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Onderweg naar meer ervaring
Het BIVV lanceerde in mei laatstleden de campagne “Je eerste 1500 km zijn de gevaarlijkste” gericht
op beginnende bestuurders om te sensibiliseren inzake de risico’s die ze lopen tijdens de eerste
kilometers die ze afleggen na het behalen van hun rijbewijs. In het kader van deze campagne, werd
een nieuwe brochure gemaakt met handige tips die kunnen bijdragen om hun eerste ritten in
veiligheid te door te brengen. De eerste brochure wordt verdeeld door de Staatssecretaris voor
Mobiliteit, Melchior Wathelet, aan een beginnende bestuurder.
Enkele cijfers
In 2012 waren 7345 jongeren van 18 tot en met 24 jaar als bestuurder of passagier in letselongevallen betrokken
(meer dan 20 ongevallen per dag), en 93 onder hen kwamen hierbij om het leven. Jonge automobilisten van 18 tot
en met 24 jaar waren in 2012 betrokken in 24,4 % van alle auto-ongevallen (36.809 ongevallen in 2012), hoewel
zij slechts 8,7 % van de totale bevolking uitmaken.
Het ongevalsrisico is 6 keer hoger voor 19-jarige mannen dan voor mannen tussen 32 en 64 jaar oud. 19-jarige
vrouwelijke chauffeurs lopen 3 keer meer risico op een verkeersongeval dan hun collega-bestuursters tussen 32 en
64 jaar oud.
De eerste duizenden kilometers…
Het ongevalsrisico van jonge bestuurders is bijzonder hoog tijdens de eerste duizend kilometer na het behalen van
het rijbewijs; vervolgens neemt dit risico af. Uit een studie van het BIVV1 is gebleken dat dit risico 3 maal hoger is
voor bestuurders die sinds het behalen van hun rijbewijs maar 2500 km of minder hebben afgelegd in vergelijking
met zij die reeds meer dan 9500 km op hun teller hebben staan. Daarom is het belangrijk dat deze eerste kilometers zo veilig mogelijk verlopen.
Campagne
In mei lanceerde het BIVV, in samenwerking met MNM, een wedstrijd voor jonge bestuurders die minder dan een
jaar in het bezit zijn van hun rijbewijs. Ze kregen de kans om de ambassadeurs van de campagne “Je eerste 1500
km zijn de gevaarlijkste” te worden. De ambassadeurs hebben de campagneboodschap overgebracht met behulp
van een ietwat speciale wagen, voorzien van een reusachtige kilometerteller op het dak en een lichtkrant om sensibiliseringsboodschappen te verspreiden.
Ze hebben ook een dagboek bijgehouden op de site "Mijn ideale vakantiejob" en er werden filmpjes gemaakt van
hun uitstapjes met de wagen. Op elk traject werden ze begeleid door een rij-instructeur van Federdrive die hen
advies gaf over hun rijstijl. Op video werden nuttige tips (bvb. kijktechniek, bronnen van afleiding …) voor jonge
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bestuurders opgenomen, om aldus een breder publiek te kunnen sensibiliseren. Ze hebben uitstappen gedaan naar
meer dan 50 grote evenementen.

Brochure
“Je rijbewijs behalen is een belangrijke etappe, maar het betekent niet dat het leerproces voorbij is, zegt de
staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet. “Het besturen van een wagen leert men al rijdend en om op
een goede basis te starten, is het beter om meteen de juiste gedragingen aan te nemen.”
Het BIVV heeft om die reden een brochure gecreeërd waarin tal van handige tips in vervat zitten voor beginnende
bestuurders met als doel om hun hoge ongevalsrisico te doen reduceren. De brochure wordt gedrukt met een
oplage van 130.000 exemplaren heeft als titel "Onderweg naar meer ervaring" en bestaat uit 9 hoofdstukken en
een uitneembaar katern voor de ouders. Enkele voorbeelden: "Als ik rijd, neem ik de beslissingen", "ik ben
aansprakelijk als ik rijd", "ik neem de kit van de ideale bestuurder mee in mijn wagen (zonnebril, zaklamp, etc.)",
"hoe verminder ik mijn verzekeringskosten ?"…

Deze brochure wordt verdeeld aan iedere bestuurder die slaagt voor zijn praktisch rijexamen de komende
maanden. De brochure kan eveneens gedownload worden via:
http://webshop.bivv.be/nl/product/detail/onderweg-naar-meer-ervaring-ref-n921
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