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PROGRAMMA

• Te snel rijden: een probleem –
Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit

• Toelichting BELOOFD!-campagne –
Werner De Dobbeleer, VSV

• Vragenronde
• Fotomoment, gelegenheid tot interviews



TE SNEL RIJDEN =  
PROBLEEM



TE SNEL RIJDEN =

• Overdreven snelheid: 
snelheidslimiet overschrijden

• Onaangepaste snelheid: 
snelheid niet aanpassen aan omstandigheden 

• bv weersomstandigheden, kwetsbare weggebruikers,…

• Meer dan 2,2 miljoen overtredingen per jaar 
(Vlaanderen)





RISICO’S

Hogere snelheid =

• Beperkter gezichtsveld (tunnelzicht)

• Minder tijd om te reageren

• Langere stopafstand

meer risico op ongeval

• Grotere impact bij botsing

 ernstiger gevolgen bij ongeval



KWETSBARE WEGGEBRUIKERS

Bron: Kröyer et al., 2014 in OECD, 2018

Overlijdensrisico bij voetgangers volgens snelheid bij aanrijding



ZWARE VOET = ZWARE TOL

Te snel rijden = oorzaak van…

• 15% letselongevallen

• 30% dodelijke ongevallen

Vlaanderen 2017:

• ± 3.500 letselongevallen

• ± 87 verkeersdoden

Te snel rijden = een van belangrijkste “killers”
Basis: Vias Verkeersveiligheidsbarometer 2017



MINDER SNEL = VEILIGER

Gemiddelde snelheid -10% =

• 20% minder letselongevallen

• 40% minder dodelijke ongevallen

Bron: OESO 2018



OPINIES Bron: VSV/IPSOS 2018



OPINIES Bron: VSV/IPSOS 2018



OPINIES Bron: VSV/IPSOS 2018



BESLUIT

• Vlaming keurt te snel rijden overwegend af, maar…

• Is niet volledig overtuigd van risico’s

• Is toleranter voor overtredingen op snelweg / 
buiten bebouwde kom

• Vlaming verklaart zich overwegend aan limieten te houden, maar…

• Denkt dat anderen dat veel minder doen

• Houdt zich minder aan regels op snelweg / buiten bebouwde kom

 Ruimte voor verbetering 

 Campagne om goed gedrag te ondersteunen

Bron: VSV/IPSOS 2018



BELOOFD!-
CAMPAGNE



315 UNIEKE AFFICHES

• 315 aanplakborden

• 505 “belovers” – ouders/kinderen/partners/collega’s/

• 9 april tot 6 mei

• Oproep “Beloof het ook…”





BELOOFD.BE

• Belofte online 
registreren en delen

• Korte quiz over snelheid

• Campagnemateriaal 
personaliseren

• Eigen foto uploaden 
voor affiche maak je 
eigen campagne!



SCHOLENACTIE

• Actiepakket voor Verkeersouders
(zone 30 schoolomgeving)

• 400 pakketten verdeeld
• Stappenplan om lokale actie op te zetten

• BELOOFD!-affiches voor de school

• Flyers voor ouders

• BELOOFD!-stickers en stickerposter

• BELOOFD!-krijtsjabloon



VERDER

• Sociale media

• Terreinacties
• Flitsmarathon 18 april

• Wordt vervolgd…

• Info en tips op 
veiligverkeer.be



VRAGEN?


