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Persnota – vrijdag 23 april 2021 

 

Verkeersongevallen PZ Vlas in 2020: 
daling van 31% waarbij ook corona een rol speelde 

 
Er werd terecht al veel gezegd en geschreven dat 2020 een uitzonderlijk jaar was. De 
coronapandemie had en heeft nog steeds een grote impact op ons dagelijks doen en laten. 
Ook op het vlak van verkeersdrukte, want heel lang zaten we met z’n allen thuis in een 
lockdown: scholen dicht, niet-essentiële winkels dicht, enkel essentiële verplaatsingen 
mogelijk …  Minder verkeer op de weg dus. De coronamaatregelen beïnvloedden dus ook 
voor een stuk de verkeersongevallen (VKO’s) in Kortrijk, Kuurne en Lendelede. 
 
De maandcijfers van 2020 (oranje balkje) tonen dat heel duidelijk. 
 

 
In 2020 is over de ganse lijn een duidelijke daling van de verkeersongevallen te merken, dit 
zowel in Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Er is wel 1 stijging merkbaar, het aantal 
verkeersongevallen waarbij elektrische fietsen betrokken zijn. Dat is geen verrassing, want 
steeds meer mensen kiezen voor een elektrische fiets, zelfs nog meer in coronatijden, want 
fietsen was wel een (buiten)activiteit die mogelijk bleef!  
 
De cijfers die hier getoond worden zijn enkel de eigen PV-registraties van de PZ Vlas, dus 
daar zitten geen vaststellingen bij van de federale politie of een ander lokaal korps. 
Bovendien zitten in de telling ook geen interventies waarbij geen PV opgesteld werd. De 
cijfers zijn dus allemaal gebaseerd op de aanvankelijke PV’s door door PZ Vlas medewerkers 
opgesteld werden. 
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1. Evolutie van de verkeersongevallen 
 

 
 

       *YOY = year over year = de vergelijking met het jaar ervoor 
 
 

In 2020 waren in totaal 857 verkeersongevallen, terwijl dat er in 2019 nog 1.242 waren. 
Dat is een opvallende daling met 31%, te verklaren doordat er veel minder verplaatsingen 
geweest zijn door de coronamaatregelen: niet-essentiële verplaatsingen verboden, telewerk, 
scholen online, horeca gesloten … 
 
Maar ook als we de afgelopen 10 jaar bekijken, zien we dat de trend al dalend was, dit 
werd in 2020 dus nog versterkt door gans het coronagebeuren. 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

KORTRIJK

# VKO 1041 1014 1088 1042 720

# VKO % groei YOY -6% -3% +7% -4% -31%

KUURNE

# VKO 150 141 131 159 105

# VKO % groei YOY +3% -6% -7% +21% -34%

LENDELEDE

# VKO 34 39 48 41 32

# VKO % groei YOY -24% +15% +23% -15% -22%

Total # VKO 1225 1194 1267 1242 857

Total # VKO % groei YOY -6% -3% +6% -2% -31%
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2. Ernst van de verkeersongevallen 
 

 
 
 

De grootste daling zit in de verkeersongevallen met stoffelijke schade en met licht 
gewonden. 

 
De verkeersongevallen met zwaar gewonden dalen minder en dat heeft vooral te maken 
met het niet afnemen van de fietsongevallen met zwaar gewonden (zie hieronder). 
Het aandeel van de fietsongevallen in het totaal van de verkeersongevallen neemt de 
laatste jaren trouwens gestaag toe. 

 
In 2020 overleed er 1 persoon nadat hij enige tijd het ziekenhuis lag nadat hij betrokken was 
in een verkeersongeval op de N50 richting Mons. Dat werd wel niet zo in de PZ Vlas 
statistieken opgenomen, aangezien onze cijfers gebaseerd zijn op de aanvankelijke PV’s, 
zoals in het begin werd uitgelegd. Vandaar dat we dit verkeerslachtoffer hier toch even apart 
vermelden. 
 

  

2016 2017 2018 2019 2020

VKO met dode

# VKO 1 1 1 1

# VKO % groei YOY -50% 0% 0% 0% -100%

VKO met zwaar gewonde

# VKO 47 17 30 41 35

# VKO % groei YOY +21% -64% +76% +37% -15%

VKO met licht gewonde

# VKO 329 302 324 307 223

# VKO % groei YOY -5% -8% +7% -5% -27%

VKO met stoffelijke schade

# VKO 848 874 912 893 599

# VKO % groei YOY -7% +3% +4% -2% -33%

Total # VKO 1225 1194 1267 1242 857

Total # VKO % groei YOY -6% -3% +6% -2% -31%
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2.1. Uitgelicht: verkeersongevallen waarbij fietsers betrokken zijn 
 

 
 
 
Ook het aantal VKO’s waarbij elektrische fietsen betrokken zijn, neemt ook gestaag toe. 

 

 
3. Tijdstip van de verkeersongevallen 

 
De meeste verkeersongevallen gebeuren vooral tijdens de avondspits, tussen 16u en 19u. 
Na schooltijd en na de werkdag zijn de weggebruikers vaak minder geconcentreerd en alert 
op weg. Er is meer verstrooidheid, minder vlugge reflexen wat leidt tot meer VKO’s 
 
Daarna volgen de VKO’s in de ochtendspits, tussen 8u en 9u. ’s De verkeersongevallen op 
woensdag gebeuren ook ’s middags, tussen 12u en 13u, wanneer de school eindigt. 
 
In 2020 gebeurden opmerkelijk minder verkeersongevallen tussen 8u en 9u, dat is deels te 
wijten aan de coronamaatregelen: scholen gesloten, daarna gedeeltelijk online onderwijs en 
niet te vergeten veel telewerk. 

 
 
 

 

2016 2017 2018 2019 2020

VKO met dode

# VKO

# VKO % groei YOY

VKO met zwaar gewonde

# VKO 19 9 15 23 24

# VKO % groei YOY +6% -53% +67% +53% +4%

VKO met licht gewonde

# VKO 119 118 163 137 102

# VKO % groei YOY -17% -1% +38% -16% -26%

VKO met stoffelijke schade

# VKO 12 25 31 27 24

# VKO % groei YOY -54% +108% +24% -13% -11%

Total # VKO 150 152 209 187 150

Total # VKO % groei YOY -20% +1% +38% -11% -20%

aandeel in het totaal van de 

verkeersongevallen
12% 13% 16% 15% 18%

2016 2017 2018 2019 2020

Total # VKO 11 12 23 24 35

Total # VKO % groei YOY +9% +92% +4% +46%
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4. Omstandigheden van de verkeersongevallen 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

alcohol 16% 13% 13% 14% 11% 

drugs 0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,2% 

vluchtmisdrijf bij VKO met 
stoffelijke schade 

75% 80% 77% 76% 79% 

vluchtmisdrijf bij VKO met 
lichamelijk letsel 

12% 16% 11% 20% 14% 

 
 

5. Welke weggebruikers waren betrokken 
 
5.1. Bij het totaalaantal verkeersongevallen 

 
 

 
 

 ‘Auto’ betekent een VKO met 1 auto of meer auto's (geen ander type weggebruikers) 

 ‘Auto+Brom’ betekent een VKO met (minstens) 1 auto en (minstens 1) bromfiets, … 
 
De meeste verkeersongevallen, 73%, gebeuren tussen auto’s. 12% van de 
verkeerongevallen gebeuren tussen auto’s en fietsen.  
 
Bemerk het toch wel stijgend aandeel waarbij enkel fietsers betrokken zijn (4%): bv. een val, 
in elkaar haken van fietsen, wegglijden … Er zijn ook steeds meer fietsers. 

 

% VKO per weggebruiker

Weggebruikers 2016 2017 2018 2019 2020

Auto 77% 79% 76% 76% 73%

Auto+Fiets 11% 11% 14% 11% 12%

Auto+Brom 5% 4% 4% 5% 4%

Auto+Voet 2% 2% 2% 2% 3%

Fiets 1% 1% 2% 3% 4%

Auto+Moto 1% 2% 1% 1% 1%

Brom 1% 0% 0% 0% 1%

Fiets+Voet 0% 1% 1% 1% 1%

Brom+Fiets 0% 0% 0% 1% 1%
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5.2. Verkeersongevallen met lichamelijk letsel 
 

 
 

Bij de verkeerongevallen met lichamelijk letsel gaat het vooral om ongevallen tussen auto’s 
en fietsers. Bemerk ook hier het stijgend aandeel waarbij enkel fietsers betrokken zijn, zoals 
reeds gezegd zijn er steeds meer fietsers en ligt ook de fietssnelheid hoger, bv. door het 
gebruik van elektrische fietsen, waardoor er bij een ongeval meer kans is op kwetsuren. 

 
 

5.3. Uitgelicht: leeftijd van de fietsers die een verkeersongeval hadden 
 

 
 
Er is een opvallende daling bij de scholieren en jongvolwassenen (leeftijdsgroep 7 tot 30 
jaar), te wijten aan de sluiting van de scholen en het afstandsonderwijs. 
Er is wel een opvallende stijging bij de 61 tot 75-jarigen. Deze leeftijdsgroep fietste in het 
coronajaar nog meer dan vroeger, mede dankzij het vroege en aanhoudende mooie weer. 

 

% VKO per weggebruiker

Weggebruikers 2016 2017 2018 2019 2020

Auto+Fiets 31% 33% 42% 35% 35%

Auto 35% 34% 28% 25% 24%

Auto+Brom 14% 13% 12% 14% 12%

Auto+Voet 5% 7% 5% 8% 9%

Fiets 3% 3% 5% 7% 9%

Auto+Moto 3% 5% 3% 4% 4%

Fiets+Voet 1% 2% 2% 2% 2%

Brom 3% 1% 1% 1% 2%

Brom+Fiets 1% 1% 1% 2% 2%

Moto 2% 1% 1% 1%
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5.4. Uitgelicht: leeftijd van de elektrische fietsers die een ongeval hadden 
 

 
 
Ook hier is er een opvallende stijging bij de 61 tot 75-jarigen (donkerblauwe lijn), waarbij het 
gebruik van de elektrische fiets heel populair is. 
 
 

5.5. Geslacht en leeftijd van slachtoffers van verkeersongevallen 

 
 

Mannen hebben meer verkeersongevallen dan vrouwen! Een iets sportievere rijstijl, om het 
even met welk voertuig (auto, moto, fiets … ) kan hier de oorzaak zijn. 
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Ook hier hebben mannen meer fietsongevallen dan vrouwen. Mannen rijden nog net iets 
meer dan vrouwen met de (race)fiets, zij halen hogere snelheden, nemen iets meer risico 
waardoor ze ook meer ongevallen hebben. 
 
 

6. Locaties met de meeste verkeersongevallen 
 

Op de overzichtskaart hieronder staat de clustering van de VKO’s in 2020 die binnen een 
afstand van 50m van elkaar (= 1 locatie) gebeurd zijn. Enkel de clusters met 3 en meer 
VKO’s staan op de kaart. 
 
De plaatsen met het meeste VKO’s zijn: 

 Parkings van warenhuizen (Colruyt, Euroshop,…), parking Veemarkt, parking Dam, 
allen in Kortrijk 

 Bissegemplaats in Bissegem 

 Kruispunt Brugsesteenweg-Kongostraat-Boomgaardstraat in Kuurne 

 Kruispunt Minister Tacklaan-Doorniksewijk-Wandelweg in Kortrijk 

 Rondpunt President Kennedylaan-Beneluxlaan in Kortrijk 

 Rondpunt Burg. Vercruysselaan-Vlaanderenkaai in Kortrijk 

 Meensepoort in Kortrijk 

 Zwevegemsestraat in Kortrijk, waar het verkeer vanuit de Spoorweglaan invoegt 
 
Vanuit PZ Vlas is er een continue uitwisseling van deze VKO-clusters met de cellen Mobiliteit 
van Kortrijk, Kuurne en Lendelede, steeds met bijkomende analyses en informatie van alle 
zwarte verkeerspunten. 
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