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Hou het veilig!

Ondanks Covid-19 start vandaag toch een nieuwe BOB-campagne
Ondanks COVID-19 start vandaag de nieuwe BOB-campagne. De campagne vraagt aan
bestuurders om het veilig te houden en knipoogt met het beeld van een mondmasker naar
de geldende gezondheidsvoorschriften. Tegelijk herinnert het de weggebruikers aan het
probleem van alcohol in het verkeer. Alcohol achter het stuur is en blijft levensgevaarlijk.
Vorig jaar was bij 1 op de 9 letselongevallen een bestuurder onder invloed van alcohol
betrokken. In totaal ging het over meer dan 4100 ongevallen met doden of gewonden. Met
BOB blijven we iedereen duidelijk maken dat het drinken van alcohol en rijden niet
samengaan.
Alcohol achter het stuur: lichte verbetering, maar BOB blijft onmisbaar

5,5 keer meer controles, 3,5 keer minder positieve bestuurders dan 25 jaar geleden

Tijdens de eerste BOB-campagne, in december 1995, controleerde de politie 100.000 bestuurders. Maar
liefst 6,4% van hen testte positief. Vorig jaar legden meer dan 550.000 bestuurders een blaastest af.
Slechts 1,8% was positief. Nooit eerder controleerde de politie meer bestuurders en nooit eerder waren
er zo weinig bestuurders positief. De jarenlange inzet van sensibilisering en handhaving heeft duidelijk
effect.
Uit officiële cijfers blijkt dat het aantal letselongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol
de voorbije 10 jaar met 20% gedaald is. Toch gebeurden er in 2019 nog meer dan 4100 ongevallen,
met 5400 slachtoffers, waarbij alcohol een rol speelde. Dat is ongeveer 1 ongeval elke twee uur in ons
land.

Niet enkel ‘s nachts een probleem

De laatste nationale gedragsmeting alcohol van Vias toont aan dat het percentage positieve bestuurders
‘s nachts (10,7% tijdens de week, 12,6% tijdens weekendnachten) hoger ligt dan tijdens de dag (0,4%
op weekdagen, 1,2% tijdens weekenddagen). Omdat het aantal bestuurders overdag natuurlijk veel
hoger ligt dan ‘s nachts, is het risico om een bestuurder onder invloed tegen te komen zeker aanwezig.
Het dus noodzakelijk om ook overdag alcoholcontroles uit te voeren.n

Ongevallen: gemiddeld promillage van de betrokken bestuurders is 1,7 ‰

Wanneer bestuurders onder invloed rijden, hebben ze meestal veel te veel gedronken. Dat heeft
uiteraard gevolgen voor de verkeersveiligheid. Zo is het gemiddelde alcoholgehalte van bestuurders die
betrokken zijn in een letselongeval 1,7 ‰. Bestuurders met zo’n hoog alcoholgehalte hebben tot 200
keer meer kans om te sterven of zelf iemand te doden dan nuchtere bestuurders. Dat heeft niet alleen
te maken met de verhoging van hun ongevalsrisico, maar ook met de ernst van de verwondingen.
Autobestuurders onder invloed van alcohol begaan meer snelheidsovertredingen en dragen bijvoorbeeld
minder vaak hun gordel.
Nieuwe campagne: ‘Hou het veilig’
Deze maand zullen er geen grote feesten zijn. En ook de cafés en restaurants zijn gesloten. We vieren
in kleine huiselijke kring. Toch vinden de Belgische Brouwers, Assuralia, Vias institute, Brussel Mobiliteit,
de Vlaamse overheid, AWSR en de lokale en federale politie het belangrijk om een BOB-campagne te
organiseren. Het is niet omdat we onze verplaatsingen beperken, dat het probleem van alcohol achter
het stuur verdwijnt. We hebben daarbij ook aandacht voor de huidige situatie en vragen aan elke Belg
om het veilig te houden. Dit door zowel de huidige gezondheidsvoorschriften te volgen, de avondklok te
respecteren als niet te rijden onder invloed van alcohol. Zo zorgen we met z’n allen in de meest ruime
zin voor onszelf en voor elkaar.

Mediaplan van de campagne

Zoals elk jaar plaatsen we affiches langs de wegen. Aan het BOB-logo voegden we dit jaar een
mondmasker toe.

BOB zal ook aanwezig zijn op Instagram, YouTube en Facebook met sensibiliseringsboodschappen en
animatiefilmpjes.
Van 14 december tot 4 januari sporen we via de winkelkarren van de hypermarkten van Carrefour de
klanten aan om aan BOB te denken en alcoholvrije dranken te voorzien. Via een QR-code op deze
karren kunnen klanten via een wedstrijd een assortiment van alcoholvrije biertjes winnen.

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet :”Verantwoordelijk en solidair zijn, zorgen voor elkaar:

dat is belangrijker dan ooit. Niet alleen in deze coronacrisis, maar ook achter het stuur. Om levens te
redden, wil ik de BOB-eindejaarscampagne die vandaag start, graag ondersteunen. Zorgen voor jezelf
en voor elkaar betekent ook dat je niet rijdt onder invloed van alcohol. Net als overdreven snelheid of
drugs, is alcohol in België elk jaar een belangrijke oorzaak van honderden doden en gewonden. Laten
we onze verantwoordelijkheid nemen: samen zijn we BOB en zorgen we ervoor dat mensen die we
graag zien, veilig terug thuiskomen.”

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters:”In Vlaanderen kost drinken en rijden jaarlijks meer dan 70

mensen het leven. Een veelvoud raakt zwaargewond, soms met levenslange gevolgen. En ook al zullen
de eindejaarsdagen dit jaar wat anders verlopen dan we gewend zijn, toch blijven de risico’s van
alcoholgebruik in het verkeer bestaan. Daarom is het van groot belang om ook nu te blijven
benadrukken dat alcohol en rijden nooit samengaan. Hou het veilig, in alle opzichten!”
Koen Ricour, directeur Federale Wegpolitie:”25 jaar is de Federale Wegpolitie een van de partners van

BOB en daar zijn we fier op. Die samenwerking blijft duren zolang er bestuurders rondrijden die niet
begrijpen dat alcohol drinken en rijden twee onverenigbare handelingen zijn.’”
Download het beeldmateriaal:
https://www.dropbox.com/sh/w67g775ap1rq3ap/AAAkwOEhYTSp63o_6tSGLnsca?dl=0______
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Contactpersonen :
Werner De Dobbeleer: woordvoerder VSV : 0477/20.62.28.
Stef Willems: woordvoerder Vias institute: 0473/85.59.44.
Litte Frooninckx: woordvoerster Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet: 0499/59.17.74.
Sofie Demeyer: woordvoerster minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: 0474/87.03.77.
Jill Haeyen: Kabinetsmedewerker Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: 0497/13.76.48
Aidan Reinquin: Kabinetsmedewerker Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: 0485/25.51.81

