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Zin en onzin van een Win For Life-biljet voor bestuurders

Wie goed is op de weg, krijgt een Win For Life-biljet, wie stout is een boete. Enfin, dat zou toch
de logica zijn. Maar in onze verkeerscode zitten zoveel gaten dat de durfals meer beloond
worden dan de gehoorzamen, zegt Kris Peeters .

Alles kan beter. Zélfs de gratispolitiek van Steve Stevaert. Uitgerekend op het moment dat die
in Hasselt officieel ten grave wordt gedragen, pakt het Belgisch Instituut voor
Verkeersveiligheid (BIVV) uit met een campagne waarbij chauffeurs die niet te snel rijden
beloond worden met een Win For Life-biljet.

Hallo? Krijgen we na de gratispolitiek de uitdeelpolitiek? Als het even meezit wordt binnenkort
het rijbewijs met punten na 23 jaar gepalaver alsnog ingevoerd. Zij het in iets andere vorm dan
toenmalig minister van Verkeer Jean-Luc Dehaene in gedachten had. Dra krijgen we lijstjes
met wat er te verdienen valt met wachten voor het rode licht, gebruik van richtingaanwijzers en
correcte toepassing van de voorrangsregels. De vergaarde punten kunnen dan bij het dichtst
bijzijnde politiekantoor worden ingeruild voor een handdoekenset of een dvd-box van Top gear
.

‘En wat krijg ik?', vroeg ik me af toen ik over de ‘Win For Life'-actie las. Als frequent
voetganger, fietser en gebruiker van het openbaar vervoer zijn mijn kansen op een lot (laat
staan op een levenslange bonus) een stuk kleiner dan die van pakweg Touringwoordvoerder
Danny Smagghe, die dagelijks als automobilist de Brusselse lucht vervuilt. Als die het een
beetje uitkient, rijdt hij zich binnenkort rijk naar de bakker of zijn Touringkantoor aan de
Wetstraat.

De Bob-sleutelhanger

Maar toen bedacht ik dat afgunst geen mooie eigenschap is. Trouwens, voelde ik daar in mijn
linkerbroekzak geen Bob-sleutelhanger? Ooit eerlijk gekregen omdat ik op een avond niet-
dronken aan het stuur zat! Wat voor de ene niet meer dan normaal is, is voor de ander een



uitzonderlijke prestatie. In dit geval vond de politie mijn gedrag zo onverwacht positief dat het
wel een cadeautje waard was. De verontwaardiging van de voorzitter van de politievakbond
NSPV over de Brusselse tombola-actie getuigt dus van selectieve verontwaardiging.

Het beloningsprincipe is stevig ingeburgerd in ons verkeersveiligheidsbeleid. De politiezones
die zich van hun sympathiekste kant laten zien door weggebruikers met ijskrabbers,
parkeerschijven of fietslichtjes te gedenken zijn legio. Meer dan één school laat haar leerlingen
een keer per jaar rode en groene kaarten uitdelen aan de fout dan wel juist geparkeerde
ouders voor de poort. En wie de snelheidsbeperking ter hoogte van de school respecteert,
krijgt een smiley als beloning.

Het besef zit er diep in dat mensen, of ze nu met de auto rijden of niet, in wezen kleine
kinderen zijn die met straffen en belonen tot het gewenste gedrag kunnen worden gebracht.
Terecht. Straffen en belonen zijn universele pedagogische troeven en er is geen reden om aan
te nemen dat die in het verkeer niet zouden werken.

Perverse effecten

Helaas heeft dat mechanisme in het autoregime meer dan eens een pervers effect. Denk aan
de chauffeur die geen parkeerticket betaalde en dus een retributie krijgt (gestraft!), terwijl de
lefgozer die zijn bolide op de stoep dumpte ongemoeid wordt gelaten (beloond!). Een pervers
effect van de depenalisatie die parkeerwachters wél bevoegd maakte voor wanbetalers maar
niet voor foutparkeerders.

Denk aan de snelheidsmaniak die dankzij zijn Coyote weet waar hij zijn riskante hobby kan
beoefenen zonder geflitst te worden (beloond!): pervers effect van een wetgeving die ‘de
uitwisseling van verkeersinformatie tussen weggebruikers' niet verbiedt.

Of zie de roodrijder die tijd ‘wint', terwijl de brave chauffeur achter hem zich nagelbijtend
afvraagt of hij nog voor sluitingstijd in de winkel zal geraken. Ons handhavingssysteem heeft
zo'n grote mazen in zijn net dat de gehoorzame meestal met lede ogen moet aanzien hoe de
outlaw wordt beloond voor z'n wangedrag.

Nee, dan gaat het er in de formule 1 eerlijker aan toe. Wie daar te snel de pits in rijdt, krijgt
straftijd aan zijn broek. Directe feedback heet dat. Of ook wel: lik op stuk. Daar hebben we te
weinig van in ons verkeersregime.

Ooit stond ik aan te schuiven op een oprit naar de Antwerpse Ring toen over de pechstrook
een Rolls Royce de file voorbij gleed: een glimmende opgestoken vinger naar de
maatschappij. Frustrerend, tot even later bleek dat achter de bocht de Rijkswacht stond. Het
was een even onverwachte als heerlijke beloning voor alle gedisciplineerde automobilisten. En
een straf voor de rijke onverlaat voor wie de boete allicht peanuts was, maar de publieke
vernedering én het tijdverlies des te erger. Dat ik mij dit voorval na 23 jaar nog haarscherp
herinner, is veelzeggend. De zichtbare onmiddellijke bestraffing van wie zich niet aan de
regels houdt is de effectiefste beloning voor wie dat wel doet.

Win-win For Life

Het zou een goed idee zijn om dat principe consequenter in ons handhavingssysteem te
integreren. In die zin had de vakbondsvoorzitter dus gelijk. De eerste taak van de politie is
wegpiraten van de weg halen, niet loterijbiljetten uitdelen. Met elke snelheidsovertreder die
aan de kant wordt gezet en dus bestraft met boete en tijd- en gezichtsverlies, wordt tegelijk
een veelvoud van verantwoordelijke chauffeurs beloond.

Een ‘Win-win For Life' als het ware.



Wie? Mobiliteitsexpert, auteur van onder meer ‘De file voorbij’ (uitgeverij Vrijdag).

Wat? Overtreders moeten sneller en consequenter op de vingers worden getikt.

Kris Peeters


