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Senioren in het verkeer 

VORMEN SENIOREN EEN BIJZONDER RISICO? 

Wanneer we over “ouderen” spreken dan bedoelen we de 65 plussers. Misschien is deze leeftijd, nu 
mensen steeds langer leven, vrij jong. De reden waarom we de grens op deze leeftijd leggen, heeft 
vooral te maken met de voorhanden zijnde statistieken. Binnen de bevolking van België is het 
aandeel van de 65 plussers toegenomen van 15% in 1991 tot 18% in 2012.  
 
Ouder worden heeft ook enkele medische nevenverschijnselen. Deze kunnen beperkingen met zich 
meebrengen op het vlak van verkeersdeelname. Denken we aan de stijging van ziektes die een 
invloed kunnen hebben op het verkeersgedrag. Cardiovasculaire aandoeningen, diabetes, zijn maar 
enkele voorbeelden van ziektes die zich plots kunnen manifesteren en tot gevaarlijke situaties 
kunnen leiden, om nog maar te zwijgen over de verschillende vormen van dementie.  
Daarnaast moeten 65-plussers er zich van bewust zijn dat hun gezichts- en gehoorvermogen 
stelselmatig achteruit gaat. Soms zonder dat ze er zelf bewust van zijn. 1 op 3 van de 65-jarigen 
kampt met gehoorproblemen.  
 
Uit onderzoek (BIVV, Martensen H. , 2014, Senioren in het verkeer) blijkt dat 65 plussers het vooral 
moeilijk hebben met complexe verkeerssituaties, hun reacties vertragen en ze kunnen moeilijker het 
overzicht bewaren. Het is voor hen moeilijk om snelheden en afstanden correct in te schatten. Dit 
levert hen moeilijkheden op om kruispunten over te steken en links afslaande bewegingen te 
maken.  
 
Het aandeel “senioren” is in de tijdsspanne 1991 tot 2012 toegenomen met 20%, logischer wijze zou 
het aandeel 65 plussers in ernstige ongevallen, met doden of gewonden, evenredig toegenomen 
mogen zijn, maar is dat ook zo?  In 1991 waren van alle verkeersslachtoffers 24,67% senioren, in 
2001 was dit 24,66% en in 2012 31,78 % (BIVV, 2014 Senioren in het verkeer).  Dit betekent een 
toename van 28,8%, dus relatief gezien verhoogt het risico dat senioren betrokken raken in 
letselongevallen.  Al wil dit laatste nog niets zeggen over hun aansprakelijkheid noch over het feit 
dat ze als autobestuurder betrokken raken in ongevallen.  
 
Wanneer we de cijfertjes verder opsplitsen dan stellen we vast dat van alle 65 plussers die 
verkeersslachtoffer worden er slechts 45,77% zich met de wagen verplaatste, waarvan 36,93% als 
bestuurder. 51,89% van de senioren verkeersslachtoffer waren fietsers of voetgangers. In deze 
infotraffic gaan we verder in op de rijvaardigheid van senioren. Toch is het niet slecht in het 
achterhoofd te houden dat senioren ook als zwakke weggebruiker bijzonder kwetsbaar zijn in 
vergelijking met de andere leeftijdscategorieën.  
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PREVENTIEVE INITIATIEVEN 
 
Los van de discussie of wij als politiediensten preventief 
kunnen optreden, bv. op vraag van familie en/of 
hulpverleners, is het onze taak om de bezorgdheden van onze 
klanten te oriënteren of door te verwijzen naar bestaande 
initiatieven.  
 
De (huis)artsen hebben eveneens een belangrijke rol om hun 
patiënten in te lichten over de beperkingen die ze kunnen 
ondervinden naar aanleiding van bepaalde ziektebeelden of 
nevenwerkingen van medicatie.  Toch merken we dat er vaak 
vragen komen van mensen uit de omgeving van 65 plussers 
waarvan men vermoedt dat ze niet langer onbeperkt 
rijgeschikt zijn. In dat geval kunnen we hen informeren of 
doorverwijzen.  
 
Informeren kunnen we aan de hand van de BIVV-brochure 
“Senioren in het verkeer – Enkele tips om  op de goede weg te 
blijven.” Daarnaast ontwikkelde het BIVV in samenwerking 
met het iMob (instituut voor mobiliteit) een online zelftest 
voor senioren op www.senioren-test.be. Aan de hand van 
deze informatie kan de desbetreffende persoon zich bewust 
worden van eventuele beperkingen. Zowel in de brochure als 
op de site krijgt men bijkomende informatie wat men zelf kan 
doen en waar men terecht kan als er zich een probleem zou 
stellen.  
 
Wanneer er zich een medisch probleem zou voordoen, kan 
ook doorverwezen worden naar het CARA, centrum voor 
rijgeschiktheid. Na het invullen van een medische vragenlijst 
door de patiënt, samen met zijn geneesheer (specialist), kan 
men zich aanmelden via cara@bivv.be. De taak van het CARA 
bestaat eruit om na te gaan welke invloed de beperkingen 
hebben op de rijgeschiktheid en om samen naar een 
oplossing te zoeken om zich voldoende veilig te kunnen 
verplaatsen.  

OPLEIDINGEN 

Momenteel bieden organisaties waaronder senioren-vzw’s 
maar ook private bedrijven, heel wat opfriscursussen aan.  De 
meeste van deze cursussen leggen de klemtoon op de 
plaatselijke (knelpunt)situaties omdat senioren zich binnen 
een beperkte actieradius verplaatsen.  
Enkele verzekeringsmaatschappijen bieden de senioren, na 
het volgen van dergelijke cursus, een korting op premie. 

WAT ALS HET TOCH MISLOOPT?  

 Wat kunnen we als politiedienst ondernemen wanneer we 
iemand aantreffen waarvan we twijfels hebben over zijn 
rijgeschiktheid? Voor de volledigheid vermelden we graag dat 
de hierna volgende maatregelen voor alle leeftijden 
toegepast kunnen worden. De term rijgeschiktheid moet dan 
ook leeftijdsonafhankelijk gelezen worden.  
 
Bij ongeval 
De COL 09/2006 laat ons een mogelijkheid om de 
Parketmagistraat in kennis te stellen met oog op een 
beslissing tot intrekken van het rijbewijs, en eventueel het in 
overweging nemen van een onderzoek naar de 
rijgeschiktheid. “Indien het verkeersongeval dat klaarblijkelijk 
aan een zware fout van de bestuurder te wijten is, aan 
anderen ernstige verwondingen of de dood heeft 
veroorzaakt.”  
 
 

 

De zware fout van de bestuurder moet beoordeeld worden op 
grond van de feitelijke omstandigheden, in het bijzonder van 
de elementen die rechtstreeks of onrechtstreeks  verband 
houden met het ongeval. De COL maakt een niet limitatieve 
opsomming van enkele voorbeelden waaronder:  
- Voorbeelden van elementen die rechtstreeks verband 
houden met het ongeval:  
* Elementen eigen aan de bestuurder:  
 - Fysieke en psychische toestand.  
 … 
- Voorbeelden van elementen die onrechtstreeks verband 
houden met het ongeval:  
* Elementen eigen aan de bestuurder 
 - Leeftijd, rijvaardigheid 
 … 
 
Het is van belang dit in voorgaande gevallen, bij ernstige 
ongevallen, er contact genomen wordt met de dienstdoende 
magistraat.  
 
Buiten een ernstig ongeval 
De feiten buiten een ongeval, die volgens de COL eveneens 
aanleiding kunnen geven tot contactname met een 
magistraat, geven ons nog een mogelijkheid om  actie te 
ondernemen.   
 
Bij overtredingen van de vierde graad (KB 30/09/2005) is het 
aangewezen om de magistraat te contacteren, zelfs zonder 
bijzondere of bijkomende omstandigheden. De lichamelijke 
en medische toestand van de overtreder kan wel een 
belangrijk element zijn om de magistraat toe te laten de 
meest gepaste beslissing te nemen.  
 
Daarnaast voorziet de COL eveneens in een contactname met 
het parket wanneer overtredingen van de tweede of derde 
graad werden vastgesteld en waarbij één of meer 
weggebruikers in gevaar zijn gebracht of wanneer de 
overtreding in gevaarlijke omstandigheden is begaan. Zeer 
specifiek wordt geschreven: “In het bijzonder wordt gewezen 
op de volgende bepalingen van het algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare 
weg: Art. 2.2°, eerste lid van het K.B. 30/09/2005 (artikel 8.3 
van het K.B. 01/12/1975: Elke bestuurder moet in staat zijn te 
sturen, en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige 
kennis en rijvaardigheid bezitten.”  De daaropvolgende 
paragraaf verduidelijkt: “Een verwittiging van de 
parketmagistraat dringt zich op als de inbreuk te wijten lijkt 
aan een langdurige fysieke of psychische ongeschiktheid van 
de bestuurder.”  
 
Voor de volledigheid willen we benadrukken dat de 
beoordeling over de intrekking van het rijbewijs van de in 
deze infotraffic behandelde materie een bevoegdheid is van 
de Procureur des Konings.       

Centrex wegverkeer ondersteunt alle terreinwerkers en haar 
partners met kennis en expertise. Heeft u nog vragen of 
opmerkingen in verband met deze materie, stuur ons een 
mailtje via: 

centrex.traffic@police.belgium.eu 

 

 


