
Elektrische fietsen 06/2015

In ons vorig journaal, namen wij de elektrische of gemotoriseerde rolstoelen voor personen

met een handicap onder de loep. Maar ook elektrische fietsen roepen veel vragen op.

Gezien de auto het in de grote steden steeds moeilijker krijgt groeit het fietsverkeer sinds

enkele jaren steeds meer.

Maar meer fietsen, elektrisch of niet, betekent volgens het BIVV onvermijdelijk meer

ongevallen met talloze discussies over verantwoordelijkheid en schadevergoeding.

De cruciale vraag is dus welke regelgeving op elektrische fietsen van toepassing is…

Een kort overzicht:

A. Rijwiel met pedalen die de fietser moet activeren om de elektrische motor aan te drijven met

een maximum snelheid van 25 km/u (vaak “pedelec” genoemd)

Laat ons eerst het begrip rijwiel definiëren. Een ‘rijwiel’ is een rijtuig met 2 of meer wielen, geactiveerd

door pedalen en zonder motor. Ongeacht de snelheid die het kan bereiken, blijft het een ‘rijwiel’. Zijn

bestuurder is een zwakke weggebruiker zoals een voetganger en is verplicht de gedragsregels van de

wegcode na te leven.

Volgens artikel 2.15.1 van de wegcode creëert de aanwezigheid van een elektrische hulpmotor met een

vermogen van maximaal 0,25 kW waarbij men met de hulp van de pedalen een maximum snelheid van 25

km/u kan worden bereiken geen wijziging in de classificatie. Het gaat dus wel degelijk om een elektrische

fiets die op een vlakke weg, door constructie en motorkracht, de snelheid van 25 km/u niet kan

overschrijden.
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De bestuurder van een elektrische fiets wordt gelijkgesteld met de bestuurder van een rijwiel en is altijd

een zwakke weggebruiker. Hij moet zich in het verkeer gedragen zoals een fietser, zonder verplichte helm,

zonder rijbewijs en zonder verplichting om een B.A.-autoverzekering af te sluiten. Zijn aansprakelijkheid

kan gedekt worden door een verzekering B.A.-Privéleven.

B. Rijwiel met pedalen die de fietser moet activeren om de elektrische motor aan te drijven en

dat, met behulp van de pedalen, sneller dan 25 km/u kan rijden (vaak “speed pedelec”

genoemd)

Dit rijwiel beantwoordt niet meer aan de criteria van voornoemd art.2.15.1 en moet dus volgens FOD

Mobiliteit beschouwd worden als een bromfiets klasse B.

Zijn bestuurder moet:

- minstens 16 jaar oud zijn;

- een helm dragen;

- een rijbewijs AM bezitten indien hij of zij geboren is na 14.2.1961 en

- een B.A.-motorverzekering onderschrijven.

Sinds 1.4.2014 moet deze bromfiets ingeschreven worden.

We onderstrepen dat volgens Assuralia dit type elektrische fiets geen B.A. -verzekering hoeft af te sluiten

omdat dit soort fiets niet beantwoordt aan de definitie van motorvoertuig van de wet van 1989 op de

verplichte verzekering van motorvoertuigen. Deze fiets kan immers niet zuiver op mechanische kracht

bewegen, de bestuurder moet effectief zelf trappen.

C. Rijwiel met elektrische motor die kan starten en zich voortbewegen zonder trappen (vaak

“e-bike” benoemd)

Dit rijwiel of ook ‘e-bike’ wordt gelijkgesteld met een bromfiets klasse A als zijn snelheid 25 km/u niet

overschrijdt. Zijn bestuurder moet minimum 16 jaar oud zijn en een helm dragen (rijbewijs is niet

verplicht).

Als de ‘e-bike’ de snelheid van 25 km/u kan overschrijden en 45 km/u kan halen wordt hij gelijkgesteld

met een bromfiets klasse B. Zijn bestuurder moet dan minimum 16 jaar oud zijn, een helm dragen en

drager zijn van een rijbewijs AM als hij geboren is na 14.2.1961.

Sinds 1.4.2014 moeten deze nieuwe bromfietsen ingeschreven worden en over een

gelijkvormigheidsattest beschikken.

Als de e-bike meer dan 45 km/u (meer dan 4 kW) haalt, is er sprake van een motorfiets.

Voor al deze e-bikes moet men een B.A.-autoverzekering afsluiten om de eenvoudige reden dat

deze fietsen volgens de wet van 21.11.1989 als motorvoertuig gekwalificeerd moeten worden.

Zij hebben immers de mogelijkheid om zich enkel op motorkracht voort te bewegen.

oOo

D. Wanneer is artikel 29bis en artikel 19bis van toepassing?

Op de cruciale vraag of de bestuurder van een “speed pedelec” en een “e-bike” als zwakke weggebruiker

kan worden beschouwd, gaan de standpunten uiteen.

Als wij het standpunt van de FOD-Mobiliteit volgen, zou de bestuurder van een elektrische fiets, gelijk aan

een bromfiets, geen zwakke weggebruiker zijn en zou hij dus geen vordering kunnen indienen op basis

van art. 29 bis. Als een voetganger aangereden wordt door een met een motorrijtuig gelijkgestelde

elektrische fiets, zal normalerwijze de B.A.-autoverzekeraar van de fiets tussenkomen voor de zwakke

weggebruiker. Bij gebrek aan B.A.-autoverzekering zal de eigenaar van de fiets zelf de schadevergoeding

moeten betalen. Hij zal bovendien vervolgd worden wegens niet-verzekering;
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Het is echter zeer belangrijk te onthouden dat de meningen hierover verschillen. In de editie

Verzekeringsnieuws nr. 5 (Wolters Kluwer) preciseert de auteur: “Het is onze overtuiging dat deze “snelle

fietsen” voorzien van helm en groene kaart, toch zwakke weggebruikers zijn. Zij besturen immers geen

motorrijtuig in de zin van artikel 1 van de WAM-wet”.

Als twee motorrijtuig gelijkgestelde elektrische fietsen tegen elkaar rijden zonder dat de aansprakelijkheid

kan bepaald worden, zou art.19bis-11 §2 van de wet van 21.11.1989 op de verplichte

B.A.-autoverzekering van toepassing moeten zijn.

E. Op naar een verandering van de Wegcode

Momenteel is er geen duidelijke reglementering voor elektrische fietsen en de standpunten lopen wijd

uiteen. Uiterste voorzichtigheid is dus geboden.

Vooraleer de weg op te gaan en met zijn elektrische fiets te gaan rijden, informeert de eigenaar best eerst

bij zijn verzekeraar of hij wel goed verzekerd is. We mogen immers niet vergeten dat een eenvoudige

verzekering B.A.-Privéleven niet tussenkomt als een B.A.-autoverzekering verplicht is.

Momenteel zijn volgende Europese regelgevingen van toepassing: normen EN 14764 en EN 15194

(Electrically Power Assisted Cycles), richtlijn 2002/24 (betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige

motorvoertuigen) en verordening 168/2013 (betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op

twee- of driewielige voertuigen en vierwielers). Naar gelang de specifieke kenmerken van de elektrische

fiets, zal het onder de toepassing van de éne of andere regelgeving vallen.

Volgens informatie verstrekt door de FOD Mobiliteit, zal de wegcode voor 01.01.2016 worden aangepast

ten einde de Belgische wetgeving te verduidelijken en te harmoniseren met de Europese wetgeving (meer

bepaald, verordening 168/2013).

Een nieuwe categorie “gemotoriseerd rijwiel” zou worden bijgevoegd tussen de categorieën “rijwiel” en

“bromfiets”.

Dit “gemotoriseerd rijwiel” zou aan drie specifieke eigenschappen moeten voldoen:

1. fiets met trappers, uitgerust met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning (de fiets

kan ofwel enkel een trapondersteuning hebben ofwel voorzien zijn van de combinatie

trapondersteuning en “vertrekhulp” die de fietser de mogelijkheid biedt om weliswaar beperkt maar

toch autonoom te rijden);

2. maximale snelheid van 25km/uur;

3. maximumvermogen van 1000W.

Volgens de FOD-Mobiliteit, zou de bestuurder van een « gemotoriseerd rijwiel » een verplichte B.A.-Auto

moeten onderschrijven indien de fiets uitgerust is van een trapondersteuning gecombineerd met de

“vertrekhulp”. Een verzekering zou integendeel niet verplicht zijn indien de fiets enkel van een

trapondersteuning zou voorzien zijn. Enkel de bestuurder van een “gemotoriseerd rijwiel” voorzien van

een trapondersteuning zou als “zwakke weggebruiker” kunnen worden beschouwd.

De andere elektrische fietsen, die uitgerust zijn met een trapondersteuning, die autonoom kunnen rijden

(zonder te trappen) of die uitgerust zijn met een combinatie van deze twee mogelijkheden, en die niet aan

één van deze drie eigenschappen zouden voldoen, zouden als bromfiets klasse A, bromfiets klasse B of

motorfiets worden gekwalificeerd.

De toekomst zal het uitwijzen!

Gezien de onduidelijkheid en de meningsverschillen in verband met het statuut van de verschillende

elektrische fietsen, heeft D.A.S. in het belang van alle verzekerden beslist om in haar contracten geen

onderscheid te maken tussen de diverse soort fietsen.

Een fiets blijft voor D.A.S. een fiets!
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