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Vanaf 1 oktober 2016: opgelet met snelle elektrische fietsen: Voortaan rijbewijs en 
helm verplicht! 

Wie met een elektrische fiets rijdt die meer dan 25 kilometer per uur haalt, moet vanaf 1 oktober een 
rijbewijs kunnen voorleggen. Ook een helm dragen is dan verplicht, zowel voor de bestuurder als de 
passagier. 

De regel geldt voor de zogenaamde ‘speed pedelecs’, elektrische fietsen met trapondersteuning tot 45 
kilometer per uur. De ‘speed pedelecs’ krijgen een apart statuut toebedeeld binnen de bromfietsen, naast 
het type A en B. Daarom wordt een rijbewijs dus verplicht. Het gaat echter enkel om een theoretische 
proef, geen praktische.  

Voorts zal ook een valhelm vanaf 1 oktober verplichte kost zijn én een nummerplaatje met registratie. 
Speed pedelecs moeten ingeschreven worden bij de DIV en krijgen een nummerplaat. De nummerplaat is 
10 cm op 12 cm en is dus kleiner dan een motoplaat. Eigenaars met een speed pedelec die reeds op de 
baan is krijgen tot 31 december 2016 om zich in regel te stellen. 

Daarnaast zal iemand die met een ‘speed pedelec’ rijdt een verzekering moeten nemen. 
Hoogstwaarschijnlijk wordt dit een BA-verzekering, zoals het geval is bij bromfietsen klasse B. 

Voor de volledigheid: voor elektrische fietsen met een vermogen tot 250 watt en een maximale snelheid 
tot 25 kilometer per uur, verandert er niets.  

Wie echter met elektrische fietsen tot 1.000 watt en met een maximale snelheid tot 25 kilometer per uur 
rijdt, moet voortaan minimaal zestien jaar zijn. Hetzelfde geldt voor de ‘speed pedelecs’. 

In feite heeft men bijna dezelfde voorwaarden opgelegd als wanneer men rijdt met een bromfiets klasse 
B.  Dit heeft dus volgende gevolgen: 

 De fietser dient een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen aan te gaan; 

 De fietser dient te beschikken over een rijbewijs A3 (bromfietsrijbewijs) of een gewoon rijbewijs B 
(auto-rijbewijs); 

 Zowel de bestuurder als een eventuele passagier dienen een goedgekeurde helm te dragen; 
Wanneer u zich op de openbare weg verplaatst met een dergelijke elektrische fiets dient u in het 
bezit te zijn van uw identiteitskaart, uw rijbewijs en een verzekeringsbewijs; De fiets moet een 
nummerplaatje dragen (verplicht vanaf 31/12/2016). 

 U mag het fietspad gebruiken, tenzij er expliciet is aangegeven “B verboden”. 

 


