
Geen dodelijke of zware
verkeersongevallen meer dankzij
trajectcontroles
Binnenkort worden er twee nieuwe trajectcontroles van Agentschap Wegen & Verkeer geac�veerd op

ons grondgebied. Eén in Aalbeke, tussen de spoorwegovergang aan de grens met Moeskroen en de

kruising tussen de Bergstraat en de Lauwsestraat. En een tweede op de Doorniksesteenweg in het stuk

tussen de watertoren en het kruispunt De Ka�e. In de loop van de zomer worden op beide loca�es de

camera’s opgehangen en geijkt. Daarna is het wachten op de ingebruikname.

4 trajectcontroles
Dat zal het totaal op vier trajectcontroles brengen, want stad Kortrijk plaatse in het verleden reeds twee

eigen trajectcontroles.

De eerste werd geplaatst in oktober 2018 op de Doornikserijksweg tussen het Bellegems Friethuisje en

Kooigem. De aanleiding was het grote aantal verkeersongevallen op deze weg, met als triest hoogtepunt

een tragisch verkeersongeval dat plaatsvond in de zomer van 2018 waarbij een voertuig 110 kilometer

per uur reed op een plaats waar maar 70 kilometer per uur is toegestaan. De auto raakte een

middengeleider en de bestuurder verloor de controle. In de auto zaten een vader, een moeder en 4

kinderen. De vader en een kind van 6 overleefden de klap niet. Het was echter wachten tot november

2020, en een tussenkomst van minister van Jus��e Vincent Van Quickenborne, vooraleer de

trajectcontrole kon worden geac�veerd op het na�onale pla�orm. 

De tweede trajectcontrole kwam er oktober 2021 op de Rekkemsestraat tussen Marke en Lauwe. Een

lange rechte weg, waar het moeilijk is om snelheidsremmers of een afgescheiden fietspad te plaatsen,

maar waar nie�emin heel wat fietsers en schoolgaande jeugd passeren.
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Cijfers

Uit onderzoek blijkt dat waar trajectcontroles geïnstalleerd worden, ook het aantal dodelijke ongevallen

met 56% daalt. Studies rond trajectcontroles op de E40 hebben zelfs uitgewezen dat het totaal aantal

ongelukken met 43% daalt en dat er snel sprake is van een permanente snelheidsvermindering bij alle

voertuigen.

 

Door de coronajaren is het niet eenvoudig om jaren te vergelijken, maar wanneer we kijken naar de

cijfers merken we toch een aantal trends.

 

Doorniksesteenweg

Als we kijken naar de verkeersongevallen aan de trajectcontrole op de Doornikserijksweg - een drukke

verkeersas - zien we een duidelijke, posi�eve trend doorheen de jaren, zelfs al vanaf de plaatsing van de

infrastructuur en de waarschuwingsborden. We zien dat er geen dodelijke ongevallen meer plaatsvonden

en ook geen ongevallen met zwaargewonden. Ook het aantal verkeersongevallen met lichtgewonden

en/of enkel stoffelijke schade is gezakt. Dit jaar vonden er zelfs nog geen verkeersongevallen plaats.

Hopelijk behouden we deze trend.

Het aantal snelheidsovertredingen blij� echter rela�ef constant.

Er lijkt niet meteen sprake te zijn van een afname van verkeersovertredingen. In de laatste 2 maanden

van 2020 ging het om 513 overtredingen, in 2021 om 6404 overtredingen en in 2022 zi�en we op

vandaag aan 1787 overtredingen. Gemiddeld gaat het om zo’n 600 overtredingen per maand.
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We zien in de cijfers wel dat het in 88% van de gevallen gaat om een lichte inbreuk tussen 0-10 kilometer

per uur te snel. Over de hele periode vonden 45 op 9245 bestuurders het nodig om meer dan 40

kilometer per uur te snel te rijden, met alle gevolgen van dien.

Rekkemsestraat

Voor de trajectcontrole in de Rekkemsestraat is het nog vroeg om conclusies te maken, maar we kunnen

ook hier voorzich�ge vaststellingen doen.

Wat het aantal verkeersongevallen betre�, zien we dat er ook hier de voorbije jaren geen dodelijke

ongevallen waren of ongevallen met zwaar gewonden. Het ging telkens over ongevallen met

lichtgewonden en/of stoffelijke schade. Voorbeelden zijn: een kop-staartaanrijding tussen twee

voertuigen, een voertuig die een fietser raakte bij het inhalen, een voertuig dat een geparkeerd voertuig

raakte, ... Ook deze verkeersongevallen lijken in een dalende trend te zi�en, met dit jaar nog maar 2

ongevallen tegenover vorig jaar 6 ongevallen.
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Er lijkt bij deze trajectcontrole echter wél sprake te zijn van een afname van het aantal

snelheidsovertredingen. Van 356 in oktober 2021 naar 216 in maart 2022. Dat gee� een voorlopig

gemiddelde van 300 overtredingen per maand.

 

Als we hier kijken naar het soort inbreuken, dan zien we zelfs dat het in 90% van de overtredingen gaat

om een lichte inbreuk tussen 0-10 kilometer per uur te snel. En tot op vandaag werd slechts 1 hardrijder

op 1.335 inbreuken beboet die meer dan 40 kilometer per uur te snel reed.

Toekomst
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Ook na de ac�vering van de twee trajectcontroles van Agentschap Wegen & Verkeer zal verder worden

ingezet op trajectcontroles en hun guns�g effect op het verkeer.

 

Zo werd dit jaar gestart met de voorbereiding van een trajectcontrole in de Sint-Katarinastraat tussen

Heule en Sente. Er werd reeds een eerste plaatsbezoek gehouden met de installateurs en als alles goed

verloopt zou deze trajectcontrole september 2023 opera�oneel moeten zijn.

 

Een belangrijke rem op de uitbouw van trajectcontroles blij� echter het tekort aan personeelscapaciteit

bij de Gewestelijke Verwerkingscentra die al die snelheidsboetes in Vlaanderen moeten verwerken.

 

Met de komst van GAS5 is het bovendien mogelijk geworden om kleine snelheidsovertredingen (op

wegen met een maximumsnelheid van 30 of 50 kilometer per uur en voor overtredingen die zwaarder

zijn dan 20 kilometer per uur sneller) lokaal te innen, waardoor lokale besturen de oefening kunnen

maken om te kijken of het plaatsen van een camera of een trajectcontrole op een problema�sch

verkeerspunt zichzelf kan terugbetalen zonder de gemeentefinanciën te belasten.  

 

Het blij� echter wachten op een sluitend we�elijk kader, hetzij voor Vlaanderen, hetzij voor het hele

Belgische grondgebied.

 

Het is hoopgevend om te zien dat er voorlopig geen dodelijke of zware
verkeersongevallen meer plaatsvonden op de punten waar we een
trajectcontrole plaatsten. Nu nog de mensen overtuigen dat de beperkte
tijdswinst voor die 10 kilometer per uur sneller echt de boete niet waard is.
— Ruth Vandenberghe, burgemeester

Het is goed dat de beloofde trajectcontroles geïnstalleerd zijn en vooral ook
effectief werken. Vanuit het departement Justitie heb ik er samen met de
collega van Binnenlandse Zaken voor gezorgd dat er vandaag in gans het land
meer trajectcontroles actief zijn. Dit door de versterking van lokale
verkeersparketten, politierechtbanken en de Gewestelijke Verwerkingscentra.
De resultaten zijn opmerkelijk: minder slachtoffers in het verkeer.
Trajectcontroles komen de verkeersveiligheid ten goede. Daarom moet onze
stad en ons land er blijven in investeren.
— Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Jus��e en Noordzee



Trajectcontroles zijn het meest efficiënte middel om overdreven snelheid tegen
te gaan. Ze zijn onmisbaar om de verkeersveiligheid op onze wegen te
verhogen. We zijn dan ook zeer tevreden dat naast de investeringen van de
stad, ook Vlaanderen hierin investeert in Kortrijk. 
— Axel Weydts, schepen van Mobiliteit

Trajectcontroles zijn een belangrijk instrument om te resulteren in een continue
gedragsverandering in het rijgedrag en de snelheid van voertuigen. Bemande
snelheidscontroles hebben hun effect maar tijdelijk. We stellen weliswaar nog
steeds snelheidsinbreuken vast, maar de graad van overtreding daalt en
resulteert in een verdere daling van het aantal ongevallen, in het bijzonder de
zware ongevallen of ongevallen waarin zwakke weggebruikers betrokken zijn.
Een hogere verkeersveiligheid blijft de finaliteit voor Politiezone VLAS. 
— Devid Camerlynck, hoofdcommissaris, afdelingshoofd Verkeerspoli�e 

 

 

 


