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SWOV-factsheets bevatten korte en duidelijke antwoorden op de meest gestelde vragen over 
een specifiek verkeersveiligheidsonderwerp en worden met enige regelmaat geactualiseerd. 
Zie swov.nl/factsheets voor de meest actuele versie van de factsheets. 

Samenvatting 

In Nederland overleden in 2015 47 motorrijders in het verkeer. Het aantal ernstig 
verkeersgewonden onder motorrijders is sinds 2009, toen het er zo’n 1.300 waren, niet meer 
betrouwbaar vast te stellen wegens gebrekkige registratie. In Nederland hebben 1,4 miljoen 
mensen een motorrijbewijs, maar met slechts 656.000 geregistreerde motoren bezit minder dan 
de helft een motor. Deze motorrijders rijden gemiddeld 1.200 tot 3.400 km per jaar, waardoor de 
meesten niet echt routine opbouwen. Het risico om in het verkeer te overlijden (per afgelegde 
afstand) was voor motorrijders tussen 2010 en 2014 30 keer zo groot als voor automobilisten. 
Van de overleden motorrijders in 2015 was bijna 30% tussen 40 en 49 jaar en 98% was man. Van 
alle ernstige en dodelijke motorongevallen in Nederland is 40% een enkelvoudig ongeval (een 
ongeval waarbij geen ander verkeersdeelnemer betrokken is). Bij de overige ernstige 
motorongevallen zijn vooral automobilisten de tegenpartij. 

De staat van de motor en van de weg speelt slechts in een klein deel van de motorongevallen een 
aanwijsbare rol. Het is niet onderzocht hoe groot de rol van snelheid is bij het ontstaan en de 
impact van motorongevallen in Nederland. Buitenlandse studies suggereren dat snelheid een 
belangrijker ongevalsfactor is bij motorongevallen dan bij auto-ongevallen. Ook de zichtbaarheid 
en opvallendheid van motorrijders speelt een rol in motorongevallen. Fluorescerende kleding en 
verlichting kan de zichtbaarheid van motorrijders verbeteren, maar het is vooral het contrast met 
de omgeving dat de veiligheid van motorrijders vergroot. Ook bij de afloop van motorongevallen 
speelt kleding een rol. In geval van een motorongeval beschermt de motorhelm en deugdelijke 
motorkleding de motorrijder tegen verwondingen. In Nederland dragen bijna alle motorrijders 
een helm en motorkleding.  

Om de veiligheid van motorrijders verder te kunnen vergroten wordt de technische/intelligente 
voertuigontwikkelingen voor de auto met belangstelling gevolgd. Het is echter nog niet 
eenvoudig om ITS-systemen voor de auto aan de motor aan te passen. Het gebruik van ABS 
(antiblokkeersysteem) op motoren heeft het aantal motorongevallen waarschijnlijk wel 
verminderd. Ook educatie kan een positief effect hebben: onderzoek naar de eendaagse 
voortgezette rijopleiding (VRO) van de Nederlandse motorrijdersvereniging (KNMV) heeft 
uitgewezen dat deze een positief effect heeft op veilig rijden en gevaarherkenning van 
motorrijders. Bij het merendeel van de evaluaties van (voortgezette) rijopleidingen voor 
motorrijders wordt echter geen effect gevonden op ongevalsbetrokkenheid en overtredingen.  

https://www.swov.nl/factsheets
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1 Hoeveel doden en gewonden vallen er onder 
motorrijders in Nederland? 

In 2015 vielen 47 verkeersdoden onder motorrijders, dat is 7,6% van het totaal aantal 
verkeersdoden in Nederland in 2015 (621). Het aantal verkeersdoden onder motorrijders 
fluctueert (Afbeelding 1), maar over het geheel genomen daalt dit aantal. Over de afgelopen 10 
jaar daalde het aantal verkeersdoden onder motorrijders met gemiddeld 4,5% per jaar. 

Het is niet bekend hoeveel ernstig verkeersgewonden er in 2015 onder motorrijders zijn gevallen. 
Dit aantal is namelijk sinds 2009, toen het er zo’n 1.300 waren, niet meer betrouwbaar vast te 
stellen (zie ook de SWOV-factsheet Ernstig verkeersgewonden in Nederland).   

 
Afbeelding 1. Het werkelijk aantal verkeersdoden onder motorrijders (Bron: CBS Statline) 

2 Hoeveel wordt er in Nederland op de motor 
gereden? 

Circa 1,4 miljoen Nederlanders heeft een motorrijbewijs (2016; bron: RDW), maar minder dan de 
helft daarvan bezit een motor: er zijn 656.000 geregistreerde motoren. Deze motorbezitters 
rijden gemiddeld 1.200 tot 3.400 km per jaar (uitgaande van resp. 0,8 of 2,2 miljard 
reizigerskilometer1 / 656.000 motoren). Doordat een motorrijder gemiddeld maar weinig 

 
1. Er bestaan verschillende cijferreeksen over de afstand die motorrijders jaarlijks afleggen. Volgens de 

mobiliteitsenquêtes OVG/MON/OViN zijn de reizigerskilometers per motor gedaald van 1,8 miljard km in 1993 tot 

circa 0,8 miljard km in 2015. Volgens een Panel-enquête van het CBS is de door motoren verreden afstand in deze 

periode juist gestegen van 1,3 naar 2,2 miljard km [1]. Hoewel deze schattingen enorm uiteenlopen, kan het aandeel 

van de motor in het aantal reizigerskilometers geschat worden op maximaal anderhalf procent. 
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https://www.swov.nl/node/6064
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=71936NED&D1=1-8&D2=1-2&D3=1-9&D4=a&STB=G1,G2,G3,T&VW=T
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kilometers per jaar rijdt, bouwt hij of zij nauwelijks routine op. In 2016 was bijna 70% van de 
geregistreerde motoren in Nederland in het bezit van personen tussen 30 en 59 jaar (Afbeelding 
2). 

In vergelijking met andere Europese landen behoort Nederland tot de middenmoot, wat het bezit 
van motorfietsen betreft: in 2016 waren er in Nederland bijna 39 motorfietsen per 1.000 
inwoners.2 Van de Europese landen was in 2012 het motorbezit het grootst in Griekenland met 
100 motorfietsen per 1000 inwoners; in Bulgarije was het motorbezit het kleinst met 9 
motorfietsen per 1.000 inwoners [2]. 

   
Afbeelding 2. Motorbezit in Nederland, onderverdeeld naar leeftijd van de eigenaar, aantal cilinders en cilinderinhoud. Bron CBS (1 januari 2017). 

3 Wanneer mag je in Nederland op een motor 
rijden? 

Voor het berijden van een motorfiets is een rijbewijs A nodig. Sinds de invoering van de derde 
rijbewijsrichtlijn (19 januari 2013) [3] bestaat het motorrijbewijs uit drie categorieën : A1 (voor 
lichte motoren), A2 (middelzware motoren) en A (voor alle motoren).  

Motorrijders onder 20 jaar hebben na het succesvol afsluiten van een theorie-examen en twee 
praktijkexamens3 toegang tot een A1-rijbewijs, waarmee ze op een lichte motor mogen rijden 
met een cilinderinhoud t/m 125 cc (maximaal vermogen van 11 kilowatt [kW]). Voor meer 
informatie zie de (gearchiveerde) SWOV-Factsheet De categorie A1 (tot 125 cc) van het nieuwe 
motorrijbewijs.  

Vanaf 20 jaar kan de motorrijder die A1 bezit het rijbewijs voor een middelzware motor behalen 
(A2; maximaal vermogen van 35 kW), door een aanvullend praktijkexamen te behalen. Na 2 jaar 
in het bezit te zijn van het A2-motorrijbewijs kan via (opnieuw) een aanvullend praktijkexamen 
het rijbewijs voor een motor met onbeperkt vermogen (A) worden behaald.  

 
2. 655.991 motoren / 16.979.120 inwoners. 

3. De praktijkexamens bestaan uit éérst een examen voertuigbeheersing (AVB; dit deelcertificaat is 1 jaar geldig) en 

daarna examen verkeersdeelneming (AVD). 

https://www.swov.nl/node/9104
https://www.swov.nl/node/9104
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Rechtstreeks examen doen (via het theorie-examen en de twee praktijkexamens3) voor A2 of 
voor A is ook mogelijk, mits de voor die categorie geldende minimumleeftijd is bereikt. Voor A2 is 
dat 20 jaar en voor A is dat 24 jaar. Meer informatie over het motorrijbewijs en de wettelijke 
eisen is te vinden op de site van het CBR of de Rijksoverheid. 

4 Wat is het risico voor motorrijders in het verkeer 
in Nederland? 

Het risico voor motorrijders om in het verkeer te overlijden of ernstig gewond te raken is groot in 
vergelijking met andere vervoerswijzen. Per miljard afgelegde kilometers overleden er in 
Nederland ongeveer 65 motorrijders (periode 2010-2014) en raakten er ongeveer 1.000 ernstig 
gewond (periode 2005-20094; zie Afbeelding 3). Het overlijdensrisico is hiermee vergelijkbaar 
met dat van brom- en snorfietsen en vele malen hoger dan dat van andere vervoerswijzen. Het 
risico om in het verkeer te overlijden was voor motorrijders tussen 2010 en 2014 30 keer zo groot 
als voor automobilisten. Het risico van motorrijders om ernstig gewond te raken wordt 
overstegen door het hoge risico van brom- en snorfietsers. Automobilisten, fietsers en 
voetgangers lopen minder risico om in het verkeer ernstig gewond te raken. 

 
Afbeelding 3. Het overlijdensrisico en risico om ernstig gewond te raken (slachtoffers per afgelegde afstand) in Nederland voor verschillende 

vervoerswijzen, gemiddeld over periodes van 5 jaar. Bronnen: CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek: mobiliteitsgegevens), BRON (Bestand 

geRegistreerde Ongevallen in Nederland: geregistreerde gegevens over slachtoffers), LBZ (Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg: gegevens over 

gewonden) en SWOV (berekening aantallen ernstig verkeersgewonden). 

 
4. Het letselrisico is alleen tot 2009 beschikbaar omdat hierna de uitsplitsing van ernstig verkeersgewonden (EVG) in 

vervoerswijzen onbetrouwbaar is. 

https://www.cbr.nl/11198.pp
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/rijbewijs-motor
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5 Welke motorrijders zijn het vaakst betrokken bij 
ongevallen? 

Motorongevallen komen bij sommige groepen vaker voor dan bij andere. Hieronder bespreken 
we de groepen die het vaakst betrokken zijn bij motorongevallen. 

Leeftijd 
Het merendeel van de omgekomen motorrijders in 2015 was jonger dan 50 jaar (81%). De 
grootste groep daarvan zijn de 40-49-jarige motorrijders (bijna 30%). Dit is ook relatief gezien 
hoog; bij alle vervoerswijzen samen valt ‘slechts’ 8% van de verkeersdoden in de leeftijdsgroep 
40-49 jaar.  

We kunnen het aantal doden onder motorrijders ook afzetten tegen het motorbezit in de 
verschillende leeftijdsgroepen (Tabel 1). Dan valt op dat er vooral bij de beginnende motorrijders 
(18-24 jaar) onevenredig veel doden vallen (12,8%) in vergelijking met het motorbezit in die 
leeftijdsgroep (3,1%). Ook onder 25-29-jarige motorrijders vallen relatief veel doden. 
Motorrijders van 50-59 jaar vormen met 10,6% juist een relatief klein deel, als we dit vergelijken 
met het motorbezit in deze leeftijdsgroep (30,8%).  

Overigens is niet duidelijk wat bovenstaande vergelijking zegt over de risico’s van een bepaalde 
leeftijdsgroep. Het kan goed zijn dat de jongere motorrijders minder vaak zelf een motor 
bezitten, maar wel rijden (op de motor van een ander). Om iets te kunnen zeggen over risico 
zouden we het aantal ongevallen moeten afzetten tegen kilometrage per leeftijdsgroep. Helaas is 
die informatie niet (betrouwbaar) beschikbaar. 

Wel zijn er aanwijzingen (uit het buitenland) dat jonge motorrijders, net als jonge automobilisten, 
een relatief hoog risico hebben [4]; en ook vaker risicogedrag vertonen [5] [6]. 

Tabel 1. Leeftijdsverdeling van motorbezitters en omgekomen motorrijders; aantallen en aandelen per leeftijdsgroep voor 

het jaar 2015. 

Leeftijdsgroep Motorbezitters 2015 Omgekomen motorrijders 2015 

# % # % 

Jonger dan 18 0 0 % 2 4,3 % 

18-24 20.027 3,1 % 6 12,8 % 

25-29 46.621 7,1 % 8 17,0 % 

30-39 97.773 15,0 % 8 17,0 % 

40-49 159.170 24,4 % 14 29,8 % 

50-59 200.677 30,8 % 5 10,6 % 

60-64 59.035 9,1 % 4 8,5 % 

65 en ouder 56.715 8,7 % 0 0 % 

Totaal 652.544 100,0 % 47 100,0 % 
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Geslacht 
In 2015 was 98% van de overleden motorrijders een man (46 mannen ten opzichte van 1 vrouw). 
In de afgelopen tien jaar was in Nederland tussen 90 en 100% van de in het verkeer overleden en 
ernstig gewond geraakte motorrijders man [7] [8]. Dit komt vooral doordat mannen over het 
algemeen vaker en meer motorrijden dan vrouwen, hoewel het aandeel vrouwelijke motorrijders 
in de meeste OECD-landen toeneemt [9]. 

Type motor 
Studies uit de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland tonen dat motoren met een grotere 
cilinderinhoud (vanaf 500 cc) vaker betrokken raken bij (dodelijke) ongevallen dan motoren met 
een cilinderinhoud van 250 cc of minder [10] [11]. Dit heeft mogelijk meer te maken met de 
kenmerken van de berijder die voor deze motor kiest dan met de cilinderinhoud op zich [9]. De 
onderzoekers [10] [11] ontdekten dat de berijders van de zwaardere motoren vaker de snel-
heidslimiet overtraden en ook vaker onder invloed van alcohol op de motor reden. In 
vragenlijstonderzoeken in het Verenigd Koninkrijk gaven berijders van zwaardere motoren vaker 
aan te genieten van hogere snelheden [12]. Dit is ook gevonden in Taiwan [13]. De Amerikaanse 
onderzoekers Savolainen & Mannering [14] ontdekten dat berijders van zwaardere motoren in 
het algemeen vaker risicogedrag vertoonden, waaronder het rijden zonder motorhelm en 
beschermende kleding. In Nederland is vooralsnog geen onderzoek gedaan naar de relatie tussen 
het type motor en de ongevalsbetrokkenheid van de berijder. Overigens heeft in Nederland 82% 
van de motoren een cilinderinhoud van meer dan 500cc (Afbeelding 2 in de vraag Hoeveel wordt 
er in Nederland op de motor gereden?) 

6 Wat is het verwachte effect van een 
leeftijdsverlaging voor de categorie A1 (tot 125 cc)? 

Op dit moment is de minimumleeftijd voor de rijbewijscategorie A1 (voor motoren met een 
cilinderinhoud van maximaal 125 cc) in Nederland 18 jaar. De Europese richtlijn voor rijbewijzen 
staat ook toe de minimumleeftijd voor deze categorie op 16 jaar te stellen.  

Bij een verlaging van de minimumleeftijd wordt een toename van het aantal slachtoffers 
verwacht. Deze verwachting wordt ondersteund door de ervaringen in Duitsland, dat in de jaren 
negentig de minimumleeftijd voor lichte motoren heeft verlaagd. De groep van 16 en 17 jaar (die 
een motorfiets tot 125 cc bereed) bleek verreweg het hoogste risico te hebben: ruim 150 
omgekomen motorrijders per 100.000 motorfietsen tegen ongeveer 75 doden per 100.000 
motorfietsen bij de groepen van 18-21 en 21-25 jaar (ongeacht welke cilinderinhoud) [15]. Zie 
voor meer informatie de gearchiveerde SWOV-factsheet De categorie A1 (tot 125 cc) van het 
nieuwe motorrijbewijs. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie_voor_Economische_Samenwerking_en_Ontwikkeling
https://www.swov.nl/node/9104
https://www.swov.nl/node/9104
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7 Wat zijn de oorzaken van motorongevallen? 

Meestal is het een combinatie van meerdere factoren die tot een verkeersongeval leidt. 
Hieronder bespreken we een aantal veelgenoemde oorzaken van motorongevallen. 

Interactie met andere weggebruikers 
Van alle ernstige en dodelijke motorongevallen in Nederland is ongeveer 50% een botsing tussen 
een motor en een auto en 40% een enkelvoudig ongeval (een ongeval waarbij geen ander 
verkeersdeelnemer betrokken is) [7]. De overige 10% van de ongevallen bestaat uit botsingen 
tussen een motorrijder en andere verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers, andere 
motorrijders, enz.). 

Volgens een grootschalige Europese studie (genaamd MAIDS) [16] [17] gebeuren ongevallen 
tussen motor en auto vooral doordat de motorfiets over het hoofd wordt gezien. In deze MAIDS-
studie zijn ruim 900 ongevallen in vijf landen (Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Nederland) 
waarbij een gemotoriseerde tweewieler (motorfiets/bromfiets) was betrokken, diepgaand 
geanalyseerd. In ruim 36% van de gevallen had de bestuurder van het andere voertuig de 
tweewieler niet gezien; in 12% van de gevallen was het andersom, en had de bestuurder van de 
tweewieler het andere voertuig niet gezien. Wel moet vermeld worden dat de data in de MAIDS-
studie (verzameld in de periode 1999-2000) inmiddels verouderd zijn.  

Recentere ongevallenstatistieken suggereren dat motorrijders vooral vaak in conflict raken met 
tegemoetkomende afslaande voertuigen, of voertuigen die vanuit een zijweg een hoofdweg 
oprijden [18] [19]. Het gaat dan voornamelijk om voorrangsfouten van een automobilist [20]. 

Rol van snelheid 
Het is niet precies bekend hoe groot de rol van snelheid is bij het ontstaan en de impact van 
motorongevallen in Nederland. In theorie heeft een hogere snelheid een negatief effect op 
ongevalsrisico. Een hogere rijsnelheid leidt bij een botsing tot een grotere impact, wat ernstiger 
letsel tot gevolg heeft. Bij hogere rijsnelheden is er bovendien minder tijd om informatie te 
verwerken en daarop te reageren; ook is de remweg langer. Hierdoor is de mogelijkheid om een 
botsing te voorkomen geringer. Meer informatie wordt gegeven in de SWOV factsheet Snelheid 
en snelheidsmanagement. 

De OECD/ITF-werkgroep ‘Veiligheid van gemotoriseerde tweewielers’ concludeert, op basis van 
internationale studies, dat snelheid een grotere factor is bij motorongevallen dan bij auto-
ongevallen [9]. Zo vonden Walton & Buchanan [21] dat motorrijders in Nieuw-Zeeland zo’n 10% 
sneller reden op T-splitsingen dan het overige verkeer; en 3,4 keer zo vaak de snelheidslimiet 
overtraden. In de Verenigde Staten bleek dat in 2011 35% van alle motorrijders die betrokken 
waren bij een dodelijk ongeval op dat moment de snelheidslimiet overtraden [22]. 
Automobilisten overtraden bij 22% van de dodelijke ongevallen de snelheidslimiet.  

https://www.swov.nl/node/16360
https://www.swov.nl/node/16360
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Rol van voertuig (motor als balansvoertuig) 
Een motor is een balansvoertuig, wat het berijden ervan complexer maakt en het risico op 
ongevallen groter [23]. 40% van alle ernstige en dodelijke motorongevallen zijn enkelvoudige 
ongevallen [7]. Een van de belangrijkste oorzaken van enkelvoudige ongevallen is dat de 
motorrijder de macht over het stuur verliest [7]. Een technisch probleem aan de motor is zelden 
een oorzaak van een ongeval [24].  

Infrastructuur en staat van het wegdek 
Infrastructurele factoren zoals een onoverzichtelijk of onduidelijk wegontwerp, verkeerd 
materiaalgebruik en slecht wegonderhoud speelt in 8% van de motorongevallen een aanwijsbare 
rol [24]. Kenmerken van de weg kunnen om verschillende reden problemen opleveren voor 
motorrijders, vooral in combinatie met nattigheid. Drempels, markeringen, roosters en 
putdeksels leveren soms problemen op doordat ze glad worden bij nat weer of niveauverschillen 
creëren op de weg, waardoor de stabiliteit wordt aangetast. Daarnaast is zand op de weg 
gevaarlijker voor een tweewieler dan voor een auto [24]. 

Rol van (type) geleiderails 
Een geleiderail is bedoeld om te voorkomen dat voertuigen in een gevarenzone naast de rijbaan 
terechtkomen. Voor auto’s, maar ook voor motorrijders, is dat zeer effectief om frontale 
botsingen met objecten of tegenliggers te voorkomen. Voor motorrijders kunnen geleiderails 
echter ook een risico in zichzelf inhouden. Als een motorrijder bij een ongeval tegen een 
(onbeschermde) geleiderail aankomt, kan dat tot ernstige verwondingen leiden [24]. Botsingen 
met geleiderails en andere wegafschermingen dragen bij aan 2-4% van de dodelijke 
motorongevallen in Europa [9]. 

Over het algemeen is elk onbeschermd obstakel een gevaar voor motorrijders, ook als ze als 
‘botsvriendelijk’ voor automobilisten worden aangemerkt (lichtmasten, struiken, smalle bomen, 
verkeersborden). ‘Cable barriers’ worden door motorrijders als de meest gevaarlijke 
rijbaanscheidingen beschouwd [25], hoewel er in onderzoek geen verschil is gevonden tussen 
‘cable barriers’ en andere geleiderails wat betreft de ongevalsernst van motorongevallen [26].  

http://futurenetsecurity.com/wp-content/gallery/post-cable_1/post-cable-2.jpg
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8 Waarom zijn er meer motorongevallen in het 
voorjaar en de zomer? 

Er vallen in de lente- en zomermaanden (april-september) meer doden en ernstig gewonden 
onder motorrijders dan in de herfst- en wintermaanden [7]. Dit heeft niet zozeer te maken met 
een verhoogd risico in het voorjaar en de zomer, maar wordt verklaard doordat er in deze 
periode meer op de motor gereden wordt [27].  

9 Speelt de zichtbaarheid en opvallendheid van 
motorrijders een rol bij ongevallen? 

Bij een deel van de motorongevallen speelt waarschijnlijk mee dat andere weggebruikers een 
motorrijder niet of niet tijdig zien. Vaak wordt aangenomen dat dit komt doordat motorrijders 
minder zichtbaar en opvallend zijn dan andere, meestal grotere voertuigen. In 50% van de 
motorongevallen in Nederland is een andere verkeersdeelnemer (meestal een automobilist) 
betrokken [7]. Vaak krijgt de motorrijder hierbij geen voorrang van de automobilist. 
Automobilisten die betrokken waren bij zulke ongevallen geven doorgaans aan wel te hebben 
gekeken, maar de motorrijder niet te hebben gezien. De term hiervoor is ‘looked-but-failed-to-
see’ [28] [29].  

Zichtbaarheidsonderzoek in Israël [30] heeft laten zien dat overdag 90% van de motorrijders tijdig 
gezien werd, terwijl dat met schemering 35% was. Zelfs als mensen de opdracht kregen om 
motorrijders te zoeken in videobeelden, werd nog 13% van de motorrijders niet tijdig opgemerkt. 

10 Kan zichtbaarheid verbeterd worden door 
fluorescerende hesjes of (bijzondere) verlichting? 

De Craen et al. [19] trekken de conclusie dat het niet zozeer lichte of reflecterende kleding is die 
de zichtbaarheid van motorrijders kan vergroten, maar vooral het contrast met de omgeving. 
Onderzoek van Gershon, Ben-Asher & Shinar [31] heeft dit ook uitgewezen. In een stedelijke 
omgeving, waar de achtergrond gevarieerd en veelkleurig was, was er meer aandacht voor een 
motorrijder in witte of reflecterende kleding, en in een landelijke omgeving, waar de achtergrond 
bestond uit voornamelijk een blauwe lucht, trok de in het zwart geklede motorrijder meer 
aandacht.  
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Onderzoek naar alternatieve lichtsystemen voor motorrijders, zoals de T-configuratie van Rößger 
et al. [32] en het knipperende lichtsysteem van Gershon & Shinar [30], hebben laten zien dat 
motorrijders sneller als zodanig werden herkend, maar ook dat dit effect na verloop van tijd 
verdwijnt. 

11 Wat is het veiligheidseffect van de motorhelm? 

Een beschouwing van 61 internationale studies toont aan dat door het dragen van een 
motorhelm de kans op een dodelijke afloop van een motorongeval met ongeveer 42% afneemt, 
en de kans op ernstig hoofdletsel met ongeveer 69% [33]. In Nederland is sinds 1972 het dragen 
van een helm voor motorrijders verplicht. Deze draagplicht is na invoering algemeen 
geaccepteerd, en wordt zo goed als volledig nageleefd.  

Goedkeuringseisen voor motorhelmen zijn vastgelegd in Europees reglement ECE R22-05, waar 
minimumeisen zijn vastgelegd voor schokabsorptie, penetratieweerstand, stijfheid, uitstekende 
delen, oppervlaktewrijving, kinband en kans op afrollen bij een ongeval. 

TNO heeft onderzocht of er verschillen in hoofdletsel zijn bij het gebruik van verschillende 
helmen (zie Afbeelding 4): integraalhelm, systeemhelm (met opklapbaar kinstuk) en jethelm (laat 
het gezicht vrij) [34]. De verwondingen van motorrijders waren bij de drie helmen vergelijkbaar, 
maar een gesloten helm had een klein voordeel ten opzichte van een helm waarbij het gezicht 
vrij blijft, zoals de jethelm. Bij ongevallen werd bij gesloten helmen vaker dan bij open helmen 
kneuzingen aan nek en whiplash geconstateerd, maar bij open helmen ontstonden vaker 
verwondingen aan het hoofd en het gezicht. 

 
Afbeelding 4. Een integraalhelm (links), een systeemhelm (midden) en een jethelm (rechts). 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/r022r4e.pdf
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12 Wat is het veiligheidseffect van beschermende 
kleding? 

Het dragen van speciale motorbroek en -laarzen vermindert de kans op ernstige verwondingen 
aan het onderlichaam met 68%, en het dragen van een motorjas en handschoenen vermindert 
kans op verwondingen aan polsen en handen met 48% [35]. Hoewel motorkleding in Nederland 
niet verplicht is, wordt dit in Nederland wel massaal gedragen. Uit een enquête onder bezoekers 
van de Motorbeurs blijkt dat 100% een speciale motorjas draagt, 98% handschoenen, 96,4% een 
speciale motorbroek en schoenen, en een speciale back protector (of rugbeschermer) werd door 
45% van de motorrijders gedragen [36]. 

13 Hoe effectief zijn (voortgezette) rijopleidingen? 

Er zijn niet veel studies die een positief effect van (voortgezette) rijopleidingen laten zien (zie ook 
de SWOV-factsheet Rijopleiding en –examen) Uit een meta-analyse van Kardamanidis et al. [37] 
naar motorrijopleidingen (voortgezet en regulier) blijkt dat het niet mogelijk is duidelijke 
conclusies te trekken over de effecten hiervan op ongevalsrisico, overlijdensrisico en 
overtredingsgedrag. Kardamanidis et al. [37] merken op dat bij veel van deze onderzoeken 
motorrijders niet willekeurig (random) zijn ingedeeld bij de groep met training of de groep 
zonder training. Daardoor is het mogelijk dat de groep die de training volgde bij voorbaat al 
anders (veiliger, meer ervaren, etc.) was dan de groep die geen training volgde. 

Een Nederlandse voortgezette rijopleiding (VRO) voor motorrijders had wel een positief effect. 
Deze eendaagse cursus van de KNMV5, met een praktijkgedeelte op de openbare weg, traint 
motorrijders in het herkennen en analyseren van potentiële gevaren in het verkeer en het 
anticiperen daarop. Het volgen van deze VRO had op de korte termijn (enkele maanden) een 
positief effect op zowel veilig rijgedrag als gevaarherkenning. Op de lange termijn (één tot 
anderhalf jaar) bleek er nog steeds een positief effect op veilig rijden te zijn, maar kon het effect 
op gevaarherkenning niet meer vastgesteld worden [38]. 

14 Hoe effectief is ABS? 

Het gebruik van ABS op motoren heeft het aantal motorongevallen en daarmee ook het aantal 
verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden onder motorrijders verminderd [39] [40]. ABS staat 
voor Anti-Lock Braking System, een systeem dat vermijdt dat wielen blokkeren wanneer er hard 
wordt geremd. Als een voertuig met twee wielen hard remt en het voorwiel blokkeert, verdwijnt 

 
5. Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging 

https://www.swov.nl/node/17256
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de stabiliserende, gyroscopische werking van het draaiende wiel en loopt de motorrijder de kans 
te vallen of te slippen [41]. 

In Europa is de effectiviteit van ABS op motoren onder andere gemeten door Rizzi et al. [39]. Zij 
kwamen uit op een vermindering van ernstige en dodelijke ongevallen van 34% in Italië en 43% in 
Spanje en Zweden. In de VS waren in 2008 per motor met ABS 22% minder schadeclaims, en 
hadden motoren met ABS per 10.000 voertuigjaren 37% minder dodelijke ongevallen, in 
vergelijking met dezelfde typen motoren zonder ABS [40].  

Het nadeel van dit soort vergelijkingsstudies is dat het niet volledig kan corrigeren voor het feit 
dat bepaalde motorrijders bij de aanschaf van een (nieuwe) motor zullen kiezen voor ABS, en 
bepaalde niet. Zo zouden het juist de toch al veilige motorrijders kunnen zijn die voor ABS kiezen. 
Het Amerikaanse onderzoek van Basch, Moore & Hellinga [42] bevat echter aanwijzingen dat het 
niet specifiek veiliger motorrijders hoeven te zijn, die voor een motor met ABS kiezen. Er was 
tussen de berijders van motoren met en zonder ABS geen verschil in het aantal schadeclaims dat 
zij jaarlijks voor hun auto naar de verzekering stuurden. 

15 Welke (intelligente) voertuigmaatregelen kunnen 
de veiligheid voor motorrijders verder vergroten?  

Maatregelen om de veiligheid van motorrijders te vergroten worden vooral gezocht in de 
technische/intelligente voertuigontwikkelingen (zie voorbeelden hieronder). Vaak wordt hierbij 
inspiratie gezocht bij voertuigontwikkelingen voor de auto. Het aanpassen van ITS-systemen voor 
de auto aan de motor is echter lastig [43] [44]. Een intelligent systeem moet bijvoorbeeld 
‘accepteren’ dat een motor in een bocht verder opzij helt dan een auto. 

Digital conspicuity 
Digital conspicuity houdt in dat voertuigen op de weg met elkaar kunnen communiceren, zodat 
automobilisten gewaarschuwd worden voor de aanwezigheid van een motorrijder op de weg. 
SAFERIDER [45] probeert verschillende intelligente waarschuwingssystemen die voor auto’s al 
worden gebruikt (Speed Alert, Curve Speed Warning, Frontal Collision Warning en Intersection 
Support) op motoren te integreren. Dit houdt in dat ze op zo’n manier worden aangepast voor 
motoren dat de systemen op de juiste manier werken en de motorrijder niet in de weg zitten. 
Het project is veelbelovend, maar zolang nog niet (bijna) alle voertuigen op de weg zo’n 
communicatiesysteem hebben, is de werking op verkeersveiligheid beperkt.  

Wanneer niet alle motorrijders zijn uitgerust met dit intelligent communicatiesysteem kan dit 
zelfs het risico op een ongeval vergroten voor motoren zonder dat systeem, als automobilisten te 
veel gaan vertrouwen op hun waarschuwingssysteem en motoren daardoor niet detecteren [46].  
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E-Call 
Het e-Callsysteem registreert ernstige ongevallen, belt automatisch het alarmnummer en geeft 
locatie, tijd en rijrichting door, waarna de alarmcentrale probeert contact te maken met de 
bestuurder. De Europese Commissie heeft voorgesteld e-Call vanaf 2018 verplicht te installeren 
in alle nieuwe auto’s. De Europese vereniging van tweewielerdetailhandel ETRA [47] heeft 
onderzocht of dit systeem ook op motoren effectief zou kunnen zijn. Zij concludeerden: 

 Gemotoriseerde tweewielers hebben complexere dynamische bewegingen, waardoor 
automatische registratie van een ernstig ongeval anders (en doorgaans lastiger) is dan bij 
auto’s. 

 Een berijder van een gemotoriseerde tweewieler zal bij een ongeval eerder gescheiden 
worden van het voertuig, waardoor een systeem op het voertuig minder effectief is dan een 
systeem op de berijder (bijvoorbeeld in helm of kleding). Dit in verband met:  
• de bepaling van de exacte locatie van het slachtoffer  
• de noodzakelijke communicatie tussen slachtoffer en de reddingswerkers die onderweg 

zijn naar de ongevalslocatie. 

Airbags 
Verschillende onderzoekers hebben gekeken naar de mogelijkheden van airbags op de motor 
[48] [49] [50]. Een motorrijder zit echter anders op een motor dan een automobilist in een auto; 
bovendien zijn de krachten op een motor anders. Het is daardoor lastig om de vorm van de 
airbag te bepalen (zodat deze de motorrijder niet verwondt) en het moment te bepalen waarop 
de airbag geactiveerd moet worden. 

Publicaties en bronnen 

Hieronder vindt u de lijst met referenties uit deze factsheet; alle bronnen zijn in te zien of op te 
vragen. Via Publicaties vindt u, naast de hier gebruikte bronnen, nog een uitgebreide collectie 
aan literatuur op het gebied van verkeersveiligheid. 
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