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Persbericht

En een ander: "Een automobilist vond dat ik hem geen voorrang verleende en sneed 
mij op een erg gevaarlijke manier. In het voorbijrijden gaf ik een tik op het dak van de 
auto, meer uit angst dan boosheid. De automobilist stapte uit en verkocht me een 
vuistslag in het gezicht. Bril stuk, neus deed zeer." 

  

Eén op de acht automobilisten betrokken in verkeersruzie

13 procent automobilisten is naar eigen zeggen wel eens betrokken geweest bij een 
verkeersruzie. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 23.000 
automobilisten. 

De helft (52 procent) van die ruzies zorgde voor een gevaarlijke situatie op de weg. Het 
gaat hier om automobilisten die elkaar abrupt laten remmen in druk verkeer, het 
bewust van de weg (proberen te) rijden of letterlijk op straat met elkaar op de vuist 
gaan. "Bij een wegversmalling was mijn tegenligger het niet eens met mijn voorrang. 
Hij trok me uit de auto, sloeg mij en scheurde mijn kleding. Dat werd politiewerk." 

Escalatie na 'onschuldige' ergernis 
Uit het onderzoek valt op hoe snel een ergernis op de weg kan escaleren. Het begint 
vaak bij een onschuldig ogende uiting van een ergernis, zoals knipperen met licht of 
even claxonneren, maar loopt geregeld uit op een gevaarlijke verkeerssituatie. Zoals bij 
dit panellid: œEen automobilist is bewust bij mij achterop gereden omdat ik 
even geclaxonneerd had. Mijn zoontje zat achterin.’   

En een ander: "De auto die voor me reed gooide een hele hoop troep uit zijn raampje 
op de weg. Uit verbolgenheid claxonneerde ik even, maar dat viel niet in goede aarde. 
De chauffeur remde stevig af, stoof uit zijn auto en bedreigde me. Ik kon gelukkig 
ontkomen door snel weg te rijden."  

Fietsers vaak in de clinch 
Ook niet-automobilisten, eveneens weggebruikers, komen geregeld in verkeersruzies 
terecht. 22 procent van hen heeft dat zelf wel eens meegemaakt. Fietsers zijn van alle 
weggebruikers het vaakst betrokken: 27 procent. Een fietser: "De man was kwaad dat 
ik hem geen voorrang verleende en zette zijn auto, met baby erin, stil op de weg. Hij 
stapte uit, sprintte mij achterna en trok mij van de fiets." 



Persoonlijke economische situatie
Ergernissen op de weg

Heb je een (geldig) autorijbewijs?  
Ja: 89% 
Nee: 11% 
 
De volgende vragen zijn alleen gesteld aan mensen met een rijbewijs (n=23.563) 

Hoe vaak maak je gebruik van een auto op de openbare weg?  
Dagelijks: 33% 
De meeste dagen in de week: 22%  
Enkele dagen in de week: 27%  
Eens per week: 7% 
Minder dan eens per week: 5% 
Minder dan eens per maand: 5%  
Weet niet / geen mening 2% 
 
 

 
 

Waar erger je je als automobilist het meest aan als het gaat om andere 
weggebruikers?  Denk hierbij aan alle mensen en voertuigen die gebruik maken van 
de openbare weg.  
Auto's die bumperkleven: 52% 
Auto's die geen richting aangeven: 44%  
Automobilisten die bellen/sms'en/appen tijdens het rijden: 54% 
Auto's die lang links blijven rijden: 37% 
Auto's die te langzaam rijden: 30% 
Auto's die laat ritsen op een invoegstrook: 16% 
Auto's die rechts inhalen: 18% 
Auto's die afsnijden: 21% 
Auto's die veel remmen op de snelweg: 15% 
Auto's zonder licht: 11% 
Auto's die te hard rijden: 16% 
Weggebruikers die onterecht voorrang nemen: 18% 
Weggedrag van motorrijders: 3% 
Twijfelende automobilisten: 15% 
Fietsers zonder licht: 35% 
Weggedrag van fietsers/wielrenners: 23% 
Weggedrag van scooters: 8% 
Ander weggedrag: 5%  
Ik erger me niet aan andere weggebruikers: 1% 

Als je je ergert in het verkeer, in hoeverre laat je die weggebruiker weten dat je 
geïrriteerd bent? 
(Bijna) altijd: 3%  
Soms: 52% 
Nooit: 26% 
Ik heb de neiging niet om het de ander te laten weten: 19% 
Weet niet / geen mening: 1% 

Ergernissen en reacties daarop
Mobiel gebruik en bumperkleven grootste ergernissen
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Gevaar en dashcams

Heb je het afgelopen jaar wel eens agressief gedrag meegemaakt in het verkeer 
dat tegen jou persoonlijk was gericht?  
Met 'agressief gedrag' bedoelen we bijvoorbeeld dat een andere weggebruiker jou 
uitschold, handgebaren maakte, aan bumperkleven deed of jou bedreigd heeft.  
Ja: 46% 
Nee: 52%  
Weet niet / geen mening: 2% 

Een mede-weggebruiker heeft in de afgelopen twee jaar wel eens:  
... te weinig afstand gehouden bij mij (bumperkleven): 74% 
... een (obsceen) handgebaar naar me gemaakt: 37% 
... mij uitgescholden: 11% 
... uitgestapt en heeft me aangesproken: 3% 
... een trap of klap gegeven tegen de auto waarin ik reed: 2%  
... me geduwd, geslagen of geschopt: 6% 
Anders: 6% 
Weet ik niet (meer): 1% 
Geen van bovenstaande: 14% 

Als je eerlijk bent, heb je zelf in de afgelopen twee jaar een mede-weggebruiker 
wel eens ... 
... een (obsceen) handgebaar naar hem/haar gemaakt: 29% 
... te weinig afstand gehouden ('bumperkleven'): 20% 
... uitgescholden: 7%  
... een trap of klap op zijn/haar auto gegeven: 1% 
... uitgestapt en hem/haar aangesproken: 2% 
... geduwd, geslagen of geschopt: 0% 
Anders: 5% 
Weet ik niet (meer): 2% 
Geen van bovenstaande: 51% 
 

5% heeft dashcam in auto; nog eens 22% overweegt er  
één aan te schaffen

Hoe vaak kom je als automobilist in gevaarlijke situaties op de weg door… 

Steeds meer automobilisten in Nederland plaatsen een videocamera in hun auto die 
door de voorruit filmt wat er op de weg gebeurt, een zogeheten 'dashcam'.   
Heb je een dashcam in je auto of overweeg je er één te plaatsen?  
Ik heb een dashcam in mijn auto: 5% 
Ik heb geen dashcam in mijn auto maar ik overweeg er wel één te plaatsen: 22%  
Ik heb geen dashcam in mijn auto en ik overweeg dat ook niet: 68%  
Weet niet / geen mening: 4% 

 

Vaak Soms Nooit
Weet niet / 

geen mening

.... andere 
weggebruikers

12% 76% 8% 4%

... jezelf 0% 46% 42% 12%

Agressie
Bijna helft automobilisten ondervond agressie in verkeer
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Verkeersruzies

Leidde de ruzie tot een gevaarlijke situatie op de weg?   
Als je vaker bij een verkeersruzie betrokken bent geweest, denk dan aan de ruzie die 
het meest indruk op jou heeft gemaakt. 
Ja: 52% 
Nee: 44%  
Weet niet / geen mening: 4% 

Eén op acht automobilisten zelf betrokken in verkeers- 
ruzie

Heb je als automobilist wel eens een verkeersruzie op de weg zien gebeuren?   
Vul 'nee, nog nooit' in als je zelf betrokken bent geweest in de verkeersruzie(s).  
Ja, een enkele keer: 41%  
Ja, meerdere keren: 14%  
Nee, nog nooit: 39% 
Weet niet / geen mening: 6%  
 
Leidde de ruzie tot een gevaarlijke situatie op de weg?   
Als je vaker een verkeersruzie hebt zien gebeuren, denk dan aan de ruzie die het 
meeste indruk op jou heeft gemaakt. 
Ja: 58% 
Nee: 23% 
Weet niet / geen mening: 19% 

Ben je als automobilist zelf wel eens betrokken geweest bij een verkeersruzie 
tussen weggebruikers?   
Met betrokkenheid bedoelen we dat je zelf onderdeel was van de verkeersruzie.  
Ja, een enkele keer: 12%  
Ja, meerdere keren: 1%  
Nee, nog nooit: 85% 
Weet niet / geen mening: 2% 

Tussen welke weggebruikers ging de verkeersruzie?   
Als je vaker bij een verkeersruzie betrokken bent geweest, denk dan aan de ruzie die 
het meest indruk op jou heeft gemaakt. 
Tussen twee automobilisten: 74%  
Tussen een auto en een fiets: 11%  
Tussen een auto en een motor: 2% 
Auto-andere weggebruiker: 5% 
Anders: 4% 
Weet niet / geen mening: 4% 

"De auto die voor me reed gooide een hele hoop troep uit 
zijn raampje op de weg. Uit verbolgenheid claxonneerde 
ik even, maar dat viel niet in goede aarde. De chauffeur 
remde stevig af, stoof uit zijn auto en bedreigde me. Ik 
kon gelukkig ontkomen door snel weg te rijden."

"Een automobilist is bewust bij mij achterop 
gereden omdat ik even geclaxonneerd had. 
Mijn zoontje zat achterin."

"Bij een wegversmalling was mijn 
tegenligger het niet eens met mijn voorrang. 
Hij trok me uit de auto, sloeg mij en scheurde 
mijn kleding. Dat werd politiewerk."
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Niet-automobilisten

Ben je zelf wel eens betrokken geweest in een verkeersruzie met een andere 
weggebruiker?   
Met betrokkenheid bedoelen we dat je zelf onderdeel was van de verkeersruzie.  

 

Helft niet-automobilisten maken agressief gedrag mee

De volgende vragen zijn alleen gesteld aan mensen die geen rijbewijs hebben en dus op 
andere manieren in het verkeer deelnemen (n=1583)  
Heb je het afgelopen jaar wel eens agressief gedrag meegemaakt in het verkeer 
dat tegen jou persoonlijk was gericht?  
Met 'agressief gedrag' bedoelen we bijvoorbeeld dat een andere weggebruiker jou 
uitschold, handgebaren maakte, aan bumperkleven deed of jou bedreigd heeft.  
Ja: 34% 
Nee: 63% 
Weet niet / geen mening: 4% 

Een mede-weggebruiker heeft in de afgelopen twee jaar wel eens:  
... een (obsceen) handgebaar naar me gemaakt: 22% 
... mij uitgescholden: 25% 
… uitgestapt en mij aangesproken: 5% 
... me geduwd, geslagen of geschopt: 1% 
… me bewust (bijna) van de weg gereden: 18%  
… me bewust (bijna) aangereden met een voertuig: 14% 
Anders: 3% 
Weet ik niet (meer): 3% 
Geen van bovenstaande: 52% 

Als je eerlijk bent, heb je zelf in de afgelopen twee jaar een mede-weggebruiker 
wel eens ... 
… aangesproken op zijn/haar gedrag in het verkeer: 23%  
… een (obsceen) handgebaar naar hem/haar gemaakt: 15% 
... uitgescholden: 10%  
... een trap of klap op zijn/haar auto gegeven: 2% 
... geduwd, geslagen of geschopt: 0% 
Anders: 3% 
Weet ik niet (meer): 7% 
Geen van bovenstaande: 55% 

Voetgangers Fietsers

Een enkele keer 21% 25%

Meerdere keren 2% 2%

Nee, nog nooit 75% 71%

Weet niet / geen mening 1% 2%

Fietsers vaakst in verkeersruzie



EenVandaag Opiniepanel

Over dit onderzoek

De resultaten van het EenVandaag Opiniepanel worden gepresenteerd door Gijs 
Rademaker en Joyce Boverhuis in EenVandaag (ma-za 18:15 uur, NPO1) 
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Aan het onderzoek, gehouden van 1 tot en met 22 februari, deden 26.153 leden van 
het EenVandaag Opiniepanel mee. Daarvan hebben 23.563 ondervraagden een 
rijbewijs. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Jeroen Kester: 
jeroen.kester@eenvandaag.nl. 

Over het EenVandaag Opiniepanel 
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden 
vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het 
EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk 
leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke 
voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Panelleden krijgen 
ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de 
meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.


