
uitspraak van de week  

T 079 750 71 00| F 079 750 71 01  
Postbus 610, 2700MR Zoetermeer  
Bredewater 6, 2715CA Zoetermeer 
www.bsabv.nl 

 

  

 
 
 

 
Auteur : D.M. Valstar  
Datum : 27 september 2017 
Onderwerp : Aansprakelijkheid elektrische fietsen 
 
Het aantal verkeersongevallen met elektrische fietsen neemt toe kopten de kranten afgelopen week. 
Uit cijfers bleek dat de elektrische fiets inmiddels dodelijker is dan de bromfiets. Hoe zit het eigenlijk 
met de aansprakelijkheid van elektrische fietsen wanneer deze bij een ongeval betrokken raakt? En 
maakt het uit met welk soort elektrische fiets een ongeval wordt veroorzaakt?  
 
Ongeval tussen fiets en auto  
 
Fietsers zijn zogenaamde zwakke verkeersdeelnemers. Dit is bepaald in artikel 185 van de 
Wegenverkeerswet.  
 
Als fietsers onder de 14 jaar zijn is de bestuurder van de auto altijd aansprakelijk, tenzij er sprake is 
van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid. Voor autobestuurders is dit nog wel eens lastig te 
begrijpen als fietsende kinderen zonder te kijken de weg oversteken.  
 
Bij fietsers ouder dan 14 jaar wordt wel rekening gehouden met de eventuele eigen schuld bij een 
ongeval. Deze aansprakelijkheid gaat echter nooit verder dan 50%. Dat betekent dat de bestuurder 
van de auto altijd de helft van de schade zal moeten vergoeden. Het kan dus zo zijn dat een 
automobilist aansprakelijk is voor een schade waaraan hij geen schuld heeft. De aansprakelijkheid 
voor fietsers van 50% is het maximale risico. Dat wordt gezien als redelijk, omdat een fietser bij een 
ongeval eerder gewond raakt dan een bestuurder van een auto.  
 
In theorie kan de bestuurder van de auto een beroep doen op overmacht. Een dergelijk beroep slaagt 
echter bijna nooit. De bestuurder zou dan geen enkel verwijt mogen worden gemaakt over de 
manier van rijden.   
 
Elektrische fietsers en gewone fietsers 
 
De wet ziet elektrische fietsers als gewone fietsers. Zo moeten ze op het fietspad rijden en is er geen 
verplichting tot het dragen van een helm. Er is ook geen verzekeringsplicht. In de meeste gevallen is 
de schade die men op een fiets veroorzaakt gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering voor 
particulieren.  
 
De zogenaamde speed pedelecs zijn echter geen fietsen in de zin van de wet. Omdat deze fietsen een 
snelheid van meer dan 25 km/u halen, en sommige zelfs meer dan 45 km/u, vallen deze fietsen 
onder de regels van een snorfiets. Daarvoor geldt onder meer een aparte verzekering voor de  
wettelijke aansprakelijkheid en is een brommerrijbewijs verplicht.  
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Het verschil tussen de elektrische fietsen zit in het feit dat de pedelec alleen trapondersteuning 
geeft, waardoor er altijd moet worden mee getrapt. De elektrische fiets is volledig elektrisch, 
waardoor er dus niet hoeft te worden getrapt. Dit kan uiteraard wel.  
 
Conclusie  
 
Een elektrische fiets tot 25 km/u wordt gezien als een ongemotoriseerd voertuig in de zin van artikel 
185 van de Wegenverkeerswet. Dit betekent dat de fiets onder de bescherming valt van de zwakkere 
verkeersdeelnemers. Een fiets zonder trapondersteuning en de speed pedelecs, tot 50 km/u, vallen  
onder de definitie van een gemotoriseerd voertuig en worden daarmee dus niet gezien als zwakke 
verkeersdeelnemer. Wettelijke bescherming in de zin van zwakkere verkeersdeelnemers is niet van 
toepassing als het een elektrische fiets betreft, die sneller gaat dan 25 km/u. Elektrische fietsers 
zouden zich van te voren goed in moeten lezen over de mogelijkheden en daarbij geldende wetten 
en regels. 
 


