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 gebruik als gadget 
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Voetganger Rijwiel Bromfiets 





° 1995: introductie  
klassieke elektrische fiets 

- motor biedt trapondersteuning 

- maximum assistentiesnelheid ≤ 25 km/u 

- max. cont. motorvermogen ≤ 250 W 





° 2016: introductie  
speed pedelec 

- motor biedt hoofzakelijk 

trapondersteuning 

- maximum assistentiesnelheid ≤ 45 km/u 

- max. cont. motorvermogen ≤ 4000 W 
  (momenteel typisch 350 W of 500 W) 



 

bromfiets klasse 

Speed pedelec 



° 2016: introductie  
gemotoriseerd  voortbewegingstoestel

door de constructie bepaalde 

maximumsnelheid van 18 km/u 



 

stapvoets 

sneller dan 

stapvoets 



www.lichtelektrischevoertuigen.be

http://www.lichtelektrischevoertuigen.be/


 "De gebruikers van voortbewegingstoestellen waarmee niet 
sneller dan stapvoets wordt gereden, worden gelijkgesteld met 
voetgangers." 

 

 "De gebruikers van voortbewegingstoestellen waarmee sneller 
dan stapvoets wordt gereden, worden gelijkgesteld met 
fietsers." 

14 stapvoets sneller dan 

stapvoets 



De gebruikers van voortbewegingstoestellen die rijden op de 
andere delen van de openbare weg dan degene die voorbehouden 
zijn voor het verkeer van voetgangers: 

 

 vooraan, een wit of geel licht; 

 achteraan, een rood licht. 
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 Een verzekering BA is verplicht voor alle voertuigen die 
‘autonoom kunnen rijden’ (d.w.z. zonder trappen) 
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 Het voortbewegingstoestel moet niet ingeschreven worden. 
(zolang het zelfbalancerend is of geen zitplaats heeft) 

 

 Voor het gebruik van een voortbewegingstoestel geldt er geen 
helmplicht.  
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www.lichtelektrischevoertuigen.be

http://www.lichtelektrischevoertuigen.be/


 Verdere innovaties in lichte elektrische voertuigen 

 Nog meer “tussenvormen” 
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https://www.tijd.be/ondernemen/transport/elektris
che-deelsteps-rollen-belgie-binnen/10049594.html
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 Telkens nieuwe categorieën en uitzonderingen voorzien? 
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 Kennis bij weggebruikers? 





Motortje? 

Maar wat met? 



“Een set van afspraken, die het verkeersgedrag op de weg bij voorbaat 
regelen, algemene regels die in elke situatie toepasbaar zijn en die de 
posities en bewegingen op de weg zodanig regelen dat botsingen 
vermeden worden” 

D. Weber, Automobilisering en de overheid in België voor 1940: besluitvormingsprocessen 

bij de ontwikkeling van een conflictbeheersingssysteem, Gent: Proefschrift tot het behalen 

van de graad van doctor in de geschiedenis aangeboden aan de Faculteit Letteren & 

Wijsbegeerte van de Universiteit Gent, 2008.  



“Een set van afspraken, die het verkeersgedrag op de weg bij 
voorbaat regelen, algemene regels die in elke situatie toepasbaar 
zijn en die de posities en bewegingen op de weg zodanig regelen 
dat botsingen vermeden worden” 

 

 Loskomen van idee “motor  spierkracht” 
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 Alternatief: op basis van objectieve, meetbare parameters  
 Maximumsnelheid (gelinkt aan de weg) 

 Massa en omvang (gelinkt aan het voertuig) 

   Impuls en kinetische energie 

 

 





 E-steps, monowheels, hoverboards zijn  
“gemotoriseerde voortbewegingstoestellen” 
(met een maximumsnelheid van 18 km/u) 

 

 Bij stapvoets rijden: voetganger 
Sneller dan stapvoets: fietser 

 

 Hoe gaan we om met nieuwe technologieën in de Wegcode? 



Vragen, ideeën of 

suggesties? 

Contact: 

bram.rotthier@odisee.be 

mailto:bram.rotthier@odisee.be

