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Onderwerp Smartphones en verkeer Amersfoort, 23 juni 201 6

Geachte dames en heren,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Zoals u weet ¡s er sprake van een spectaculaire stijging van
het aantal verkeersdoden met 9o/oi van 570 in 2014 naar 621 in 2015. Het aantal ernst¡ge verkeersgewonden kent
een toename van ruim 3.000. De meeste slachtoffers vallen onder de inzittenden van personenauto's (36%) en
fietsers (30%).

De smartphone speelt een steeds belangrijkere rol in ons leven en het is aannemelijk dat de toename van het
aantal slachtoffers in het verkeer voor een flink deel te wijten is aan de afleiding door dit apparaatje. Daar maken
wij ons zorgen om. De SWOV durft te spreken over enkele tientallen doden en enkele honderden gewonden per
jaar. Wij vermoeden dat deze aantallen veel hoger liggen en dat er een verband is met de forse stijging van het
aantal verkeersslachtoffers. Smartphonegebruik neemt alleen maar toe, dus het probleem ook!

Wij voeren hier gesprekken over met prominente partijen binnen de telecomsector. Gedreven door onze goede
ervaringen met de drankensector, die sinds 2001 nadrukkelijk haar verantwoordelijkheid pakt op het onderwerp
alcohol en verkeer, onderzoeken wij hoe de telecomsector een rol van betekenis kan spelen als het gaat om pre-
ventie. Het ministerie van lnfrastructuur en Milieu werkt aan een structurele samenwerking met de telecomsector
inzake de jaarlijkse overheidscampagne op smartphones en verkeersdeelname. Het accent ligt hierbij op de doel-
groep jongeren waarbij het gebruik van de Fietsmodus-app wordt aangemoedigd. Automobilisten worden aange-
moedigd om offline te gaan tijdens verkeersdeelname.

Technisch is dit mogelijk in de vorm van bijvoorbeeld een smartphone-app die bij een snelheid van 30 km p/u
zorgt voor een automatische uitschakeling van de smartphone. Door de manier van bewegen kan de telefoon
'herkennen' in wat voor vervoermiddel men zich voortbeweegt. Het goede nieuws is dat zo'n app mogelijk is. Het
is echter de vraag of telecom leveranciers dit in hun eentje kunnen doen omdat de smartphoneleveranciers hier
ook een rol in zouden moeten spelen. VVN zoekt creatieve mogelijkheden om het gedrag van mensen te veran-
deren. Op dit moment zien wij maar één echte oplossing. Namelijk bij snelheden boven de 30 km p/u de
smartphone uit te schakelen met daarnaast een escapeknop voor de passagier of voor OV-gebruik. Uit gesprek-
ken met de telecomsector blijkt echter dat een vrijwillige installatie onmogelijk is vanwege concurrentiemogelijk-
heden.
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Overigens is het beke
over jonge fietsers hebben ouders hierin een sleutelrol. Wanneer ouders tijdens verkeersdeelname gewoon bel-
len en appen, nemen kinderen dit gedrag klakkeloos over. Ouders hebben invloed op hun kinderen en hebben de
rol om consequent het goede voorbeeld te geven. Zonder de automobilisten aan te pakken op het gebruik van de
smartphone lijkt het niet zo voor de hand te liggen om smartphone gebruik op de fiets te verbieden.

Wij vragen u daarom om door te gaan met wetgeving om bij elke verkochte smartphone een app te voegen die bij
snelheden boven de 30 km plu zorgt voor een automatische uitschakeling. Dit kan naar onze mening in combina-
tie met positieve gedragsbeïnvloeding een steun in de rug betekenen voor de weggebruiker in het bereiken van
een veil iger verkeersgedrag.

Daarnaast gaan wijverder met onze gesprekken met telecom aanbieders en organisaties die chauffeurs in dienst
hebben om op vrijwillige basis het gedrag van mensen positief te beïnvloeden.

Met vriendelijke groet,
Veilig Verkeer Nederland

pla

Felix Cohen,
Directeur
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1. De feiten over smartphoneqebruik tiidens verkeersdeelname

Veilig fietsen en autorijden gaat niet samen met het gebruik van je smartphone voor social media en andere vor-
men van berichtenuitwisseling. Doe je beide toch tegelijk, dan neemt het risico op een ongeval aanzienlijk toe.
-10 miljoen Nederlanders een smartphone hebben en dat de helft daarvan de smartphone onden¡veg gebruikt?
-het gebruik van de smartphone in het Nederlandse verkeer leidt tot enkele tientallen doden en honderden ge-
wonden per jaar?
-1 op de 3 Belgen, Nederlanders, Amerikanen en Britten zegt weleens achter het stuur van de auto de
smartphone te gebruiken voor e-mailen en social media?
-uit onderzoek onder automobilisten blijkt dat gebruik van de smartphone voor lezen en schrijven van berichten
het risico op een ongeval minstens 25 keer vergroot (sommige studies komen zelfs uit op 160 keer groter)?
-het aantal verkeersongevallen in Abu Dhabi met 40% daalde toen in oktober 201 t het BlackBerry-netwerk van
de Verenigde Arabische Emiraten uitviel?
-bij 1 van de 10 fietsongevallen met letsel het gebruik van de smartphone een rol speelt? En dat dit bijjongere
fietsers zelfs twee keer zo hoog is?

Het is een risico
Met je smartphone in de hand kan je niet veilig een auto besturen of fietsen. Zit je achter het stuur te Appen, dan
reageer je een stuk trager op gevaarlijke situaties zoals plotseling remmen door de auto voor je of een onver-
wacht overstekende voetganger. Check je al fietsend je Twitter, dan zie je niet wat er om je heen gebeurt en heb
je grote kans op een valpartij of een botsing.
Handheld gebruik van de smartphone leidt op de volgende manieren af:
-Mentaal: je bent met je aandacht en gedachten bij het bericht;
-Visueel: je kijkt naar tekst of beeld op het scherm;
-Fysiek: je houdt je smartphone vast, waardoor je met één hand moet sturen;
-Auditief: je wordt afgeleid door ringtones of geluid.

Wat zijn de risico's?
Het gebruik van de smartphone tijdens het autorijden of op de fiets is levensgevaarlijk voor jezelf en andere weg-
gebruikers. Het heeft invloed op het reactievermogen, de controle over het voertuig, je aandacht voor andere
weggebruikers, verkeerssituaties, verkeersborden of aanwijzingen. De rijprestatie gaat daardoor fors achteruit,
wat de kans op een botsing, een bermongeval of een valpartij sterk vergroot.

De gevolgen als je 'even' niet kijkt
Facebooken, twitteren of je mail checken tijdens het autorijden heeft gevolgen voor je remweg (bijvoorbeeld bij
een noodstop) en het aantal meters dat je aflegt zonder zicht op de weg.
Enkele voorbeelden om te laten zien hoe gevaarlijk het is om zonder aandacht op de weg te rijden:
-Stel, je leest een bericht en let 3 seconden niet op, dan leg je bij een snelheid van 50 km per uur 42 meter af (de

van een half voetbalveld enb 120 km uur 100 meter ruim de lengte van een voetbalveld).

@Pagina 3 van 5

vooR
GOEDE DOELEN



\\\
It\\

Het gebruik van de sm
vermogen. Volgens recent
door wordt de remweg (de afstand die nodig is om de auto tot stilstand te brengen) langer dan normaal. Bij 50km
per uur is die 5 meter langer en bij 120 km per uur'14 meter langer. Dat kan het verschil zijn tussen net op tijd
stilstaan of een T tate botsing.

2. Smartphone op de fiets -WN factsheet

Het gebruik van de smartphone is in korte tijd enorm gegroeid, óók in het verkeer. Daardoor is er helaas een
nieuwe oorzaak van verkeersongevallen bijgekomen. 9% van de ongevallen met de fiets heeft iets te maken met
een smartphone. Als we kijken naar jongeren (12-17 jaar) is dat zelfs 18%.

VVN wil kinderen aljong leren hoe ze met de smartphone in het verkeer om kunnen gaan. Voor de groepen 7 en
I van het basisonderwijs hebben wij al lesmateriaal beschikbaar. Wijwillen echter dit materiaal uitbreiden met
middelen die nog gemakkelijker toepasbaar zijn, zodal ze vaker worden gebruikt door leraren. Ook willen we
deze middelen baseren op andere principes dan overdracht van kennis en vaardigheden.

ln deze factsheet vatten we een desk research naar smartphonegebruik bij kinderen en hun ontwikkeling samen
Deze kennis is het kader waarbinnen we aanvullend lesmateriaal ontwikkelen.

Bezit
Van de 10 tot 12-jarigen heeft 78% een smartphone. Bij kinderen op de middelbare school (13-18 jaar) is dat
bijna 100%. Vaak hebben kinderen in groep 7 en 8 nog geen internetabonnement op hun smartphone; onder 11-
jarigen is dat bijna 15o/o en onder 12-jarigen 30%. Dat beperkt het gebruik van de smartphone op de fiets, je kan
dan bijvoorbeeld geen berichtjes ontvangen, of alleen zolang het tegoed het toelaat. Op de middelbare school
hebben kinderen veel vaker een internetabonnement.

ln de laatste klassen van de basisschool zijn kinderen nog niet gewend om alle mogelijkheden van de
smartphone onderweg te gebruiken . Ze gaan meestal zelfstandig naar school, maar over minder lange afstanden
en in minder complexe situaties dan middelbare scholieren.

Gebruik
Van de 12-17-jarigen gebruikt 77% de mobiele telefoon weleens op de fiets. 15% gebruikt hem bijna elke rit om
berichten te sturen en te lezen. 8% belt bij bijna elke rit. 76% luistert naar muziek op de fiets, zo'n 4oo/o doet dat
bijelke fietsrit. Deze gegevens uit 2010 worden in een recentere, maar beperktere studie bevestigd. Kortom, de
voornaamste afleidende bezigheden op de fiets zijn muziek luisteren en berichten lezen en versturen. Het laatste
leidt het meest af.

Whatsapp is de toepassing op de smartphone die kinderen niet zouden willen missen. Ze gebruiken het om con-
tact met elkaar te houden, maar ook met familie en leraren. Het gaat niet alleen om gezelligheid, scholieren ge-
bruiken het ook om over huiswerk en opdrachten te communiceren met elkaar. De meeste 10 tot 17-jarigen zitten
in meerdere Whatsapp-groepen; bv. van de klas, sportvereniging of familie. Door de omvang en het aantal van de
groepen kan het aantal berichten aardig oplopen.

Je kan natuurlijk het gebruik van de telefoon op de fiets minder gevaarlijk maken, bijvoorbeeld door muziek te
luisteren met één oortje in of door af te stappen om berichten te lezen of te beantwoorden. Zeker de helft van de
jongeren lijkt het lezen en beantwoorden van berichten nooit uit te stellen tot ze thuis zijn of afgestapt zijn. Daar
staat tegenover dat 27o/o van de jongeren tussen de '10 en 1B jaar zegt bewust niet te Whatsappen op de fiets.
Onder 10 tol12-jarigen geldt dat ook.

Er zijn aanwijzingen dat onder jongeren meisjes o.a. vaker de telefoon gebruiken op de fiets en het vervelender
vinden om te wachten met reageren op een bericht, hoewel de verschillen met jongens niet groot zijn.

E" R'.ll"HrErR het rijden vertraast je reactie-
and dan gemiddeld 0,4 seconde later met remmen. Hier-
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bij de meeste kinderen de puberteit. Dan worden het gedrag en

de mening van leeftijdsgenoten steeds belangrijker, ten koste van de mening van ouders en regels. Op deze leef-
tijd is de controle over impulsen aanzienlijk minder dan bijvolwassenen. Kinderen zijn in de puberteit bovendien
meer bezig met beloningen dan met risico's. Vooral beloningen op het sociale vlak (bv. erkenning, aandacht) zijn
logischerwijs aantrekkel ijk.

Ander mediagebruik van de doelgroep
Kinderen in de hoogste klassen van de basisschool zijn veel online te vinden. Ze houden er contact met vrienden
via sociale media en kijken veel Youtube-filmpjes (denk bv. aan vloggers zoals Enzo Knol, of filmpjes waarin jon-
geren gamen). Er wordt veel gegamed, zowel via de tablet of pc (bv. Minecraft bij de jongens) als de gamecon-
sole. Qua films en series zien we een verschuiving naar producties voor volwassenen, liefst nog wel Nederlands.
Er wordt ook nog veel tv gekeken met de familie.

Kader
Whatsappen, de voornaamste functie van de smartphone die zorgt voor afleiding op de fiets, is vooral sociaal
contact met leeftijdsgenoten. Een bericht kan aandacht van een ander betekenen, een sociale beloning. Boven-
dien is het vermogen om niet te reageren op de impuls van een berichtje nog niet goed ontwikkeld.
Om optimaal aan te sluiten bij de ontwikkelingsfase van de doelgroep willen we bij het ontwikkelen van aanvul-

lend lesmateriaal vooral uitgaan van de kracht van sociale invloed. Dat kan op verschillende manieren. Je kan
gebruik maken van het gegeven dat de doelgroep gevoelig is voor het gedrag en de mening van leeftijdsgeno-
ten. Je kan ook proberen iets tegenover de sociale motivatie voor Whatsappen te stellen, door veilig smartphone-
gebruik óók sociaal belonend te maken.
Ook willen we kijken naar de mogelijkheden om het automatisme van het reageren op een pushbericht te door-
breken. Of om dit automatische reageren op een veilige manier te laten plaatsvinden.
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