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Jonge automobilisten rijden te snel, gebruiken hun 
smartphones achter het stuur en rijden onder invloed van 
alcohol met de auto van mama en papa - en dat vaak zonder 
toestemming 
 

• Een nieuwe poll wijst op de risico’s die jonge automobilisten nemen achter het stuur van de 
gezinswagen 
 

• Het merendeel van de ondervraagden gebruiken de auto van hun ouders; velen rijden te 
hard en gebruiken onderweg hun smartphones  

 

• Het gebrek aan banen en de hoge kosten van huisvesting leiden ertoe dat jongeren langer 
thuis blijven wonen 

 

• De ouders wringen zich in allerlei bochten om de kosten te dekken - thuis en op de baan 
 

Sint-Agatha-Berchem, 30 maart 2017 – Hard rijden, gsm's gebruiken en rijden onder 

invloed zijn de risico's die jonge automobilisten nemen achter het stuur van de auto’s van hun 

ouders - die velen lenen zonder het eerst te vragen. 

Dat zijn de bevindingen van een nieuw onderzoek in opdracht van Ford dat de noodzaak van 
een speciale rijopleiding wil benadrukken in Europa, * waar auto-ongevallen de belangrijkste 
doodsoorzaak inhouden voor jonge automobilisten ** en jongvolwassenen langer thuis blijven 
wonen door een te hoge financiële druk. *** 
 
Een overweldigende 82 procent van de ondervraagden rijdt met de gezinswagen, 39 procent 
heeft de maximumsnelheid weleens overschreden, 35 procent rijdt ermee zonder om 
toestemming te vragen en 27 procent gebruikt tijdens het rijden hun smartphones om te bellen, 
berichten te verzenden of selfies te nemen. Nog eens 6 procent rijdt onder de invloed van 
alcohol. 
 
“Terug thuis gaan wonen – of er nooit weggaan – kan leiden tot wrijvingen tussen ouders en 
jongeren die geen kinderen meer zijn,” beweert Jim Graham, manager, Ford Driving Skills for 
Life. “Voor jongvolwassenen is vrijheid vaak het doel en de gezinswagen het middel. De 
gezinswagen speelt dan ook een cruciale rol bij sociale activiteiten. Maar om hun veiligheid en 
die van andere weggebruikers te garanderen, vooral als ze een krachtigere auto besturen dan 
ze gewend zijn, moet ervoor gezorgd worden dat ze op een verantwoorde wijze rijden. 
 
In Europa wonen ongeveer de helft van de jongeren tussen de 18 en 29 jaar- nog thuis bij hun 
ouders. *** Hoge jeugdwerkloosheid ****, stijgende huurprijzen en moeilijkheden om een 
eigendom te kopen, zijn allemaal factoren die daartoe bijdragen. Studenten gaan na hun studies 
vaak terug thuis wonen; dat is het fenomeen van de zogenaamde ‘boemerangkinderen’. 
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74 procent van de ondervraagden heeft een eigen auto maar rijdt toch nog steeds met de 
gezinswagen. De reden daarvoor is enerzijds om geld te besparen, en anderzijds om vrienden 
te imponeren. Voor de ouders kan dat een enorme financiële beproeving inhouden. Onderzoek 
suggereert dat de kosten van een inwonende jongvolwassene kunnen oplopen tot meer dan 
€ 4.300 per jaar; de autokosten omvatten aanvullende verzekeringskosten, brandstof en 
reparaties. ***** 
 

# # # 
 

Opmerking voor uitgevers: 
Ford of Europe heeft sinds 2013 in totaal € 12 miljoen geïnvesteerd in opleidingen door zijn veelgeprezen 
Ford Driving Skills for Life-programma. Gratis praktijkgerichte lessen over herkenning van gevaren, 
autobeheersing en snelheids- en plaatsbeheer. Het programma vestigt ook de aandacht op de risico’s 
van afleidingen door de sociale media zoals tekstberichten en selfies nemen tijdens het rijden, alsook de 
gevaren van rijden onder invloed van alcohol of drugs. Dit jaar zal Ford gratis opleidingen aanbieden in 
België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Roemenië, Rusland, Spanje, Turkije en het 
Verenigd Koninkrijk en voor het eerst ook in Hongarije en Noorwegen. Ford MyKey-technologie geeft 
autobezitters de mogelijkheid om een sleutel te programmeren voor andere bestuurders die inkomende 
telefoontjes stopt, de maximale snelheid beperkt en het audiosysteem helemaal uitschakelt wanneer 
inzittenden hun veiligheidsgordel niet om hebben. 
 
* Enquête onder 5.003 jonge bestuurders tussen de 17-24 jaar in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en 
het VK. 
 
** http://www.dacota-project.eu/ 
 

*** https://www.theguardian.com/news/datablog/2014/mar/24/young-adults-still-living-with-parents-
europe-country-breakdown 
 
**** https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2014/sdn1411.pdf 
 
***** http://www.dailymail.co.uk/news/article-2778850/Boomerang-children-cost-72-week-Quarter-50s-
adult-offspring-living-home.html 

 
 

About Ford Motor Company 
Ford Motor Company is a global automotive and mobility company based in Dearborn, Michigan. With about 201,000 
employees and 62 plants worldwide, the company’s core business includes designing, manufacturing, marketing and 
servicing a full line of Ford cars, trucks and SUVs, as well as Lincoln luxury vehicles. To expand its business model, 
Ford is aggressively pursuing emerging opportunities with investments in electrification, autonomy and mobility. Ford 
provides financial services through Ford Motor Credit Company. For more information regarding Ford and its 
products and services, please visit www.corporate.ford.com. 
 
Ford of Europe 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual markets and 
employs approximately 53,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 68,000 people when joint 
ventures and unconsolidated businesses are included. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe 
operations include Ford Customer Service Division and 24 manufacturing facilities (16 wholly owned or consolidated 
joint venture facilities and 8 unconsolidated joint venture facilities). The first Ford cars were shipped to Europe in 
1903 – the same year Ford Motor Company was founded. European production started in 1911. 
 
Ford in Belgium & Luxemburg 
Ford Belgium (Brussels)  distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922. 
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 410 employees.  
 
 



 
 

For news releases, photos and video, visit www.fordpers.be, www.fordmedia.eu or www.media.ford.com.   
Follow www.facebook.com/fordofeurope, www.twitter.com/FordEu or www.youtube.com/fordofeurope  

 

 

 

3

Contact(s) 
 
Ford: 

 
 
Jo Declercq 

  
 
Arnaud Henckaerts 

 +32 (2) 482 21 03  +32 (2) 482 21 05 

 Jdecler2@ford.com  
  

 Ahenckae@ford.com 
 

 


