
U kreeg een boete voor te snel rijden. Dat is niet aangenaam en daarom geven we u hieronder graag  
de voordelen van niet te snel te rijden en enkele tips om dit in de toekomst te vermijden.

Zo raakt u tijdig én veilig op uw bestemming en werkt u samen met ons aan een veilig verkeer.

Hoe kan u zich makkelijk aan de snelheid houden? 

U vindt uw eigen veiligheid en die van anderen belangrijk, maar toch lijkt het moeilijk om u altijd aan de  
snelheidslimieten te houden? Deze tips kunnen helpen:

• Vertrek op tijd of zelfs wat vroeger.  
Plan uw traject vooraf en check de verkeerssituatie voor u vertrekt. 

• Let goed op de snelheidsbeperkingen.  
De gps kan u hierbij helpen, die toont de juiste snelheidslimiet.

• Laat u niet opjagen.  
Het kan enerverend zijn, maar verhoog uw snelheid niet wanneer iemand  
te dicht op u volgt en hou zelf voldoende afstand van uw voorligger.

• De toegelaten snelheid is niet altijd de veilige snelheid.  
Hou rekening met de weersomstandigheden, andere weggebruikers …  
om uw snelheid te bepalen. 

De voordelen van niet te snel rijden. 

• Hoe minder snel u rijdt, hoe meer u opmerkt.  
Door uw snelheid aan te passen, vergroot uw gezichtsveld en ziet u beter wat er rondom u gebeurt.
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• Kortere remafstand. 
Door minder snel te rijden, vergroot u de kans dat u op tijd kan stoppen.

• Minder zware letsels. 
Bij een lagere snelheid zullen de gevolgen van een aanrijding minder ernstig zijn.

• Uw omgeving zal u dankbaar zijn. 
We hebben allemaal al eens een gevaarlijk moment meegemaakt door een bestuurder die te snel reed. 3 op de 
4 Belgen vinden dan ook dat je door sneller te rijden dan toegelaten het risico op een aanrijding verhoogt.

HOE KAN U EEN SNELHEIDSBOETE VERMIJDEN?

Wilt u meer weten over hoe het zit met snelheid?  
In Vlaanderen: veiligverkeer.be - In Brussel: mobilite-mobiliteit.brussels/nl


