
Een mobiel achter het stuur kan dodelijk zijn. Laat je niet verleiden. 
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Het Texelse Appongeluk 
• Zittingen (2)  
• Spreekrecht 
• Vordering nabestaanden 
• Tussenvonnis (reconstructie ongeval) 

• Vonnis op 9 november 2017 
 

• Bewezen verklaring artikel 5 Wegenverkeerswet (overtreding) 
• Vrijspraak artikel 6 Wegenverkeerswet (misdrijf) 
• Straf; 120 uur werkstraf, 1 jaar rijontzegging (6 maanden 

voorwaardelijk) proeftijd 2 jaar 
• Niet-ontvankelijk verklaring vordering nabestaanden 
• OM tekent Hoger Beroep aan 

 

Verhalen achter het nieuws 
Lauranne verloor haar dochter aan een appongeluk 
Door Anne-Flore Muller 
20 dec. 2017 in BINNENLAND 
 

Celstraf geëist tegen appende vrouw die Yannick (21) 
doodreed  

Nederland Taakstraf voor fataal ongeluk Texel, appen achter 
stuur niet bewezen 
23 november 2017 13:27Aangepast: 23 november 2017 15:12 

OM en verdachte in hoger beroep over dodelijk ’whatsapp-
ongeval’ Texel 



 



Visie en missie 
Stichting Yannick heeft als visie: 

 
Het gebruik van Smartdevices en Apps in het verkeer zal het aantal verkeers 
ongelukken substantieel doen toenemen.  
 
De stichting wil met behulp van: 
 

Engineering,  
Education en  
Enforcement 
 

aktief bijdragen aan een fundamentele maatschappelijke gedragsverandering, 
die leidt tot meer verkeersveiligheid. 





  
    

     
  

 

     
     

                                                         
 

                                  
 

                            
                                                              

 
                                                                                     

 
                                                                               

                                                                 
       

                                                                                 
                            

 

             

 

                  

 

https://www.gfk.com/nl/insights/press-release/diversiteit-activiteiten-op-smartphone-stijgt/
mailto:bastiaan.vannood@gfk.com


De stichting Yannick werkt samen met: 



Stichting Yannick 



Wat heeft de Stichting Yannick bereikt? 

• Onderwerp "Afleiding in het verkeer" op de maatschappelijke en politieke agenda 
geplaatst 

• Aanbieden petitie Tweede Kamer en mede-initiator wetsvoorstel straftoemeting 
verkeersdelicten 

• Workshop “laat je niet verleiden”ontwikkeld 
 

 



Stichting Yannick 



Stichting Yannick 



Speerpunten: 

 
• Ontwikkeling en invoering van ongevallenprotocol 

 
• Voorkomen gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer en opname in het 

curriculum voor primair groepen 7 en 8 onderwijs en secundair onderwijs. 
• Initiëring smartphone-loze dag 
• Gerichte handhaving/controle mobielgebruik 

• Verbetering positie en communicatie slachtoffes/nabestaanden 
 
 
 
 
 



Stichting Yannick 

 
 

• Ultieme doel van Stichting Yannick: 
Elke verkeersdeelnemer moet veilig thuis komen !  
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