
Mijn veiligheid  
boven alles. 

Ook op de fiets!

Een initiatief van Belfius Verzekeringen,
partner voor een veilig woon-werkverkeer.



Let op voor  
de dode hoek

Zichtbaarheid

20m 50m 150m

Hoe rijd ik op 
een rotonde?

Als er een berijdbaar 
fietspad is, ben ik 
verplicht het te 
gebruiken, tenzij 

het links van de rijbaan ligt in 
de rijrichting. Ik mag het enkel 
verlaten om in te halen of af te 
slaan.1 

Als een gedeelte van 
de openbare weg 
door dit bord wordt 
aangekondigd, moet 

ik op het fietsgedeelte rijden.2 

Als een deel van 
de openbare weg 
door dit bord wordt 
aangekondigd, ben 

ik verplicht dat weggedeelte te 
gebruiken, zonder de voetgangers 
die er lopen in gevaar te brengen.2 
 

Als een bord 
het aangeeft, 
maakt beperkt 
eenrichtingsverkeer 
het mogelijk een 
verboden rijrichting 

open te stellen voor fietsers. 
Ik mag dus in de tegengestelde 
richting rijden als ik op minstens 
1 meter van de rand blijf en 
voorzichtig uiterst rechts 
houd zodra er een auto uit de 
tegengestelde richting komt.3

Ik mag de 
busstrook enkel 
gebruiken als een 
bord dat toelaat 

of als ik aan het volgende kruispunt 
rechts afsla. Het is ten strengste 
verboden er met twee naast elkaar 
te rijden.

Waar moet ik rijden?

1.  Gebruikers van speed pedelecs zijn niet verplicht op het fietspad te rijden in de bebouwde kom (max. 50 km/u). Waar sneller mag worden 
gereden, moeten ze het fietspad wel gebruiken. 

2.  Speed pedelecs mogen er niet rijden.
3.  Gebruikers van speed pedelecs mogen er alleen rijden als een bijkomend bord “bromfiets klasse A” het hen toelaat.  

Als er geen fietspad is, mogen fietsers op de gelijkgrondse berm,  
op de parkeerplaatsen of op de rijbaan rijden.



Ik ben aandachtig
Ik draag geen oortjes, gebruik  

mijn gsm niet en houd beide handen 
op het stuur.

Ik zorg ervoor dat ik gezien word
Mijn lichten werken goed en ik draag 

felle kleuren en/of reflecterende 
accessoires (met CE label), vooral  
‘s nachts, in de herfst/winter en  

bij slecht weer. 

Ik draag een fietshelm
Zo verminder ik het risico  

van zwaar hersenletsel  
met 85%.

Ik maak duidelijk  
wat ik van plan ben

Ik zoek oogcontact met  
de nadere weggebruikers en  

vóór elk maneuver werp ik snel  
een blik over mijn schouder.

Ik anticipeer op gevaar 
Ik houd afstand van  

vrachtwagens en haal ze nooit 
langs rechts in. Ik zoek oogcontact 

met de bestuurder in de 
achteruitkijkspiegel. 

Ik houd me aan  
het verkeersreglement

Ik stop aan het rode licht. 
Ik rijd niet op de voetpaden.

Ik geef voorrang aan de 
voetgangers op het zebrapad.

Tips
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