Bob, dat zeg je hardop! Al 15 jaar
Alcohol en verkeer gaan niet samen, daar is vrijwel iedereen het mee eens. Na
bijna 15 jaar is de Bob een begrip geworden en is het aantal overtreders meer
dan gehalveerd. Om deze daling vast te houden, blijft het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu mensen met de campagne attenderen dat je niet met
alcohol op achter het stuur kunt kruipen. Dat doen we samen met vele partners
zoals provincies, gemeenten, Veilig Verkeer Nederland, NOC-NSF, Stichting
Verantwoord Alcoholgebruik, TeamAlert, politie en justitie.
Veilig Verkeer Nederland start deze week met een winactie op facebook.com/bedanktbob.
Bob-fans kunnen daar laten zien hoeveel ze nog weten over 15 jaar Bob-campagne en
maken kans op mooie prijzen.
En op maandag 12 december gaat “Ben je Bob, zeg het hardop!” weer van start. De
campagne loopt tot half maart. Je kunt Bob op televisie, radio, langs de weg en online
tegenkomen.
In 15 jaar halvering van overtreders
Nederland is eind 2001 begonnen met de campagne onder de slogan “Bob jij of Bob ik?”
De vraag was destijds zo populair, dat deze in de Dikke van Dale is opgenomen. Sinds de
introductie van de campagne weet vrijwel iedereen dat een echte Bob geen alcohol drinkt
als hij/zij nog moet rijden. Dat dit besef bij automobilisten is aangekomen, is terug te
zien in de cijfers: waar in 2002 nog 4% van de gecontroleerde automobilisten een te
hoog promillage bleken te hebben, was dit percentage gezakt tot 1,7% in 2015 (gemeten
in de weekendnachten).1
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Alcoholgebruik de oorzaak van een op de vijf verkeersdoden
Ondanks de substantiële daling, is elk verkeersslachtoffer en een teveel. In 2015 vielen
er naar schatting tussen de 75-140 verkeersdoden ten gevolge van alcoholgebruik in het
verkeer2.
Maatregelen
Het ministerie en haar partners blijven zich inzetten voor de bestrijding van alcohol in het
verkeer. Naast de campagne zijn ook handhaving en educatie belangrijke maatregelen.
Drankrijders worden streng aangepakt. Wie binnen 5 jaar 2 keer wordt veroordeeld voor
rijden onder invloed van alcohol moet zijn rijbewijs inleveren. Volgens Europese
regelgeving is bovendien verboden om aan alcoholverslaafden een rijbewijs te
verstrekken.
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