
  

  

 

PROXIMUS & SCARLET 
 
Beeldmateriaal van Proximus is hier te downloaden.  
 
Persbericht: Proximus werkt mee aan sensibiliseringscampagne rond gsm-gebruik achter 
het stuur 
Vanaf vandaag is Proximus-CEO Dominique Leroy te zien in een sensibiliseringscampagne van de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde (VSV), die het smartphonegebruik in de wagen wil terugdringen. Proximus en de andere telecomoperatoren 
roepen automobilisten daarbij op om in ‘automodus’ te gaan en afleiding door de smartphone in het verkeer te vermijden.  
 
Afleiding door smartphonegebruik achter het stuur blijft nog steeds een probleem: meer dan 6 op de 10 automobilisten (63%) 
geven toe wel eens te telefoneren met de gsm in de hand tijdens het rijden. Iets minder dan de helft (48%) leest wel eens 
berichten en 4 op de 10 sturen ook zelf af en toe een sms. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die de VSV vandaag bekendmaakt. 
Nochtans vindt de overgrote meerderheid van de Vlamingen het lezen (92%) en versturen van berichten (94%) tijdens het 
rijden onaanvaardbaar. Maar liefst 79% van de bestuurders die soms de gsm of smartphone gebruiken in de auto, zouden 
dat dan ook minder willen doen.  
 
Om mensen bewust te maken van het gevaar dat in dat gsm-gebruik schuilt, voert de VSV van 5 augustus tot 1 september 
een nieuwe campagne onder het motto “wees zo smart als je phone”. Daarmee worden bestuurders aangespoord om in 
‘automodus’ te gaan wanneer ze met de wagen rijden. ‘Automodus’ staat voor de bewuste keuze om afleiding in het verkeer 
te vermijden door je smartphone of gsm-toestel buiten handbereik te leggen of de functies ‘stil’ of ‘niet storen’ in te 
schakelen. De bedoeling van de campagne is om alle Vlamingen vertrouwd te maken met het begrip automodus en hen te 
overtuigen dit toe te passen. 
 
Proximus is van mening dat iedereen zich op een veilige manier in het verkeer moet kunnen begeven en verleent dan ook, 
net als dochtermerk Scarlet, zijn volledige steun aan de oproep van de VSV, waarbij affiches, radiospots en advertenties via 
(sociale) mediakanalen worden ingezet. Ook Be-Mobile, onderdeel van de Proximus Groep, neemt deel via de 
parkeeroplossing 4411. Zo zal het standaardbericht dat gebruikers ontvangen bij het beëindigen van een parkeersessie 
worden uitgebreid met de extra boodschap “Wees zo smart als je phone. Ga in Automodus voor je rijdt”. Naast Proximus 
werken ook de andere operatoren (Base, Mobile Vikings, Orange Belgium en Telenet) mee aan het initiatief. 
 
Dominique Leroy, CEO van Proximus: 
“Verkeersveiligheid is een belangrijke bekommernis van ons allemaal, maar zeker ook van Proximus. We ontwikkelen al langer 
slimme mobiliteitsoplossingen die helpen om het verkeer vlot en veilig te laten verlopen. De automodus-campagne is voor ons 
een nieuwe manier om concreet bij te dragen tot een veiliger verkeer. Proximus staat dan ook volledig achter deze oproep. 
Daarom roepen we op om verstandig om te gaan met je smartphone, en je toestel zeker niet te gebruiken wanneer je rijdt. 
We blijven natuurlijk ook inzetten op algemene preventie van ongevallen in het verkeer, ook naar onze medewerkers toe. De 
bedoeling is dat zij die boodschap verder uitdragen en zich engageren om de veiligheid op onze wegen te verhogen.” 
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Quote: CEO Dominique Leroy – “Verkeersveiligheid is een belangrijke bekommernis van ons allemaal, maar zeker ook van 
Proximus. We ontwikkelen al langer slimme mobiliteitsoplossingen die helpen om het verkeer vlot en veilig te laten verlopen. 
De automodus-campagne is voor ons een nieuwe manier om concreet bij te dragen tot een veiliger verkeer. Proximus staat 
dan ook volledig achter deze oproep. Daarom roepen we op om verstandig om te gaan met je smartphone, en je toestel zeker 
niet te gebruiken wanneer je rijdt. We blijven natuurlijk ook inzetten op algemene preventie van ongevallen in het verkeer, 
ook naar onze medewerkers toe. De bedoeling is dat zij die boodschap verder uitdragen en zich engageren om de veiligheid 
op onze wegen te verhogen.” 
 
Over Proximus 
De Proximus Groep is een telecommunicatie- en ICT-bedrijf dat actief is op de Belgische en internationale markt voor 
residentiële klanten, bedrijven en overheidsinstellingen. Proximus wil een wereld van digitale mogelijkheden openen zodat 
mensen beter leven en slimmer werken. Het bedrijf bevindt zich in het hart van de digitale revolutie, levert communicatie- 
en entertainmentervaringen voor residentiële consumenten en faciliteert de digitale transformatie van ondernemingen. Via 
zijn geïntegreerde vaste en mobiele netwerken van topkwaliteit biedt Proximus digitale diensten en gebruiksvriendelijke 
oplossingen die altijd en overal beschikbaar zijn, en is het een toegangspoort tot multimedia-inhoud. Proximus is voortrekker 
op het gebied van ICT-innovatie, met geïntegreerde oplossingen die een positieve impact hebben op maatschappij en milieu, 
gebaseerd op Internet of Things (IoT), Data analytics, cloudificatie en beveiliging. Met zijn 13.385 medewerkers, die zich 
allemaal inzetten om een superieure klantenervaring te bieden, realiseerde de Groep eind 2018 een onderliggende 
groepsomzet van 5.804 miljoen EUR. 
  
Proximus (Euronext Brussel: PROX) is ook in Luxemburg actief via zijn filiaal Proximus Luxembourg en in Nederland via 
Telindus Netherlands. BICS is een toonaangevende enabler van internationale communicatie, een van de belangrijkste 
wereldwijde spraakcarriers en de grootste aanbieder van mobiele datadiensten wereldwijd. 
  
Surf voor meer informatie naar www.proximus.com en www.proximus.be. 
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