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TABEL VAN DE VERSIES VAN HET VERSLAG

Nummer van de versie Voorwerp van de herziening Datum
1.0 Eerste versie 20/04/2020

Elk gebruik van dit rapport voor een ander doel dan ongevallenpreventie – bijvoorbeeld voor het be-
palen van verantwoordelijkheden en a fortiori van individuele of collectieve schuld – zou volledig in 
strijd zijn met de doelstellingen van dit rapport en de methodes die gebruikt werden voor het opstellen 
ervan, de selectie van de verzamelde feiten, de aard van de gestelde vragen en de concepten waar-
van het gebruik maakt en waaraan het begrip verantwoordelijkheid vreemd is. De conclusies die dan 
getrokken zouden kunnen worden, zouden bijgevolg een misbruik vormen in de letterlijke betekenis 
van het woord.
In geval van tegenstrijdigheid tussen bepaalde woorden en termen, is het noodzakelijk te verwijzen 
naar de Nederlandstalige versie.



3



4

ALGEMENE INFORMATIE
Aard van de gebeurtenis:
Verkeersovertredingen: talrijke voertuigen (i.c. auto’s, bestelwagens, een autobus) steken een 
overweg over terwijl de rode lichten beurtelings knipperen.

Type veiligheidsonderzoek:
Beperkt onderzoek.
Het onderzoek is lopende.

Datum en tijd van de gebeurtenis:
3 maart 2020 tussen 16:23:24 uur en 16:57:15 uur.

Plaats van de gebeurtenis:
Lijn 40, overweg 28.
Schansweg te Moelingen.

Trein:
Er zijn geen treinen betrokken.

Slachtoffers:
Er zijn geen slachtoffers.

Materiële schade:
Er is geen schade.

L 40 – OW 28

Bron: Google Maps
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FEITEN MOMENTEEL BESCHIKBAAR
Op 3 maart omstreeks 16.23 uur is de werking van de overweg 28 op lijn 40 verstoord: de rode 
lichten knipperen beurtelings maar de slagbomen langs beide zijden van de overweg zijn niet 
gesloten. Niettegenstaande de rode knipperende verkeerslichten overschrijden talrijke wegge-
bruikers in beide rijrichtingen de overweg. 
Het onaangepast rijgedrag aan de overweg is afkomstig van bestuurders van zowel auto’s, be-
stelwagens, als een autobus. 

ONDERZOEK
Het veiligheidsonderzoek zal onder meer aandacht hebben voor aspecten zoals de storing van 
de overweg, het respecteren van procedures, genomen maatregelen, risico’s die weggebruikers 
lopen aan overwegen door rode knipperende lichten te negeren, …

Screenshots gezien op RTL uit anonieme bron
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