
VVN Fietslichtactie
Tips en inspiratie voor actiegroepen

Samen 
in actie 

voor meer 
zichtbare 

fietsers

Dit najaar gaan vrijwilligers van VVN afdelingen, scholen, sportclubs en andere groepen  

aan de slag met fietsverlichtingscontroles, net als jij. Met zo’n preventieve actie werk je aan 

de basis van de oplossing; mensen erop wijzen dat het belangrijk is goede fietsverlichting  

te hebben. Doel: meer fietsen met werkende verlichting, die ook wordt aangezet.
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Inhoud van het pakket:

• Markers

• Checklist fietsverlichting (labels) 

• Sleutelhangers (gadget) 

• Gepersonaliseerde poster ‘Ik val op!’ A4 -formaat 

• Chocoladereep Tony Chocolonely 

• Folder Meedoen is makkelijk

Fietslichtactie
Op de fiets is goede zichtbaarheid van levensbelang. 

Zodra de wintertijd ingaat, is het extra belangrijk om goed 

gezien te worden. Goedwerkende fietsverlichting is dan 

onmisbaar. Een kwart van alle ongelukken met fietsers 

gebeurt namelijk in het donker. Door het organiseren van 

een fietslichtactie zorg je ervoor dat fietsers ook in jouw 

omgeving veilig over straat gaan. Het doel van de actie is 

om mensen bewust te maken van goede verlichting voor 

eigen veiligheid.

Voor wie is de actie bedoeld?
De fietslichtactie is voor iedereen. Niemand fietst veilig in 

het donker zonder goede verlichting. En nog lang niet alle 

fietsers beseffen dat fietsverlichting essentieel is om goed 

gezien te worden. De actie kan overal plaatsvinden: 

in je eigen straat of wijk, op een trainingsavond bij de 

sportclub, in een drukke winkelstraat of bij een school. 

Wanneer is de actieperiode?
Je organiseert de fietslichtactie op een zelf gekozen 

datum, maar uiterlijk voor half januari.

Dan loopt namelijk ook de landelijke Ik val op-campagne, 

die de actie meer kracht bij zet. De duur van de actie 

kun je zelf bepalen. Denk bijvoorbeeld aan een ochtend 

op een school in je buurt of op een avond bij de 

sportvereniging.  

 
Tijden zonsondergang
Diverse fietslichtacties vinden plaats in het donker. 

Bijvoorbeeld wanneer kinderen in de ochtend naar 

school fietsen of in de avond naar de sportclub. Het is 

wel wenselijk dat het dan ook echt donker is ten tijde van 

je actie. Op www.zonsondergangtijden.nl vind je voor 

iedere dag wanneer de zon opkomt en weer ondergaat.

Evaluatie van de actie
Veilig Verkeer Nederland (VVN) biedt het actiepakket 

gratis aan (door middel van subsidie) en hoort graag 

hoe de actie is verlopen. Als actiegroep fietsverlichting 

ontvang je via de mail een link naar een vragenlijst. 

Hoeveel fietsen zijn gecontroleerd en hoeveel waren 

er in orde? Mis je informatie of wat kan er beter in 

het actiepakket? Met deze informatie kan VVN de 

fietslichtactie blijven verbeteren. Daarmee hopen we het 

actiepakket blijvend gratis aan te kunnen bieden.  

Aan de slag
Met dit actiepakket kun je aan de slag om zelf een 

fietsverlichtingscontrole te organiseren. Met een 

fietslichtactie werk je aan de basis van de oplossing: 

fietsers ervan bewust maken dat het belangrijk is om 

fietsverlichting te gebruiken. Gebruik de verschillende 

materialen en gebruik de tips van het stappenplan. 

Eventueel kan je de gemeente, politie of een lokale 

fietsenmaker bij je actie betrekken. Een fietsenmaker 

is zeker handig wanneer je daadwerkelijk fietsen wilt 

repareren op de controlelocatie. Bij een reparatieactie 

kan je tevens denken aan hulp vanuit een middelbare 

school. Bijvoorbeeld een VMBO-school met de richting 

voertuigentechniek.

 

Insteek actie
Kies bij je actie voor een positieve insteek. Wees niet 

belerend of negatief. Een positieve benadering blijkt in de 

praktijk veel beter aan te slaan. 

Meer informatie
Op de website van Veilig Verkeer Nederland vind je meer 

informatie over fietsverlichting:  

vvn.nl/op-weg/ik-val-op

 

Gepersonaliseerde poster ‘Ik val op!’
In het actiepakket vind je twee geprinte posters, 

die voor jullie zijn gepersonaliseerd. Wil je zelf meer 

gepersonaliseerde posters of banners maken? Ga dan 

naar materiaal.ikvalop.nl. Hier maak je op eenvoudige 

wijze je eigen poster of banner.

http://www.zonsondergangtijden.nl
https://vvn.nl/op-weg/ik-val-op
http://materiaal.ikvalop.nl
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Aan de slag met 
het VVN-Actiepakket 
Fietsverlichting

Dit zit er allemaal in het VVN-actiepakket en dit kan je 

ermee. 

Checklist fietsverlichting
De zichtbaarheid van de fietser ontstaat door goede 

verlichting en reflectie, in verschillende kleuren en op 

verschillende plaatsen. De checklist werkt eenvoudig: 

de controleurs hoeven alleen aan te vinken wat van 

toepassing is bij de fiets die ze controleren. Zet je naam op 

de checklist, zodat je achteraf altijd kunt achterhalen wie 

de controle heeft uitgevoerd. 

Op de volgende punten kan je eveneens letten tijdens de 

controle (niet verplicht maar wel extra veilig): 

• Losse lampjes mogen wel, maar zorg dat ze goed 

zichtbaar zijn.

• Indien van toepassing: de dynamo werkt goed.

• Bedrading is goed vastgezet of weggewerkt in het 

frame. 

• Een witte reflector aan de voorkant van de fiets of 

geïntegreerd in de koplamp. 

• Lampjes mogen niet knipperen.

• Check ook meteen of de remmen nog goed werken. 

Heel belangrijk, zeker in de winter bij nat weer. 

Sleutelhanger fiets
De fietser bevestigt de reflecterende sleutelhanger 

aan de sleutelbos en wordt regelmatig herinnerd aan 

de fietscontrole. Op deze manier blijft de fietser ook 

na de controle zich bewust van de signaalfunctie van 

fietsverlichting en het belang van het gebruik van goede 

fietsverlichting.   

Gepersonaliseerde poster ‘Ik val op!’
In het actiepakket zitten twee gepersonaliseerde posters 

(A4-formaat) in de uiting van de landelijke Ik val op!-

campagne. De poster kan je bijvoorbeeld ophangen in 

de sportkantine of in de hal van de school.     

Eerder in deze handleiding heb je al kunnen lezen op 

welke manier je zelf eenvoudig een gepersonaliseerde 

poster of banner maakt.   

Een chocoladereep van Tony Chocolonely
Als dank voor jullie inzet voor de verkeersveiligheid, 

heeft VVN een chocoladereep van Tony Chocolonely 

aan het actiepakket toegevoegd. Onder het genot 

van de chocoladereep en een kop koffie (wel zelf te 

regelen), kan je de actie nog eens doorspreken en je 

medevrijwilligers bedanken.

Stappenplan

Het organiseren en uitvoeren van een controle op 

fietsverlichting is niet moeilijk. In acht stappen leiden wij je 

er doorheen met enkele aandachtspunten en tips:

❶ Overleg met de school, de sportvereniging etc. over 

de actie.

❷ Plan een datum voor de controle, met eventueel een 

reservedatum.

➌ Benader mensen om mee te helpen tijdens de actie 

zoals ouders, opa’s en oma’s, collega’s of betrokken 

personen binnen je vereniging.  

 Informeer de doelgroep en plaats een stukje in 

de schoolkrant, op de website etc. [kader tekst 

schoolkrant/clubblad].

 Spreek door wie welke taak heeft bij de controle (denk 

aan taken als het stroomlijnen van te controleren 

fietsen, het invullen van de checklist, het bijhouden van 

de resultaten en het maken van enkele leuke foto’s).

 Bedank de mensen die hebben geholpen met de 

actie. Dit kun je doen door samen na te praten 

onder het genot van de chocoladereep, die in het 

actiepakket zit.

7 Schrijf een stukje (bij voorkeur met leuke foto’s) over de 

actie en deel dit in de schoolkrant/clubblad, website of 

social media. 

8 Vul  de vragenlijst in via de link die we je gestuurd 

hebben. Met jouw informatie hopen wij dit pakket 

gratis te blijven aanbieden. Alvast bedankt voor je 

medewerking. 

Voorbeeld informatiebericht

Aankondiging in de schoolkrant/clubblad

Fietslichtcontrole op 
[naam school/club] 

Opvallen in het verkeer is ontzettend belangrijk, dat 

vinden wij ook. Daarom houden wij op [datum] een 

fietslichtcontrole op [plaats], waarbij we de verlichting 

controleren van alle leerlingen/clubleden. Als je zorgt 

voor een goed werkend licht, krijg je van ons, namens 

Veilig Verkeer Nederland, een leuke beloning.  

Wil je ons helpen met deze actie, dan ben je van harte 

welkom! 

Zullen we allemaal ons licht aan doen, zodat we beter 

zien én beter gezien worden? Meedoen is makkelijk! 

Dat begint natuurlijk bij een fietsverlichting die werkt! 



Feiten en cijfers

Goede fietsverlichting is heel belangrijk. Een kwart van 

alle ongelukken met fietsers gebeurt in het donker. Uit 

onderzoek blijkt dat 59% van de fietsers geen of geen 

volledige fietsverlichting voert. Bovendien repareert  

4 op de 10 fietsers niet direct zijn of haar fietsverlichting 

wanneer deze niet werkt. 

Bovenstaande staat in schril contrast met het feit dat 

95% van de fietsers aangeeft het gevaarlijk te vinden 

zonder verlichting in het donker te fietsen. 

Succes met de fietslichtactie!

Regelgeving
Fietsverlichting kan aan de fiets bevestigd zijn, maar 

ook losse lampjes zijn toegestaan. Veilig Verkeer 

Nederland is voorstander van het voeren van “vaste” 

fietsverlichting. Bij vaste fietsverlichting is het wel 

belangrijk dat de verlichting het keurmerk heeft. Op de 

website keurmerkfietsverlichting.nl vind je diverse tips 

en wetenswaardigheden.   

Hieronder lees je de belangrijkste regelgeving over 

fietsverlichting:

• Wit of geel licht voor

• Rood licht achter

• De verlichting schijnt recht vooruit en achteruit

• De lampjes mogen niet knipperen

• Losse lampjes mogen wel, maar moeten goed 

zichtbaar zijn en voldoende schijnen.

Wanneer je fietsverlichting niet in orde is, kun je een 

boete van € 55 krijgen. 

Contact
Heb je na het lezen van deze handleiding nog vragen? Kijk 

dan op vvn.nl/op-weg/ik-val-op of neem contact op met 

Veilig Verkeer Nederland.

Veilig Verkeer Nederland

fietslicht@vvn.nl

088-5248800

https://www.keurmerkfietsverlichting.nl
https://vvn.nl/op-weg/ik-val-op
mailto:fietslicht@vvn.nl

