragen op 
verschillende terreinen. De overheid staat hier voor een belangrijke maatschappelijke 
uitdaging, zodat verkeersslachtoffers kunnen terugvallen op een zorgzame, integrale en 
efficiënte ondersteuning. 

Ondanks alle inspanningen inzake de verkeersveiligheid, zullen er altijd slachtoffers vallen in 
het verkeer en zullen de noden van al deze verkeersslachtoffers en hun omgeving groot blijven. 
Daarom zal het noodzakelijk zijn blijvend aandacht te geven aan deze verkeersslachtoffers en 
blijvend werk te maken van een betere opvang van de getroffen slachtoffers en hun omgeving, 
zodat hun situatie met een gerichte aanpak kan worden verbeterd. 

Het is dus een opdracht die nooit zal eindigen. Daarom delen we de gedachte die Sabine 
Cocquyt neerschreef vanuit haar eigen ervaring en gesprekken met andere ouders van kinderen 
die een blijvend hersenletsel overhielden aan een verkeersongeval: ‘Vechten is het woord dat 
in mijn achterhoofd blijft hangen (...). Hoeveel hangt er eigenlijk niet van die vechtlust af? 
Vechten voor een kwaliteitsvolle behandeling en zorg door dokters en therapeuten. Vechten 
voor juiste en voldoende informatie, voor goede communicatie. Vechten voor kwaliteit in het 
nieuwe leven na het ongeval met fysieke en mentale beperkingen. Vechten voor financiële 
tegemoetkomingen, geschikte opvang, assistentie, hulpmiddelen, ondersteuning ... ‘. 
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Bijlage: Leden van de stuurgroep en van de 
werkgroepen 
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- Isabelle De Schrijver, directeur Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) 
- Gunter Desmet, domeinverantwoordelijke Mobiliteit, Onderwijs en Vlaamse Rand, 
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- Lien Vrijders, adjunct van de directeur Vlaams ministerie voor Mobiliteit en Openbare 

Werken 
- Lieslotte Wackenier, raadgever kabinet Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie 

en Gelijke Kansen 
-     Freya Verlinden, raadgever kabinet Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie 

             en Gelijke Kansen 
             -   Geert Wets, hoogleraar Universiteit Hasselt, directeur Instituut voor Mobiliteit (IMOB)    
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Werkgroep Medische Hulpverlening 

Voorzitter en auteur 
- Jan Stroobants, arts, diensthoofd Spoedgevallen Algemeen Ziekenhuis Middelheim en 

voorzitter van de Vereniging voor Belgische Urgentie Artsen 

Rapporteur 
- Marie-Laure Robberechts, adjunct van de directeur Vlaams Ministerie voor Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin 

Kernleden 
- Els Duval, arts dienst Kinderintensieve Zorgen Algemeen Ziekenhuis Middelheim 

Antwerpen 
- Katrien Hutsebaut, coördinator ZEBRA 
- Luc Huyghens, arts, diensthoofd Intensieve Zorgen AZ VUB 
- Hachimi Idrissi Said, arts dienst Spoedgevallen AZ VUB 
- Agnes Meulemans, anesthesist-urgentiearts, adjunct-kliniekhoofd UZ Gasthuisberg 

Leuven 
- Catharine Vander Linden, arts kinderrevalidatie UZ Gent 
- Wim Vande Voorde, gerechtsdeskundige, wetsarts K.U.Leuven 
- Luc Vuylsteke de Laps, raadgever preventieve gezondheidszorg, kabinet Vlaams minister 

van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

Leden 
- Patrick Haentjens, hoogleraar orthopedie-traumatologie AZ VUB 
- Francis Herbert, voorzitter Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) 
- Linda Rydant, diensthoofd Leergangen EHBO Rode Kruis 
- Joyce Steenberghs, arts AZ Salvator-St Ursula Hasselt 
- Patrick Van de Voorde, arts kinderintensieve zorgen UZ Gent 
- Walter Van Doninck, transplantcoördinator UZ Antwerpen 
- Ward Van Hoorden, adviseur revalidatie, administratief directeur Verenigingen van 

Openbare Gezondheidsinstellingen (VOV) en administratief directeur Ziekenhuis 
Inkendaal - Koninklijke Instelling vzw 

- Annemiek Van Rhijn, arts Revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren Pulderbos 

Werkgroep Psychosociale Hulpverlening 

Voorzitter en auteur 
- Ivo Aertsen, hoogleraar K.U.Leuven - Faculteit Rechten – Onderzoekseenheid Strafrecht,  

Strafvordering en Criminologie  

Rapporteur 
- Koen Devroey, adjunct van de directeur Vlaams ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid 

en Gezin - afdeling Welzijn en Samenleving 

Kernleden 
- Nathalie Ansoms, psychologe Revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren Pulderbos 
- Paul Cappelier, onderwijzer verpleegkunde, nationaal voorzitter voor verpleging en 

verzorging, LBC-NVK 
- Isabelle De Schrijver, directeur Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) 
- Astrid Rubbens, stafmedewerker slachtofferhulp Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw  
- Guy Verwilt, psycholoog Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vagga Mensana 
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Experten 
- Erik De Soir, majoor-militair psycholoog Koninklijke Militaire School 
- Manu Keirse, klinisch psycholoog K.U.Leuven 
- Ingrit Marit, hulpverlener dienst Slachtofferhulp, Centrum Algemeen Welzijnswerk De 

Kempen 
- Inne Schokkaert, sociaal verpleegkundige Revalidatiecentrum Hof Ter Schelde 
- Marleen Steurs, justitieasstistent slachtofferonthaal Justitiehuis Brussel 
- Ankie Vandekerckhove, kinderrechtencommissaris Vlaams Parlement 
- Stéphanie Van Neder, justitieasstistent slachtofferonthaal Justitiehuis Leuven 

Werkgroep Re-integratie 

Voorzitter en auteur 
- Christine De Vrieze, afgevaardigd bestuurder Horizon NAH vzw en coördinator NAH 

Oost-Vlaanderen 

Rapporteur 
- Marie-Laure Robberechts, adjunct van de directeur Vlaams ministerie voor Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin 

Kernleden 
- Sabine Cocquyt, auteur 
- Katrien Hutsebaut, coördinator ZEBRA 
- Sven Pans, orthopedagoog Centrum Ganspoel vzw, Huldenberg 
- Annemie Schueremans, verantwoordelijke Open Therapeuticum Leuven 

Experten 
- Berten Ceulemans, hoogleraar, kinderneuroloog Revalidatiecentrum voor kinderen en 

jongeren Pulderbos 
- Christl Claeys, educatief medewerker Krekenland-Oranje vzw 
- Jan Coucquyt, maatschappelijk assistent Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Sint-

Gregorius 
- Bieke De Roo, coördinator Coördinatiecentrum NAH Provincie Antwerpen 
- Ludo Govaerts, directeur ziekenhuisschool UZ Leuven 
- Els Janssens, projectmedewerker Bednet vzw 
- Beni Kerkhofs, algemeen zorgcoördinator Revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren 

Pulderbos 
- Hilde Lauwers, onderzoekster Onderzoekscentrum Kind en Samenleving vzw 
- Guy Lorent, psychomotorisch therapeut, klinisch neuropsycholoog Psychiatrisch Centrum 

Caritas 
- Astrid Rubbens, stafmedewerker slachtofferhulp Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw  
- Gerry Smans, directeur secundair onderwijs Revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren 

Pulderbos 
- Elizabeth Tijtgat, coördinator Universitair centrum voor begeleiding en opleiding (UCBO) 
- Raymond Van Buekenhout, bestuurslid Ouders van een Overleden Kind 
- Catharine Vander Linden, kinderrevalidatie-arts UZ Gent 
- Herman Van Hove, directeur Revalidatiecentrum Buggenhout 
- Bart Vanneck, stafmedewerker Arbeidstrajectbegeleidingsdienst (ATB) Vlaams-Brabant 
- Joëlle Verbeeck, begeleider voor volwassenen De Kangoeroe vzw 
- Veerle Wouters, stafmedewerker Vlaamse Liga Gehandicaptensport 
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Werkgroep Mobiliteit 

Voorzitter 
- Jan Pauwels, hoogleraar K.U.Leuven, Biomedische kinesiologie – Afdeling Motorische 

controle, Leren en Ergonomie  

Auteur 
- Karin Van Vlierden, onderzoeker Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek - Steunpunt 

Verkeersveiligheid 

Rapporteur 
- Helmut Paris, verkeerspsycholoog Vlaams ministerie voor Mobiliteit en Openbare Werken 

Kernleden 
- Guido Baten, hoofd Centrum voor Aanpassing aan het Rijden der gehandicapte 

Automobilisten (CARA) 
- Johan Ere, stafmedewerker Onderzoekscentrum Kind en Samenleving vzw 
- Charlotte Kiekens, revalidatie-arts, UZ Pellenberg - Fysische geneeskunde en revalidatie 
- Ann Petermans, onderzoeker Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek - Steunpunt 

Verkeersveiligheid 
- Mark Tant, neuropsycholoog en onderzoeker Centrum voor Aanpassing aan het Rijden der 

gehandicapte Automobilisten (CARA) 

Leden 
- Luc Henau, voorzitter Stuurgroep Onderwijs, Vlaamse Vereniging Verkeerskunde (VSV) 

Expert 
- Ankie Vandekerckhove, kinderrechtencommissaris Vlaams Parlement 

Werkgroep Politie 

Voorzitter en auteur 
- Frank Hutsebaut, hoogleraar K.U.Leuven - Faculteit Rechten - Onderzoekseenheid 

Strafrecht, Strafvordering en Criminologie  

Rapporteur 
- Koen Devroey, adjunct van de directeur Vlaams ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid 

en Gezin - afdeling Welzijn en Samenleving 

Kernleden 
- Joelle Brichau, adviseur lokale politie Sint-Pieters-Leeuw 
- Hilde Brichaux, maatschappelijk assistent Federale Politie 
- Christa Debruyne, verbindingsambtenaar bij de gouverneur van West-Vlaanderen, 

Federale Dienst Politionele Veiligheid 
- Christine Demeulenaere, teambegeleider Centrum voor Algemeen Welzijnswerk De 

Viersprong - Slachtofferhulp Brugge 
- Isabelle De Schrijver, directeur Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) 
- Els Enhus, hoogleraar Vrije Universiteit Brussel (VUB) 
- Nathalie Hirsch, maatschappelijk assistent Federale Politie 
- Wivine Paquay, maatschappelijk assistent Federale Politie 
- Nathalie Ruth, nationaal coördinatrice van de maatschappelijk assistenten Federale Politie 
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Werkgroep Justitie 

Voorzitter 
- Tom Vander Beken, hoogleraar Vakgroep Strafrecht en Criminologie, UGent 

Auteur 
- Els Sneiders, attaché Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst Justitiehuizen 

Rapporteur 
- Koen Devroey, adjunct van de directeur Vlaams ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid 

en Gezin - afdeling Welzijn en Samenleving 

Kernleden 
- Isabelle De Schrijver, directeur Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) 
- Walter Peeters, Rechter eerste aanleg en raadsheer bij het Vast Comité P 
- Paul Quirynen, advocaat 
- Ellen Van Wesenbeeck, provinciaal coördinator Provincie Antwerpen - Kinderwerking 

Slachtofferhulp 
- Jean-Luc Cottyn, substituut procureur-generaal Hof van Beroep Gent en lid van de Hoge 

Raad voor de Justitie 

Experten 
- Guy Beel, ingenieur, gerechtsdeskundige - verkeerstechnische analyse 
- Chantal Bellefroid, substituut procureur des Konings, Rechtbank Eerste Aanleg Leuven 
- Alfred Burm, politierechter Politierechtbank Leuven 
- Herman D'Espallier, politierechter Politierechtbank Antwerpen 
- Tom Goossen, adjunct-adviseur Federale Overheidsdienst Justitie, dienst Justitiehuizen, 

belast met strafbemiddeling 
- Els Goossens, herstelbemiddelaar Bemiddelingsdienst Stad Gent 
- Paul Kenis, advocaat-generaal parket-generaal Gent 
- Antonia Le Roy, expert Federale Overheidsdienst Justitie, Cel slachtofferonthaal Gellingen 
- Wim Vande Voorde, gerechtsdeskundige - wetsarts K.U.Leuven  
- Mark Van Poucke, gewezen stafhouder Balie Gent 
- Frans Wouters, gewezen stafhouder Balie Leuven 

Werkgroep Verzekeringen 

Voorzitter 
- Hubert Claassens, emeritus hoogleraar Verzekeringsrecht K.U.Leuven 

Auteur 
- Bernard Dewit, advocaat Dewit Law Office 

Rapporteur 
- Lien Vrijders, adjunct van de directeur Vlaams ministerie voor Mobiliteit en Openbare 

Werken 

Kernleden 
- René D'hondt, algemeen directeur Beroepsvereniging voor Verzekeringsondernemingen 

(Assuralia) 
- Francis Herbert, voorzitter Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) 
- Kelly Schampelaere, juriste Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen 

(FVF) 
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- Marc Vandeweert, expert schade aan de mens, Fonds voor Beroepsziekten en Fonds voor 
Arbeidsongevallen (en gastdocent K.U.Leuven) 

- Ives Verbaeys, consulent Mobiliteit, Beroepsvereniging voor Verzekeringsondernemingen 
(Assuralia) 

Leden 
- Isabelle De Schrijver, directeur, Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) 

Werkgroep Veroorzakers 

Voorzitter 
- Paul Ponsaers, hoogleraar Faculteit Rechtsgeleerdheid, Strafrecht en Criminologie, 

Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse 

Auteur 
- Ludo Kluppels, coördinator Driver Improvement, Belgisch Instituut voor 

Verkeersveiligheid (BIVV) 

Rapporteur 
- Helmut Paris, verkeerspsycholoog Vlaams ministerie voor Mobiliteit en Openbare Werken 

Kernleden 
- Francine Danniau, Psychoanalyste en Verkeerstherapeute, Belgisch Instituut voor 

Verkeerstherapie  
- Tina Demeersman, stafmedewerker Justitieel Welzijnswerk, Steunpunt Algemeen 

Welzijnswerk  
- Katja De Munnynck, arts Centrum voor Forensische Geneeskunde,  K.U.Leuven 
- Jurgen Jordaens, substituut Politierechtbank Mechelen 
- Leo Van Garsse, implementator Suggnomé vzw 

Werkgroep Onderzoek en Statistiek 

Voorzitter 
- Geert Wets, hoogleraar, directeur Instituut voor Mobiliteit (IMOB, Universiteit Hasselt) 

Auteur 
- Lea Maes, hoogleraar UGent, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, 

Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde 

Rapporteur 
- Gunter Desmet, domeinverantwoordelijke Mobiliteit, Onderwijs en Vlaamse Rand, 

Studiedienst Vlaamse Regering 

Leden 
- Sarah Bal, dr., psycholoog-psychotherapeut Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie 

(UZ Gent) 
- Let Dillen, psycholoog, wetenschappelijk medewerker UGent, Faculteit Psychologie en 

Pedagogische Wetenschappen, Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids en Sociale 
Psychologie 

- Miran Scheers, criminoloog, afdelingshoofd Gedrag en Beleid, Belgisch Instituut voor 
Verkeersveiligheid (BIVV) 

- Veerle Stevens, stafmedewerker Wetenschappelijke Ondersteuning, Vlaams Instituut voor 
Gezondheidspromotie 

- Jan Van Gils, directeur Onderzoekscentrum Kind en Samenleving vzw 


