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Wetgeving speed pedelec (P) of snelle elektrische fietsen  

Onze voorstellen 

 

Op vlak van fiscaliteit vragen de fietsersverenigingen: 

 Dat de regels voor de fietsvergoeding die gelden voor de gewone (elektrische) fietsen ook 

gelden voor de snelle elektrische fietsen. 

 Dat de aankoop van snelle elektrische fietsen net als de gewone (elektrische) fietsen voor 

120% aftrekbaar worden voor bedrijven. 

 Dat de 15% belastingsvermindering die geldt bij de aankoop voor elektrische bromfietsen in 

eerste instantie wordt uitgebreid naar de snelle elektrische fietsen en bij uitbreiding naar alle 

(elektrische) fietsen. 

 

Op vlak van verzekering: 

 Dat de familiale verzekering de mogelijke schade bij derden ten gevolge het gebruik van 

snelle elektrische fietsen blijft vergoeden.  

 Dat de snelle elektrische fietsers het statuut krijgen van zwakke weggebruiker en recht 

hebben op dezelfde vergoedingen bij ongevallen als andere fietsers. 

 

Op vlak van verkeersreglementering: 

 Dat wegen voorbehouden voor plaatselijk verkeer worden opengesteld voor snelle elektrische 

fietsers. 

 Het toegelaten wordt voor snelle elektrische fietsers om naast elkaar te rijden.  

 Het toegelaten wordt voor snelle elektrische fietsers om in fietsstraten andere fietsers voorbij 

te steken. 

 Voor snelle elektrische fietsers het gebruik van fietspaden met het bord D9 toelaten buiten de 

bebouwde kom. 

 Het gebruik van de borden B22 en B23 toelaten voor snelle elektrische fietsers. 

 

Op vlak van de wegbeheerders. 

 Dat de wegbeheerder de nodige onderborden plaatst op straten met beperkt 

éénrichtingsverkeer zodat het toegelaten wordt voor snelle elektrische fietsers om deze 

straten in tegenrichting te gebruiken zonder andere weggebruikers in gevaar te brengen. 

 We vragen dat men de jaagpaden openstelt voor op plaatsen waar dit kan zonder andere 

weggebruikers in gevaar te brengen. 

 Dat men de borden F99 zodanig aanpast dat deze wegen worden opengesteld voor snelle 

elektrische fietsers op plaatsen waar dit kan zonder andere weggebruikers in gevaar te 

brengen. 


