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Brussel, 1 oktober 2014

Helden dragen gordels: in de auto altijd vastklikken

De Staatssecretaris Bianca Debaets lanceert een gordelcampagne voor kinderen

Wist u dat in Brussel één op twee kinderen niet goed vastgeklikt is in de auto ? Eén op zes draagt
zelfs helemaal geen gordel. Daarom gaat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 tot 31 oktober
2014 een verkeerscampagne voeren om zowel ouders als kinderen er aan te herinneren de gordel in
de auto te dragen. Ook voor korte afstanden!
Superhelden geven het goede voorbeeld: als kinderen goed vastgeklikt zijn, zijn ze goed beschermd.
Met affiches in de stad, op bussen en trams, met een videoclip in de bioscoop, een radiospot en
groepsacties gaat die boodschap zo breed mogelijk verspreid worden over gans Brussel.
Elk jaar raken 120 kinderen gewond of gedood in de auto. Zelfs bij lage snelheid kan een botsing
fataal zijn voor de inzittenden in een auto en kinderen zijn daar geen uitzondering in. Kinderen
kleiner dan 1m35 moeten wettelijk verplicht een specifiek aangepast zitstoeltje hebben. Kinderen
groter dan 1m35 moeten een gordel dragen.
Bianca Debaets: “Dat 1 op 6 kinderen in Brussel de gordel niet draagt is een duidelijk alarmsignaal.
Deze brede campagne is broodnodig om de Brusselaars te overtuigen van de superbescherming die de
gordel biedt. En zo zetten we ook een stap dichter bij de doelstellingen van Go For Zero”
De gordel niet dragen is gevaarlijk voor kinderen en volwassenen. Maar het is ook een overtreding
van de derde graad. De boete bedraagt 165 euro.

Deze campagne is een samenwerking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Mobiel Brussel, BIVV,
ACVB (Vereniging van de Stad en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Brussel), de zes
politiezones, Kind & Gezin en ONE.

«Verkeersveiligheid, een gedeelde verantwoordelijkheid »

Meer informatie?
www.supergordel.be
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