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Toelichting STAR 2017 
 

Zaterdag 10 maart is de STAR Database gesloten. Dat betekent dat geen veranderingen in de politiegegevens 

meer worden doorgevoerd. De politie registreert en VIA controleert op een consequente manier de 

verkeersongevallen. Hierdoor is een vergelijking met 2016 goed te maken. Dat is ook de reden dat het 

Dashboard in VIA Statistiek en de BLIQ-rapportage telkens de verkeersveiligheidspositie van het meest 

recente 12 maanden laat zien.  

Kwaliteit 2017 cijfers 
De verbetering bij de politie hebben ertoe geleidt dat 89% van de ongevallen in 2017, voor wat betreft de 

essentiële kenmerken, goed zijn gerapporteerd. Bovendien is van 75% van de ongevallen de exacte locatie 

bekend. Hierdoor zullen de aantallen ongevallen in Verkeers-Ongevallen¬Concentraties (VOC’s) toenemen. 

Deze ontwikkeling maakt het nu ook mogelijk om meer met data-koppelingen te gaan werken. Denk hierbij 

aan de koppeling met de kaarten van HERE waarin de snelheden en de wegfunctie is opgenomen of de 

koppeling met de EuroRAP score. Hierdoor komt het risicogestuurd werken weer een stap dichterbij. 

Database in beweging 
De ongevallendatabase is en blijft de komende tijd volop in beweging. Door de steeds betere registratie bij 

de politie en de komst van nieuwe databases zoals de data van bergers (sinds 2016), van verzekeraars en 

wildaanrijdingen (loop 2018) en hopelijk snel de ambulance-data. De VIA Software is daarom zo ingericht dat 

de politieregistratie het uitgangspunt vormt en nieuwe bestanden kunnen worden toegevoegd. Zodra BRON 

verschijnt zal de STAR Database gesynchroniseerd worden met de gegevens uit BRON. 

Status van de bestanden 
Voor het monitoren van de verkeersveiligheid is het belangrijk het aantal ongevallen en slachtoffers per jaar 

onderling te vergelijken. Echter, doordat elk jaar wel een verbetering is doorgevoerd én het 

ongevallenbestand in stappen tot stand komt, kunnen kleine verschillen voorkomen. Er zijn drie statussen: 

 

1. Voorlopig: wijzigingen vanuit de politie worden, gedurende het lopende jaar, nog met terugwerkende 

kracht verwerkt  

2. Afgesloten: wijzigingen vanuit de politie na afloop van het jaar worden, vanaf begin maart, niet meer 

verwerkt 

3. Definitief: de synthese met BRON is doorgevoerd, de cijfers veranderen niet meer 

 


