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Ongevallen met bromfietsers zijn een onderschat en onderbelicht verkeersveiligheidsprobleem. Er is weinig geweten
over hun kenmerken en oorzaken, en bijgevolg ook over
wat we kunnen doen om dergelijke ongevallen te vermijden. Vias institute voerde een diepteonderzoek uit om een
beter zicht te krijgen op deze problematiek. Lees het artikel
vanaf p. 16.
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