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Brussel is volgens het BIVV “het gewest met de hoogste gordeldracht"
Bianca Debaets is verheugd over de Brusselse resultaten
•
•
•
•

Het BIVV heeft vanmorgen de resultaten van een diepgaand onderzoek bekend gemaakt
rond het dragen van de gordel in België
Uit de studie blijkt dat "Brussel het gewest is waar de gordeldracht het meest is
toegenomen, van 84,2% in 2012 naar 93,6% in 2015"
Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets is verheugd met deze
cijfers en wijst erop dat dit het resultaat is van de campagnes die gevoerd worden in
samenwerking met Mobiel Brussel
Gordeldracht blijft één van de topprioriteiten van het Brussels Gewest met bijkomende
campagnes de volgende jaren

Het Brussels Gewest is voortaan "het gewest met de hoogste gordeldracht". Dit is één van de
belangrijkste conclusies uit het onderzoek dat door het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid
(BIVV) werd gevoerd en waarvan de resultaten vandaag werden bekendgemaakt. Ten opzichte
van Wallonië (88,15%) en Vlaanderen (92,7%) staat het Brussels Gewest voortaan op de eerste
plaats met een gordeldracht van 93,6%, een verbetering met bijna 10% in vergelijking met het
vorig onderzoek uit 2012.
"Binnen het Brussels Gewest voerden we in 2013 reeds campagne rond gordeldracht. Vorig jaar
heb ik zelf de campagne Supergordel opgezet met aandacht voor het goed vastklikken van
kinderen", verduidelijkt Bianca Debaets. "De fraaie resultaten van vandaag bewijzen dat onze
campagnes doeltreffend zijn. In de toekomst sensibiliseren we bestuurders over de verplichting
om zowel vooraan als achteraan de gordel vast te maken en dit ook voor korte afstanden."
De campagnes worden georganiseerd in samenwerking met Mobiel Brussel, het BIVV, de zes
politiezones en de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (VSGB).
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