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Hoger beroep strafzaak Yannick Frijns op 24 juni 
 

In het Gerechtshof Amsterdam dient maandag 24 juni om 14.00 uur het hoger beroep in de 

strafzaak van Yannick Frijns. De strafzaak staat ook bekend als het Texelse Appongeluk.  

Op 30 maart 2016 fietste Yannick samen met een vriendin op een polderweg op Texel. Zij 

werd van achteren aangereden, zonder dat er geremd en uitgeweken werd, door een 

waarschijnlijk appende automobiliste. Yannick overleed kort na de aanrijding. 

 

Strafzaak diende bij de rechtbank Noord-Holland  

In juli en november 2017 vonden twee spraakmakende zittingen bij de rechtbank Noord-

Holland in Alkmaar plaats. De ouders van Yannick, Lauranne Jansen en Frank Frijns, 

zochten de publiciteit om aandacht te vragen voor de risico’s van het gebruik van smart 

devices tijdens verkeersdeelname. Mede daardoor kwam het onderwerp op de 

maatschappelijke en politieke agenda.  

 

Oprichting Stichting Yannick 

De ouders van Yannick en advocate Hanneke Comans-Diesfeldt richtten de Stichting 

Yannick op. Zij willen hiermee hun missie meer draagvlak geven: betere voorlichting, 

strengere handhaving en aanpassing van de huidige wet- en regelgeving om het gebruik van 

de mobiele telefoon achter het stuur terug te dringen. Stichting Yannick werd uitgeroepen tot 

Ambassadeur Verkeersveiligheid. De stichting ontplooide diverse initiatieven, zoals 

verhoging strafmaat verkeersdelicten, ontwikkeling verkeersongevallen-protocol en een 

workshop voor organisaties. Ook leverde de stichting bijdrages aan bewustwordings-

campagnes.  

 

Toename verkeersdoden 

Ondanks alle aandacht en inspanningen door de overheid neemt het aantal verkeersdoden 

nog steeds toe. In 2018 vielen er 678 doden in het verkeer in Nederland; dit is het hoogste 

aantal sinds 2010. Afleiding in het verkeer speelt daarbij een belangrijke rol. Stichting 

Yannick vraagt aandacht voor dit probleem met als motto: ‘Nul verkeersslachtoffers, elke 

verkeersdeelnemer veilig thuis!’   
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Noot voor de redactie 

Voor meer informatie: Frank Frijns, 0633365183, frank.frijns@live.nl of  

Lauranne Jansen, 0621304889, jansenlauranne@gmail.com 

 

 

www.stichtingyannick.nl 

https://www.facebook.com/StichtingYannick 
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