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VEILIG VERKEER NEDERLAND NUANCEERT UITSPRAKEN ETSC
Gisteren werd bekend dat het Nederlandse verkeer behoort tot de veiligste in Europa.
Dat blijkt uit een overzicht van de Europese raad voor veilig verkeer ETSC (European
Transport Safety Council). Veilig Verkeer Nederland wil de uitspraken graag
nuanceren. Hoewel Nederland veilig lijkt, geldt dit niet voor alle doelgroepen. Het
aantal dodelijke slachtoffers is immers nog steeds onacceptabel hoog. En in de
leeftijdsgroep 16 tot 35 laat het juist geen daling zien. Wereldwijd zijn het vooral
jongeren tot 25 jaar oud die het slachtoffer zijn van het verkeerssysteem. Daarom
organiseert Veilig Verkeer Nederland woensdag een wereldcongres in Rotterdam.
In Nederland vielen in 2008 circa 45 doden per miljoen inwoners. Dit is veel lager dan het Europees
gemiddelde van 79 doden. Dat het goed gaat is een verkeerde opvatting, aldus directeur Externe
betrekkingen Joop Goos: “in de doelgroep jongeren van 18 tot 24 jaar vallen circa 78 doden per
miljoen inwoners. Dat is vreselijk, helemaal als je beseft wat dit doet met de omgeving van deze
slachtoffers.”
Veilig Verkeer Nederland organiseert aanstaande woensdag, donderdag en vrijdag een
wereldcongres in Rotterdam, dat bezocht zal worden door vertegenwoordigers uit ruim 50 landen
landen. Dit congres zal ingaan op het aantal slachtoffers en de acties die kunnen worden ondernomen
om dit te gaan verminderen. Daarbij zijn jongeren als doelgroep centraal, omdat deze groep het meest
kwetsbaar is.
Joop Goos: “om een inzicht te geven in de cijfers: er vallen ieder uur wereldwijd 44 dodelijke
slachtoffers in de doelgroep 18 tot 24 jaar. En deze cijfers kunnen rap naar beneden, als beleid,
wetgeving, handhaving en educatie gaan samenwerken”. Het wereldcongres zal worden afgesloten
met een resolutie, die wordt ingebracht op 1ste UN-conferentie voor ministers van Verkeer in Moskou
op 19 en 20 november dit jaar.
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Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn op dit congres. U kunt zich aanmelden door te
bellen of een e-mail te sturen naar Jeroen Plemp (06-51937782,
jeroen.plemp@icareproducties.nl)
U kunt een interview aanvragen met betrokkenen, waaronder commissaris van de Koningin en
voormalig minister van Verkeer & Waterstaat Karla Peijs, directeur Guido van Woerkom
(ANWB), directeur Joop Goos (VVN). Hiervoor is op 24 juni plaats ingeruimd
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