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Ledenpeiling fietshelm 
Jaap Kamminga presenteert de uitkomsten van de peiling inzake de fietshelm. Vanuit de media, de 

overheden en de leden komen er steeds meer vragen binnen bij de Fietsersbond over het thema 

fietshelm. De Fietsersbond staat op dit moment op het standpunt dat de Fietsersbond tegen het 

dragen van een fietshelm is in het reguliere verkeer. Het dragen van een fietshelm moet een 

persoonlijke keuze zijn. Als je meer fietst, dan is het advies om een helm te dragen. De Fietsersbond 

adviseert over de kwaliteit van de fietshelmen en hoe een fietshelm gedragen moet worden. De 

ledenpeiling is uitgevoerd om te checken of het standpunt van de Fietsersbond wordt gedragen door 

de leden.  

De online vragenlijst heeft ongeveer drie weken opengestaan. Circa 15.000 mensen hebben de 

vragenlijst ingevuld (waarvan ruim 8.000 leden). De groep leden van 65 plus heeft met name 

gereageerd. De niet leden waren zelfs nog iets ouder. De nieuwsbrief wordt veel gelezen. De leden 

bezitten gemiddeld twee fietsen, de niet leden anderhalve fiets. De leden hebben een stads- en een 

toerfiets. De niet-leden hebben met name een e-bike (ongeveer 43% van de leden heeft een e-bike).  

Uit de enquête blijkt dat 85% van de leden vindt dat de keuze voor het dragen van een helm een 

persoonlijke keuze is. 80% van de leden is tegen een verplichtstelling voor het dragen van een helm. 

Ook de niet leden zijn tegen een helmplicht. Ongeveer 50% van de leden vindt dat de Fietsersbond 

zich actief moet verzetten tegen een helmplicht.  

79% van de leden en 79% van de niet-leden vindt dat de helmplicht wel ingesteld moet worden voor 

kinderen. 64% van de leden vindt dat de helmplicht ingesteld moet worden voor 65-plussers. Het 

dragen van een helm voor rijders van een e-bike wordt aanbevolen.  

Binnenkort komt een uitgebreid verslag op de website te staan van de peiling over de helmplicht.  

Conclusies ledenpeiling  

• De ledenpeiling is zeer geslaagd, 8.000 van de 32.000 leden hebben gereageerd; 

• Er is geen draagvlak voor een helmplicht; 

• Wel voor een advies maar dan niet voor henzelf, maar voor ouderen, voor e-bikers en voor 

kinderen.  

Gesprekstafels ledenpeiling fietshelm  

Alle aanwezigen verdelen zich over een aantal tafels waar het gesprek wordt gevoerd over 

helmplicht.  

Esther van Garderen presenteert een aantal voor haar opvallende punten, die op de tafels waren 

geschreven: 

• Het standpunt als je meer gaat fietsen dan zet je een helm op, vinden mensen een mooi 

standpunt; 

• Een helm is een onderbuikgevoel onderwerp; 

• De helmen die wij in Nederland gebruiken zijn gemaakt voor wielrenners en zijn niet geschikt 

voor langzame fietsers; 

• Tot 10 jaar verplichten, jong geleerd is oud gedaan; 

• Geen betutteling!!! 



• Tot 10 jaar plus e-bike verplicht; 

• Wij moeten staan voor veilige openbare ruimte voor langzame fietsers; 

• Adviseren over een helm is een hellende vlak over een helmplicht 

• Een helm werkt averechts, kijk maar naar wielrenners.  

De input van de enquête en wat is besproken tijdens de ledenraad wordt door het landelijk bureau 

verzameld en verwerkt. Er zal nog een bijeenkomst worden georganiseerd over de helmplicht. 

Tijdens de ledenraad op 3 juni 2023 zal dit punt opnieuw worden geagendeerd. De sheets van deze 

presentatie worden gedeeld met de aanwezigen. 


