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Betreft: Verzoekschrift 1260/2009, ingediend door Jos Aalders (Nederlandse nationaliteit), 
namens de Kinderombudsman, over de verplichting voor minderjarigen tot het 
dragen van een fietshelm 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener dringt erop aan het dragen van een fietshelm door minderjarigen in heel Europa 
verplicht te stellen. Volgens indiener is het dragen van een helm in veel andere landen (o.a. 
Australië en de Verenigde Staten) al verplicht gesteld. Hij stelt dat uit onderzoek blijkt dat bij 
90% van de dodelijke fietsongevallen hersenletsel de doodsoorzaak was en dat indien een 
helm gedragen zou zijn 85% van de slachtoffers nog in leven zou zijn. Indiener vindt dat een 
verplichting noodzakelijk is, omdat ouders op dit gebied hun verantwoordelijkheid niet 
nemen. Ook is hij van opvatting dat de media en de politiek meer aandacht aan het dragen van 
een helm zouden moeten besteden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Op dit moment is het voor minderjarigen in geen enkele EU-lidstaat verplicht een fietshelm te 
dragen, zelfs niet in de EU-lidstaten met het hoogste aantal fietsers per inwoner, zoals 
Nederland en Denemarken. 

Hoogstwaarschijnlijk bestaat die wettelijke verplichting niet vanwege het betrekkelijk lage 
aantal doden en gewonden in de betreffende groep minderjarigen. Uit gegevens blijkt 
bijvoorbeeld dat er in de hele EU in het jaar 2008 slechts 128 fietsers jonger dan 15 jaar 
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dodelijk verongelukten, waarvan 80 in stedelijke gebieden en 48 op het platteland. Uit de 
gegevens is echter niet op te maken of deze fietsers wel of niet een helm droegen. Er is 
namelijk geen informatie beschikbaar over de oorzaak van de ongevallen. Op dit moment is 
de Europese Commissie bezig met het opstellen van een nieuw actieprogramma inzake 
verkeersveiligheid voor de periode 2011-2020. In dat programma wordt veel aandacht besteed 
aan kwetsbare weggebruikers en er zullen zeker maatregelen voor fietsers in worden 
voorgesteld. 

De Commissie deelt het oordeel van indiener dat het belangrijk is reclame te maken voor het 
dragen van een fietshelm in het algemeen, niet alleen door kinderen, maar ook door 
volwassenen – in het bijzonder ouders die hun kinderen het goede voorbeeld willen geven. Op 
de nieuwe Europese website voor verkeersveiligheid staat een goed voorbeeld van dergelijke 
reclame. Op de welkomstpagina is namelijk een foto afgebeeld van een jonge fietser met een 
helm.

Conclusie

Hoewel de Commissie het subsidiariteitsbeginsel met betrekking tot de wettelijke verplichting 
voor minderjarigen een fietshelm te dragen volledig respecteert, denkt zij in het kader van het 
volgende actieprogramma inzake verkeersveiligheid na over verscheidene concrete 
maatregelen om de veiligheid van fietsers te bevorderen. 

                                               
 http://ec.europa.eu/roadsafety


