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Aan de voorzitter van de Motorcycle Action 
Group Belgium (MAG) vzw 
Hoek 13 
2850 Boom 

 
Geachte voorzitter, 
 
In antwoord op uw schrijven zijn wij zo vrij U onze standpunten en voorstellen ter zake te 
laten geworden. 
 
Zoals U weet deelt Vlaams Belang reeds jaar en dag de bezorgdheid van de Motorcycle 
Action Group Belgium (MAG). Getuige daarvan onze talrijke initiatieven in de diverse 
parlementen, gemeente- en provincieraden. 
 
Wat betreft uw concrete vraag omtrent ons standpunt over de technische motorkeuring, 
kunnen wij U meedelen dat Vlaams Belang in een schrijven aan de voorzitter van de 
bevoegde Kamercommissie zal aandringen op het organiseren van een hoorzitting, waar de 
MAG haar standpunt hieromtrent zou kunnen komen verdedigen. Om beter zicht te krijgen 
op het verband tussen het aantal ongevallen en de technische staat van de moto’s, zullen wij 
in de Kamer ook een aantal schriftelijke vragen indienen. Indien U hieromtrent enige 
suggesties zou hebben (cijfers waarover U graag zou beschikken), dan kan U dit per 
kerende laten weten, zodat wij Uw vragen en opmerkingen kunnen verwerken in de in te 
dienen schriftelijke vragen. 
 
Op uw meer specifieke vragen en opmerkingen over de verplichting tot het dragen van 
beschermende kledij, kunnen wij U laten weten dat dit ons inziens zeker nuttig is, zolang dit 
niet tot in het absurde wordt doorgevoerd. Ik denk dat niemand twijfelt aan het nut van een 
helm, en een degelijke vest en broek. Gaan regeltjes opleggen over de aard van het 
schoeisel bijvoorbeeld, lijkt ons echter te ver te gaan in de regelneverij. 
 
De verplichting tot het dragen van fluohesjes dan. We zien wel degelijk het nut in van het ter 
beschikking hebben van een hesje, in geval van bijvoorbeeld technisch defect langs de rand 
van de weg; net zoals dat ook voor autobestuurders verplicht is. Het verplicht dragen van 
fluovestjes bij het rijden, is dan weer meer dan één stap te ver. Straks iedereen nog een 
zwaailicht op de helm ook? 
 
Wat betreft dan de strengere voorwaarden voor het bekomen van een motorrijbewijs. Daarbij 
moet de vraag gesteld worden wat Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe zijn 
bedoeling hierbij is. Wil hij de verkeersveiligheid verbeteren, of wil hij de motorrijder, net 
zoals de autobestuurders, verder als melkkoe gebruiken. Wij vrezen voor het tweede. Ons 
inziens schort er momenteel weinig aan de bestaande opleiding. Wel is het zo dat er 
misschien wat aan ‘opvoeding’ moet gedaan worden, zowel bij de rijscholen, de beginnende 
motorrijders als de verkopers. Al te vaak stappen beginnende bestuurders op een 1100-1200 
cc motor of zwaarder, zonder ook maar enige ervaring te hebben. Een mentaliteitswijziging 
ter zake zou zeker geen overbodige luxe zijn, en zal de verkeersveiligheid veel meer ten 
goede komen dan een veranderde rijopleiding of een technische keuring. 
 
In plaats van steeds maar meer en strengere regeltjes op te leggen, dient de overheid de 
hand eerst in eigen boezem te steken. Heel wat ongevallen worden veroorzaakt door de 
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ronduit schabouwelijke staat van onze wegen, en door het gebruik van onaangepaste 
materialen (biggenruggen, vangrails zonder vangplanken, black ice asfalt, en dies meer). 
 
Tot slot dan de kinderzitjes op de moto. Hierin verschillen we misschien wel van mening, 
aangezien wij van oordeel zijn dat achter op de motor niet de plaats is om kleine kinderen te 
vervoeren. Motorrijders zijn sowieso al heel kwetsbaar in het verkeer; en kinderen zijn veel 
kwetsbaarder dan volwassenen of adolescenten. Wij zijn dan ook van oordeel dat een 
minimumleeftijd voor passagiers op de motor een goede zaak is. Indien U dat anders zou 
zien, vernemen we echter graag uw argumenten. 
 
Wij wensen U alvast goede ontvangst van onze standpunten, en hopen uiteraard op een 
gunstig gevolg vanwege de voorzitter van de bevoegde Kamercommissie, zodat de 
standpunten van de motorrijders (in casu de MAG) ook in het parlement kunnen gehoord 
worden. 
 
Met de meeste hoogachting, en U nog vele veilige kilometers toewensend, 
 
 
 
 
 
 
Tanguy Veys        Bruno Valkeniers 
Kamerlid Vlaams Belang      Voorzitter Vlaams Belang 
Lid Commissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven 


