
 

 

 
 

 

7 op de 10 Vlaamse automobilisten vinden extra aandacht voor 

motorrijders belangrijk 

 

KIJKEN KIJKEN OM ELKE MOTORRIJDER TE ZIEN 

 

PERSBERICHT – EMBARGO TOT 5/04/2021 

 

Mechelen, 5 april 2021 – 7 op de 10 Vlaamse automobilisten vinden het belangrijk om extra aandachtig 

te zijn voor motorrijders. Een meerderheid van de bestuurders verklaart twee keer te kijken alvorens ze 

een maneuver uitvoeren, maar vooral jongere bestuurders hebben het daar soms moeilijk mee. Daarom 

lanceren Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters en de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) 

een nieuwe campagne die automobilisten aanspoort om te “kijken kijken” en zo ongevallen met 

motorrijders te voorkomen. 

 

Het voorjaar is de periode waarin heel wat motorrijders zich opnieuw op de weg begeven. Zowel voor 

automobilisten als voor motorrijders is het dan dubbel uitkijken om ongevallen te vermijden. Door hun smalle 

profiel vallen motorrijders immers minder goed op in het verkeer en laten autobestuurders zich vaak verrassen 

door een motorrijder die “plots” opduikt. In meer dan de helft van alle letselongevallen met motorrijders gaat 

het om een botsing met een personenwagen, zo blijkt uit de Vlaamse ongevallencijfers. Opvallend vaak gaat het 

om automobilisten die een maneuver uitvoeren en de motorrijder niet of te laat opmerken. 

 

1 op de 3 Vlaamse autobestuurders (32%) geeft aan dat ze recent verrast zijn geweest door een motorrijder, zo 

blijkt uit een nieuwe bevraging van de VSV. 87% van de automobilisten meent dat motorrijders kwetsbaar zijn in 

het dagelijkse verkeer, 73% vindt het daarom belangrijk om extra aandachtig te zijn voor hen. Twee keer kijken 

– “kijken kijken” – alvorens een maneuver uit te voeren is een uitstekende manier om motorrijders beter op te 

merken en zo ongevallen te voorkomen. Ongeveer 9 op de 10 autobestuurders geloven in het nut (88%) en de 

toepasbaarheid (92%) van “kijken kijken”. 73% beweert dit bijna elke rit te doen, daarbij gaat het vooral om 

veertigplussers (80%). Opvallend: jongere automobilisten geven aan dat twee keer kijken voor hen een extra 

inspanning vergt (60% bij de 18-29-jarigen, tegenover 47% bij de 40-plussers) en dat ze het wel eens vergeten 

(28% bij de 18-29-jarigen, tegenover 19% bij de 40-plussers) (1). 

 

“Hoewel veel automobilisten al aangeven extra aandachtig te zijn voor motorrijders, willen we bij het begin van 

het motorseizoen iedereen eraan herinneren om goed uit te kijken. Door heel eenvoudig twee keer te kijken kan 

je een motorrijder sneller opmerken en zo ongevallen voorkomen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia 

Peeters. “Dat is belangrijk, want motorrijders zijn erg kwetsbaar. Ze hebben geen beschermende carrosserie en 

lopen daardoor een hoog risico op zware verwondingen bij een aanrijding. Vorig jaar lieten 33 motorrijders het 

leven op Vlaamse wegen, dat is onevenredig veel als je rekening houdt met het beperkte aantal kilometers dat ze 

afleggen. Door te kijken kijken kunnen we levens redden”, aldus minister Peeters. 
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De VSV start daarom een affichecampagne langs de Vlaamse hoofdwegen. Op zeven verschillende affiches zien 

we telkens een motorrijder in het gezelschap van een vriend, partner of familielid die automobilisten aanspoort 

om te “kijken kijken om elke motorrijder te zien”. VSV-onderzoek wijst uit dat 71% van de Vlaamse 

autobestuurders bezorgd is over zijn of haar partner wanneer die met de motor rijdt, 47% is bezorgd over 

familieleden die met de motor rijden (2). Dat elke motorrijder wel iemands vriend, partner of familielid is, is de 

beste reden om dubbel uit te kijken en ongevallen te vermijden. 

 

De affiches worden ondersteund door redactionele samenwerkingen met verschillende radiozenders, 

advertenties op tankpistolen, een video die onder meer verspreid wordt via sociale media en een uitgebreide 

digitale campagne.  

 

Voor motorrijders heeft de VSV onder de noemer Ready to Ride een uitgebreid aanbod van trainingen defensief 

motorrijden. Voor wie in groep rijdt, zijn er sinds kort ook opleidingen tot erkend VSV-wegkapitein. Meer info 

hierover vind je op www.readytoride.be. 

 

Alle campagnemateriaal is beschikbaar op www.beloofd.be, meer achtergrond over de campagne vind je op 

www.veiligverkeer.be. 

 

 

 

http://www.readytoride.be/
www.beloofd.be
www.veiligverkeer.be
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(1) Online panelbevraging bij 600 autobestuurders (18-54 jaar) in Vlaanderen, uitgevoerd door Ipsos in 

opdracht van de VSV, februari 2021 

(2) Idem 

 

 

Perscontacten 

 

Werner De Dobbeleer 

Woordvoerder VSV 

0477 20 62 28 

werner.dedobbeleer@vsv.be 

 

mailto:werner.dedobbeleer@vsv.be
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Machteld Claerhout 

Woordvoerder Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters 

0498 90 91 00 

machteld.claerhout@vlaanderen.be 

 
 

 

Over de VSV 
De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) streeft samen met alle betrokken actoren naar nul verkeersslachtoffers. Door 

onze inzet en expertise zorgen we ervoor dat mensen zich veilig gedragen in het verkeer. Dat doen we door educatie en 

sensibilisering naar alle weggebruikers. 

 

Over het Beleidsdomein MOW 
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken vormt samen met twee intern verzelfstandigde agentschappen - het 

Agentschap Wegen en Verkeer en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - het Vlaams Ministerie van 

Mobiliteit en Openbare Werken. Samen met de extern verzelfstandigde agentschappen De Lijn, De Scheepvaart en 

Waterwegen en Zeekanaal vormt dat Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken op zijn beurt het Beleidsdomein 

Mobiliteit en Openbare Werken. 

 

Over het Departement MOW 
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken ondersteunt de bevoegde minister inhoudelijk bij de beleidsvoering, zowel 

voor mobiliteit en verkeersveiligheid als voor investering, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur. 

 

 

VSV, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen - 015 44 65 50 - info@vsv.be - www.vsv.be 

 

- Einde persbericht - 
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