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  Rijden onder invloed tijdens de 
feestdagen een probleem! 
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Rijden onder invloed tijdens de feestdagen een probleem! 
De feestmaand december is traditiegetrouw de tijd van gezellige recepties, borrels en 
heerlijke diners met een goed glas wijn. Voor verzekeraars en politie een belangrijk moment 
om stil te staan bij de gevolgen voor de verkeersveiligheid van rijden onder invloed. 
 
Aanleiding is het aantal verkeersongevallen waarbij alcohol is geconstateerd in de 
weekenden rondom de feestdagen. Dat rijden onder invloed van alcohol een probleem vormt 
tijdens de feestdagen wordt direct duidelijk in onderstaande grafiek: 
§ Het weekend voor Kerst springt eruit als het weekend met het hoogste aantal ongevallen. 

In dat weekend vinden gemiddeld per dag (op basis van de vrijdag, zaterdag en zondag) 
de meeste ongevallen waarbij alcohol in het spel was: 

• 21% meer ongevallen in het weekend in vergelijking met gemiddelde in 
weekenden de 7, 6 en 5 weken voor Kerst 

• Gemiddeld 42 ongevallen per dag 
• Gemiddeld 13 slachtoffers* per dag 

§ Tijdens de Jaarwisseling is dit aandeel zelfs 29% hoger, met als resultaat gemiddeld 45 
ongevallen per dag en 15 slachtoffers* per dag. 

§ Het weekend voor Sinterklaas lijkt vooral het weekend van cadeautjes kopen en 
gedichten schrijven. Het telt in ieder geval beduidend minder ongevallen. 

 

 
 
Voor deze ongevallenanalyse is gewerkt met de VIA Software op basis van de STAR-
ongevallencijfers (Smart Traffic Accident Reporting, zie www.star-verkeersongevallen.nl) 
afkomstig uit de politieregistratie. Deze factsheet heeft betrekking op de cijfers van de 7 
weekenden (vrijdag, zaterdag en zondag) vóór Kerst en 4 weekenden ná de Jaarwisseling in 
2014 t/m 2016.  
 
 
                                                                    
* Slachtoffers	is	de	som	van	gewonden	en	doden 
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Opvallende probleemuren tijdens Kerst en Jaarwisseling	
In onderstaande grafiek is de procentuele verdeling weergegeven van de ongevallen waarbij 
alcohol in het spel was, naar uur van de dag. De grafiek laat zien dat Kerst en de 
Jaarwisseling op wisselende tijdstippen uitschieters laten zien: 
§ Zo zijn tijdens de Kerst twee momenten duidelijk, begin van de nacht (00:00u. - 01:00u.) 

en in de ochtend en begin van de middag tussen 11:00u. en 13:00u. Terwijl tijdens het 
laatste weekend vóór Kerst het accent ligt tussen 19:00u. en 21:00u. Dit is vaak het 
weekend van de kerstborrels. 

§ Tijdens de Jaarwisseling blijken veel ongevallen plaats te vinden tussen 04:00u. en 
09:00u. in de vroege ochtend.  

 

 
Vooral mannen vormen een risicogroep 
Uit de STAR-ongevallencijfers blijkt dat vooral mannen zich schuldig maken aan het rijden 
onder invloed van alcohol.  Van alle betrokkenen bij ongevallen waarbij alcohol een rol 
speelde, is de ruime meerderheid man.  Opvallend is echter dat tijdens Kerst ook vrouwen 
meer risico nemen door onder invloed deel te nemen aan het verkeer. Gemiddeld genomen 
is de verdeling 81% man en 19% vrouw. Tijdens Kerst is 76% man en 24% vrouw.  
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Rijden onder invloed gevaar voor jezelf en anderen 
Rijden onder invloed is een gevaar voor alle verkeersdeelnemers. In veel gevallen leidt rijden 
onder invloed tot enkelvoudige ongevallen. Dat is een gevaar voor de chauffeur en zijn 
passagiers: 
§ Uit de ongevallencijfers blijkt dat ongevallen met een ‘Vast voorwerp’, zoals een boom of 

midden geleider, het meeste voorkomt. 
§ Het totaal aantal enkelvoudige ongevallen (Vast voorwerp, Eenzijdig, Los voorwerp en 

Geparkeerd voertuig) vormt tijdens de 4 verschillende momenten de grootste groep. 
§ Opvallendst is Kerst waarbij 67% van de ongevallen een enkelvoudig ongeval is. 
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