Staatssecretaris Bianca Debaets bevoegd voor Verkeersveiligheid
PERSBERICHT- Brussel, 31 januari 2016

BOB campagne krijgt een Brussels vervolg tijdens de zomermaanden

Staatssecretaris bevoegd voor verkeersveiligheid Bianca Debaets zal de BOB campagnes voortaan ook tijdens
de zomermaanden laten plaatsvinden in het Brussels Gewest. Daartoe zal Bianca Debaets eerstdaags een
samenwerkingsovereenkomst afsluiten met het BIVV (Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid) en met
de vereniging van Belgische Brouwers.
Bianca Debaets is van bij de regionalisering van de bevoegdheid Verkeersveiligheid na de zesde
staatshervorming de eerste geweest om de BOB campagnes ook op gewestelijk vlak verder te zetten. BOB
heeft namelijk zijn doeltreffendheid al meermaals bewezen in de afgelopen 20 jaar.
”Het zou niet wijs zijn om de BOB campagnes te laten vallen, gezien hun grote succes in de afgelopen jaren”,
vertelt Staatssecretaris Bianca Debaets. ”Met de cijfers in de hand kunnen we niet anders dan besluiten dat de
veelvuldige campagnes van BOB een echt begrip hebben gemaakt. Ook in de zomer gaan rijden en drinken niet
samen. Ook niet na een gezellige barbecue onder de zomerzon. Dat blijft onze boodschap. ”
In Brussel zullen de BOB campagnes lopen van juni tot augustus en in december en januari. In het Brusselse
straatbeeld zal BOB meer dan zichtbaar zijn via campagnes op de bussen van de MIVB. Het BIVV blijft instaan
voor de coördinatie van de BOB campagnes.
Enkele weken geleden vierden we het 20 jarig bestaan van de BOB campagnes. Dat BOB een
mentaliteitswijziging teweeg brengt bewijzen de controlecijfers. Tijdens de maand december zijn 170.000
bestuurders gecontroleerd in het kader van de wintercampagne (‘Een beetje BOB bestaat niet’). Slechts 2,7%
van de bestuurders had teveel gedronken. Dat is het laagste aantal in de afgelopen 10 jaar. Dat cijfer is daarom
erg bemoedigend voor de voortzetting van de BOB campagnes. De complete en gedetailleerde resultaten van
de laatste wintercampagne zullen volgende week donderdag (4/2) bekend worden.
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