
Wist je dat...

Ik ken
de limiet

1.  Bij ongeveer 1 op de 3 dodelijke ongevallen snelheid een factor is?

2.  Als iedereen in Nederland zich aan de snelheidslimiet houdt we

25 tot 30% minder letselslachtoffers hebben?

3.  Jaarlijks ongeveer 10 voetgangers en fietsers overlijden door

overtredingen van 10 tot 15 km boven de limieten van 30 en 50 km/u?

Zo’n 200 mensen komen zwaargewond in het ziekenhuis.

4.   Een botsing met 50 km/u gelijk staat aan een val van 10 meter?

Dit is bijvoorbeeld vanaf de 3e verdieping van een flatgebouw.

5.  De remweg niet verkort wordt met ABS maar de auto alleen beter

bestuurbaar houdt?

Check daarom, uiteraard wel met aandacht voor de weg, regelmatig je  

snelheid. Zo rijd je nooit ongemerkt te hard. En, de maximum snelheid is niet 

altijd de meest veilige snelheid. Ken de limiet: rij langzamer als de situatie 

daar om vraagt.

www.maakeenpuntvannul.nl/snelheid

volg ons op:

@maakeenpuntvannulzh @ROVZH

@maakeenpuntvannul

@rov-zuid-holland @ROVZH



Regels en boetes
In Nederland gelden, tenzij door verkeersborden anders 

is aangegeven, de volgende toegestane maximumsnelheden: 

•  Algemene limieten:

- Binnen de bebouwde kom 50 km/u. Op een woonerf 15 km/u.

- Buiten de bebouwde kom 80 km/u. Op autowegen 100 km/u, op autosnelwegen 130 km/u.

• Afwijkingen op algemene limieten worden aangegeven door borden.

•  Als er een afwijkende snelheid geldt, geldt dit tot het einde van de zone, bijvoorbeeld
een schoolzone. Als er geen zone is, geldt de aangepaste snelheid tot de eerste van 

onderstaande opties:

- volgende zijweg

- beëindiging door een ander bord, bijvoorbeeld een andere snelheid

- in-/uitrijden bebouwde kom

- op-/afrijden autoweg / autosnelweg

- in-/uitrijden erf

LET OP! Voor specifieke voertuigen / verkeersdeelnemers gelden afwijkende limieten.

De boetes voor snelheidsovertredingen zijn afhankelijk van de snelheidslimiet, de overtreding 
en het voertuig waarmee je rijdt. De boetes variëren van € 22,- voor een kleine overtreding tot

€ 393,- of zelfs meer voor een forse overtreding. De vermelde bedragen zijn exclusief € 9 

administratiekosten. De boetes zijn te vinden in de boetebase van het Openbaar Ministerie: 

boetebase.om.nl 

Ken de limiet!  
Meer snelheid, meer letsel.
Hoe hoger de snelheid is waarmee je rijdt, hoe groter de krachten zijn die bij een ongeluk  

vrijkomen. En hoe groter het verschil is in snelheid van de weggebruikers, die in botsing komen, 

hoe groter de kans is op letsel of overlijden. Een voetganger die met een snelheid van 50 km/u 

door een auto wordt geraakt, heeft 85% kans om te overlijden. Bij 30 km/u is de kans op over- 

lijden 10%. En bij een snelheid van 15 km/u is de kans op overlijden vrijwel nihil. (bron: VVN) 

Houd voor je snelheid dus altijd rekening met de situatie 
en met je medeweggebruikers. Ken de limiet!

www.maakeenpuntvannul.nl/snelheid
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KEN DE LIMIET


