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Voorwoord
Welke rechten en plichten heb je als fietser, voetganger, 
bromfietser of rolstoelgebruiker? Waar moet je rijden? Waar 
kan je terecht voor een rijgeschiktheidsattest? Moet je een 
verzekering afsluiten? Allemaal vragen waar je mogelijk niet 
meteen het antwoord op hebt.

VFG en S-Plus vinden mobiliteit voor iedereen belangrijk, 
want mobiel zijn is de schakel tot integratie, zelfstandigheid 
en participatie aan de samenleving. Het is echter niet voor 
iedereen evident om zich veilig en correct op de openbare 
weg te begeven. 

Omdat je veiligheid ons nauw aan het hart ligt, hebben we 
samen deze brochure gemaakt. We willen ertoe bijdragen 
dat je als weggebruiker goed geïnformeerd bent over de 
regelgeving die anno 2017 voor jou van toepassing is.

Voor algemene informatie over mobiliteitshulpmiddelen 
en ergotherapie verwijzen we naar de Mediotheek van  
De VoorZorg.

Veel leesplezier!

VFG en S-Plus,
Partners van De VoorZorg
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Jij rijdt met een rijwiel.
Jij volgt de wegcode van fietser!

Je hebt geen verzekering nodig.
Je hebt geen rijbewijs nodig.

Jij volgt de wegcode  
van voetganger!

Je hebt een verzekering nodig.
Je hebt geen rijbewijs nodig.

Jij volgt de wegcode  
van voetganger!

Je hebt geen verzekering nodig.
Je hebt geen rijbewijs nodig.

Stapvoets

Heeft jouw VBT een motor?

Ja!

Ja!

Ja! Nee!

Ja!

Vragenboom Rolstoel
Heeft jouw rolstoel trappers (voor handen of voeten)  

zoals een fiets of handbike?



Jij volgt de wegcode  
van fietser!

Je hebt een verzekering nodig.
Je hebt geen rijbewijs nodig.

Jij volgt de wegcode  
van fietser!

Je hebt geen verzekering nodig.
Je hebt geen rijbewijs nodig.

Ja! Nee!

Vragenboom ~ 7

Jij rijdt met een 
voortbewegingstoestel (VBT)!

Is je snelheid te vergelijken 
met stapvoets verkeer?

Sneller dan stapvoets

Heeft jouw VBT een motor?

Nee!

Nee!
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Jij rijdt met een rijwiel.
Jij volgt de wegcode van fietser!

Je hebt geen verzekering nodig.
Je hebt geen rijbewijs nodig.

Slaat jouw motor automatisch af  
wanneer je een snelheid behaalt van  

25 km/u of wanneer je niet meer trapt?

Nee!

Ja!

Ja!

Jij rijdt met een rijwiel.
Jij volgt de wegcode van fietser!

Je hebt geen verzekering nodig.
Je hebt geen rijbewijs nodig.

Ja!

Heeft jouw fiets een (elektrische) motor?

Vragenboom fiets 



Nee!

Vragenboom ~ 9

Jij volgt de wegcode  
van bromfietser! (klasse A)
Je hebt een verzekering nodig.

Je moet een motorhelm dragen.
Je hebt een nummerplaat nodig.

Je hebt geen rijbewijs nodig.

Jij volgt de wegcode  
van bromfietser! (klasse B) 

of speed pedelec (P)
Je hebt een verzekering nodig.

Je moet een motorhelm dragen.
Je hebt een nummerplaat nodig.
Je hebt een rijbewijs AM nodig.

Ja! Nee!

Jij rijdt met een bromfiets of 
 speed pedelec. Is je maximum-
snelheid begrensd op 25 km/u ?

Ja!

Nee!

Heeft jouw motor een vermogen 
van maximum 250 Watt?
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De 
openbare 
weg

Afhankelijk van de manier waarop je je verplaatst, gelden specifieke regels over 
de plaats op de openbare weg die je mag gebruiken.
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Delen van de openbare weg

• Het trottoir of het voetpad maakt deel uit van de verkeersinfrastructuur. 
Het is een verhoogd of afgescheiden deel van de weg, bedoeld voor gebruik 
door voetgangers.

• De berm kan je herkennen als een strook, vaak bestaand uit gras en/of een 
bomenrij, naast de rijbaan of het fietspad. Een berm kan ook tussen de rijbaan 
en het fietspad liggen. De berm maakt deel uit van de weg.

• Het fietspad kan je herkennen aan de twee evenwijdige onderbroken lijnen 
of aan de hand van een bijhorend verkeersbord.

• De rijbaan is het verharde deel van de openbare weg, dat voor het  
voertuigenverkeer in het algemeen is ingericht.
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Verplaats jij je met een vervoer-
middel dat onder de wegcode van 

voetganger valt? 

Lees hier alles wat je moet weten. 

Voortbewegingstoestel, een nieuwe 
categorie!

De wegcode van voetganger overkoepelt een groep voort-
bewegingsmethoden die elders moeilijk te categoriseren zijn en 

geldt voor mensen die zich op straat niet sneller dan stapvoets voort-
bewegen.

Sinds 2007 wordt de term “voortbewegingstoestel” gebruikt voor elk vervoer-
middel dat zich onder de wegcode van voetganger bevindt en toch geen voet-
ganger is. Concreet gaat het om rolstoelen, scootmobielen, Segways, skates, 
eenwielers en andere “bijzondere” voertuigen.

Voortbewegingstoestellen vallen niet altijd onder de wegcode van voetgangers. 
Wanneer zij zich sneller dan stapvoets verplaatsen, vallen ze onder de wegcode 
voor fietsers of bromfietsers.

Voetganger



16 ~ Voetganger

Wat is je plaats op de weg 
als rolstoelgebruiker?

Als rolstoelgebruiker is het niet altijd 
even simpel om te weten waar je 
mag of moet rijden.

Rolstoelen kunnen gemotoriseerd 
zijn, zoals een elektrische rolstoel 
of een scootmobiel. De snelheid 
van een gemotoriseerd voortbewe-
gingstoestel is steeds begrensd op  
18 km/u. Als het voortbewegings- 
toestel sneller rijdt, valt het onder de 
wegcode van bromfietser klasse A. 
Een voortbewegingstoestel kan ook 
niet-gemotoriseerd zijn, zoals een 
gewone rolstoel die met de hand 
wordt voortbewogen.

In de wegcode maakt men een 
onderscheid tussen zich verplaatsen 
“niet sneller dan stapvoets” en “snel-
ler dan stapvoets”.

Wanneer je als gebruiker van een 
voortbewegingstoestel sneller rijdt 
dan omringende voetgangers, moet 
je de regels volgen die van toepas-
sing zijn op fietsers. Deze vind je ver-
der in de folder. Ook rolstoelen met 
trappers (voor handen of voeten)  

vallen standaard 
onder de cate-
gorie van fietser.

Rij je niet snel-
ler dan stapvoets, 
dan verplaats je je 
vermoedelijk in een 
manuele rolstoel. Als er 
een voetpad of trottoir is, 
moet je hier gebruik van maken. 
Als dit niet aanwezig of niet toegan-
kelijk is, mag je de berm, het fietspad 
of zelfs de rijbaan gebruiken. 

De scootmobiel
De meeste scootmobiels zijn, net 
zoals elektronische rolstoelen, elek-
trische voortbewegingstoestellen. 
Hun snelheid is begrensd op 18 km/u. 
Waar er een fietspad is, moet je het 
fietspad gebruiken en de regels voor 
fietsers volgen. 

De scootmobiels die een snelheid 
halen van 25 km/u, zijn onderhevig 
aan de regelgeving voor bromfiet-
sen. Het dragen van een valhelm is 
dan verplicht.
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Met een goed uitgeruste 
rolstoel de baan op

Een rolstoel moet aan een aantal vei-
ligheidsvoorschriften voldoen om de 
openbare weg te kunnen betreden.

Op een rolstoel moet altijd verlich-
ting voorzien zijn: één wit licht voor-
aan en één rood licht achteraan. De 
lichten moeten branden wanneer je 
de berm of rijbaan gebruikt en in een 
situatie komt met een zichtbaarheid 
van minder dan 200 meter. Ook in 
tunnels en bij regen, mist of sneeuw-
val moet je de verlichting inschakelen.

Het dragen van een fluores-
cerend vestje is niet verplicht, 
maar wordt wel sterk aanbe-
volen. Dat geldt ook voor het 
plaatsen van reflectoren op 
de wielen en achteraan op de 
rolstoel.

Verzekering voor rolstoelen 
en scootmobiels

Voor manuele rolstoelen heb je geen 
verplichte verzekering nodig. Wel is 
een familiale verzekering aangera-
den. Je moet dan aangeven dat je 
een rolstoelgebruiker bent.

Als je met een scootmobiel of elek-
trische rolstoel op de openbare weg 
rijdt, moet je een verzekering burger-
lijke aansprakelijkheid motorvoertuig 
hebben. 

Lees meer over verzekeringen in het 
laatste hoofdstuk van deze folder.
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Fietser 
Verplaats jij je met een vervoermiddel 

dat onder de wegcode van fietser valt? 

Lees hier alles wat je moet weten. 

E-fiets, E-bike, Pedelec … of gewoon “fiets”? 

Fietsen met een elektrische (hulp)motor van maximum 250 watt 
die automatisch afslaat wanneer je een snelheid van 25 km/u haalt, 

vallen te allen tijde onder de wegcode van fietsers.

Rij je met een fiets van dit type? Lees dan zeker verder. Extra specifieke infor-
matie over elektrische fietsen vind je achteraan dit hoofdstuk.

Fietsen met een motor van 250 watt of meer die niet afslaat bij een snelheid 
van 25 km/u, volgen de wegcode van bromfietsen. Ze zien eruit als een fiets, 
maar zijn dit officieel niet.

Rij je met een fiets van dit type?  
Blader dan verder tot aan de infor-
matie voor bromfietsen.

In De VoorZorgShop vind 
je een uitgebreide selectie  
(elektrische) fietsen. Meer info 
hierover vind je op pagina 41. 
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De wegcode voor fietsers

Als er een berijdbaar fietspad aan-
wezig is, ben je als fietser verplicht 
hier gebruik van te maken. Het fiets-
pad kan je herkennen aan de twee 
evenwijdige onderbroken lijnen of 
aan de hand van een bijhorend ver-
keersbord.

Je moet steeds het fietspad gebrui-
ken dat rechts in je rijrichting ligt. 
Enkel bij een tweerichtingsfietspad 
is dit niet zo. Een tweerichtingsfiets-
pad wordt aangeduid met speciale 
verkeersborden of met het verkeers-
bord D7 of D9 in beide richtingen.

Als er links van de rijbaan een twee-
richtingsfietspad loopt, ben je in 
bepaalde omstandigheden niet ver-
plicht hier gebruik van te maken. Je 
mag gebruik maken van de rijbaan, 
rechts in je rijrichting dan wel, wan-
neer je anders bijvoorbeeld op een 
relatief korte afstand tweemaal de 
rijbaan zou moeten oversteken.

Om een fietspad aan te duiden wor-
den verschillende verkeersborden 
gebruikt:

• D7 – Dit fietspad wordt meestal 
gescheiden van de rijbaan door 

middel van een berm, boordsteen 
of goot. Het mag enkel in beide 
richtingen gebruikt worden als het
verkeersbord  
in beide 
richtingen 
geplaatst is.

• D9 – Fietsers en voetgangers moe- 
ten gebruik maken van een gedeelte 
van de openbare weg dat hen is 
toegewezen. De scheiding tussen 
fiets- en voetpad wordt aange- 
geven met een doorlopende witte 
lijn of door duidelijk gebruik van
verschillende 
materialen/
kleuren voor 
het wegdek.

• D10 – Dit pad deel je met de voet-
gangers. Fietsers mogen voet-
gangers niet in 
gevaar brengen.

Een fietspad wordt in sommige geval-
len afgebakend door twee even-
wijdige witte onderbroken strepen 
op het wegdek, zonder specifieke 
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aanduiding met een verkeersbord. Je 
bent verplicht om dit type fietspad 
te gebruiken als het rechts in je rij-
richting ligt. Bij dit fietspad is er geen 
tweerichtingsverkeer mogelijk.

Fietssuggestiestroken bevinden zich 
meestal langs beide kanten van de 
rijbaan en hebben een andere kleur 
dan de rest van de rijbaan. Ze komen 
vooral voor op rijbanen die niet breed 
genoeg zijn voor een echt fietspad. 
Een suggestiestrook heeft als doel 
om automobilisten aan te sporen 
rekening te houden met de fietsers 
en fietsers te motiveren om plaats 
te nemen op de rijbaan. Het is geen 
fietspad en je bent als fietser dus ook 
niet verplicht dit te gebruiken.

Opgelet: het fietspad is niet 
alleen voor fietsers bestemd, 
je deelt het met bromfietsen 
klasse A (max. 25 km/u) en in 
sommige gevallen ook met 
bromfietsen klasse B (max.  
45 km/u). 

Geen fietspad aanwezig?
Als er geen fietspad aanwezig is, mag 
je als fietser gebruik maken van par-
keerstroken en gelijkgrondse bermen 

die zich rechts in je rijrichting bevin-
den. Je moet wel voorrang verlenen 
aan de weggebruikers voor wie deze 
zones normaal gezien voorbehou-
den zijn.

Als er geen parkeerstroken of gelijk-
grondse bermen aanwezig zijn of 
deze reeds worden bezet door 
andere voertuigen, moet je op de rij-
baan (zo dicht mogelijk bij de rech-
terrand) fietsen.

Met een goed uitgeruste 
fiets de baan op

Op de openbare weg moet je fiets 
uitgerust zijn met:
• een bel
• goede remmen, zowel vooraan als 

achteraan (bij kinderfietsjes vol-
staat één rem)

• een wit of geel licht vooraan en een 
rood licht achteraan

• een witte reflector vooraan en een 
rode reflector achteraan (*)

• reflectoren op de pedalen
• reflectoren in de wielen of banden 

met reflecterende zijkant.

(*) Driewielers met twee achterwielen 
moeten achteraan twee rode reflec-
toren hebben. Driewielers met twee 



voorwielen moeten vooraan twee 
witte reflectoren hebben. Vierwielers 
moeten uitgerust zijn met twee reflec-
toren vooraan en twee achteraan.

Veilig in het verkeer

Als fietser volg je best enkele aan-
wijzingen om je veilig in het verkeer 
te begeven.

Fietshelm
Een fietshelm is niet verplicht, maar 
verlaagt het risico op hoofdletsels 
bij valpartijen met 85 %.

“Pinken”
Als fietser ben je verplicht om bij 
elke verandering van rijrichting een 
teken te geven met je arm, behalve 
als dit een gevaar betekent voor je 
evenwicht. Wees extra voorzichtig 
als je een armbeweging wil maken 

terwijl je op een kasseiweg of een 
steile helling fietst.

Gebruik van lichten
Tussen valavond en zonsopgang, of 
wanneer overdag de zichtbaarheid 
minder dan 200 meter bedraagt, 
moet je gebruik maken van de lich-
ten op je fiets. Meer bepaald gaat 
het hier om een wit of geel licht 
vooraan en een rood licht achter-
aan. Ook reflectoren moeten aan-
wezig zijn. Het dragen van een fluo-
rescerend vestje is geen verplichting, 
maar maakt je beter zichtbaar voor 
andere weggebruikers en wordt 
daarom sterk aangeraden.

Je fiets stallen
Het is verboden om je fiets te par-
keren op de rijbaan, behalve als 
een verkeersbord dit expliciet toe-
staat. Je mag je fiets wel op het trot-
toir of de berm parkeren, op voor-

waarde dat dit de voetgangers 
geen hinder berok-

kent. Gelieve altijd 
een doorgang 

van ten minste 
1,5 meter vrij te 
houden, opdat 
ook rolstoel-
gebruikers kun-
nen passeren. 
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De elektrische fiets

Elektrische fietsen, die onder de 
wegcode van fietsen vallen, zijn 
“gewone” fietsen die worden voor-
zien van een hulpmotor. Je trapt zelf, 
maar je wordt door de ondersteu-
ningsmotor geholpen. 

Je kan bij dit type fietsen meestal via 
een display bepalen hoeveel onder-
steuning de motor mag geven. Zo 
kan je bijvoorbeeld meer ondersteu-
ning vragen wanneer je een helling 
beklimt, vermoeid bent of tegen-
wind hebt.

De elektrische ondersteuningsmotor 
maakt gebruik van een oplaadbare 
batterij. De levensduur van deze bat-
terij verschilt van fabrikant tot fabri-
kant, maar hangt ook af van het inge-
stelde percentage ondersteuning en 

van omgevingsfac-
toren zoals het ver-

loop van het par-
cours, de windsterkte, 

het gewicht van de fiets 
en de fietser, de banden-

spanning en de tempera-
tuur van de batterij. De fabri-

kant vermeldt de gemiddelde 
afstand die je met een opgeladen 
batterij kan afleggen.

Voor deze fietsen is er geen extra 
reglementering van kracht. Wel 
wordt aangeraden om een fietshelm 
te dragen. De gemiddelde snelheid 
die je met deze fiets haalt, ligt door-
gaans namelijk hoger dan op een 
gewone fiets.

Verzekering voor fietsers

Wanneer je onder de wegcode van 
fietser valt, moet je officieel geen 
verzekering afsluiten. Een familiale 
verzekering wordt echter wel aan-
geraden.

Lees meer over verzekeringen in het 
laatste hoofdstuk van deze folder.
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Bromfietser 

Verplaats jij je met een vervoermiddel dat 
onder de wegcode van bromfiets valt? 

Lees hier alles wat je moet weten. 

Bromfiets klasse A? B?

Bromfietsen worden opgedeeld in twee categorieën:

• Bromfietsen klasse A – Alle twee- of driewielige voertuigen die niet sneller 
kunnen rijden dan 25 km/u en waarvan de motor niet afslaat wanneer deze 
snelheid wordt behaald. Bromfietsen klasse A met een motor met inwendige 
verbranding moeten een cilinderinhoud hebben van maximum 50 cm³.

• Bromfietsen klasse B – Alle twee- of driewielige voertuigen met een motor 
met een cilinderinhoud van maximum 50 cm³ of met een elektrische motor, 
die een snelheid halen tussen de 25 en de 45 km/u, alsook alle vierwielige 
voertuigen met een cilinderinhoud van maximum 50 cm³ of een maximum 
vermogen van 4 kW, die niet sneller rijden dan 45 km/u. Ook speed pedelecs 
(fietsen met een motor van 250 watt of meer die niet afslaat bij een snelheid 
van 25 km/u) behoren tot deze categorie.
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Plaats op de weg 

Bromfietsen klasse A moeten het 
fietspad rechts in de rijrichting vol-
gen wanneer dit in goede staat is. 
Met dit type bromfiets volg je min of 
meer dezelfde regels als een fietser.

Fietspaden aangeduid met bord D7 
en D9, alsook fietspaden aangeduid 
door wegmarkeringen, zijn zowel 
binnen als buiten de bebouwde kom 
bestemd voor fietsers en bromfiet-
sers klasse A.

Als bestuurder van een bromfiets 
klasse A moet je ook gebruik maken 
van fietssuggestiestroken. Deze 
bevinden zich meestal op rijbanen 
die niet breed genoeg zijn voor een 
echt fietspad en hebben als doel 
om automobilisten aan te sporen 
rekening te houden met fietsers en 
bromfietsers.

Bromfietsen klasse B en speed 
pedelecs mogen in zones met een 

maximum toegelaten snelheid van 
50 km/u zowel op het fietspad als op 
de rijbaan rijden, op voorwaarde dat 
het fietspad is aangeduid met het 
verkeersbord D7 of wordt vergezeld 
van een bord M14 of M16.

In zones met een maximum toege- 
laten snelheid van meer dan 50 km/u 
moeten bromfietsen klasse B zich 
mee op het fietspad begeven. Zij 
moeten hun snelheid wel aanpassen 
opdat zij andere weggebruikers niet 
in gevaar brengen.

Fietspaden aangeduid met een bord 
D10 zijn voorbehouden voor fiet-
sers en voetgangers. Bromfietsen en 
speed pedelecs 
mogen hier niet 
rijden. Ze mogen 
hun vervoermid-
del er wel voort-
duwen.
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Geen fietspad aanwezig?
Als er geen fietspad aanwezig is, mag 
je met je bromfiets klasse A gebruik 
maken van parkeerstroken en gelijk-
grondse bermen die zich rechts in 
je rijrichting bevinden. Je moet wel 
voorrang verlenen aan de wegge-
bruikers voor wie deze zones nor-
maal gezien voorbehouden zijn.

Als er geen parkeerstroken of gelijk-
grondse bermen aanwezig zijn of 
deze reeds worden bezet door 
andere voertuigen, moet je op de rij-
baan (zo dicht mogelijk bij de rech-
terrand) rijden.

Met een goed uitgeruste 
bromfiets de baan op

Een bromfiets op de openbare weg 
moet voldoen aan enkele techni-
sche eisen. Deze zijn zeer uitgebreid 
en model-specifiek. Je kan de speci-
fieke eisen voor jouw model opzoe-
ken of navragen bij je handelaar.

Voor een bromfiets klasse A heb je 
geen rijbewijs nodig. Je moet wel een 
helm dragen en ouder zijn dan 16 jaar. 
Om een passagier te vervoeren op 
je bromfiets, moet je ouder zijn dan 
18 jaar.

Voor een bromfiets klasse B en een 
speed pedelec, moet je een rijbewijs 
AM hebben, een helm dragen en 
ouder zijn dan 16 jaar. Om een passagier 
te vervoeren, moet je ouder zijn dan 
18 jaar.

In een vierwielige bromfiets klasse 
B, met een maximumsnelheid van  
45 km/u, is een veiligheidsgordel ver-
plicht. Een kentekenplaat of helm is 
niet verplicht. Je moet wel in het bezit 
zijn van een gevarendriehoek.

Kentekenplaat

Nieuwe bromfietsen – zowel klasse  
A als B – moeten sinds maart 2014  
worden ingeschreven. De uiterste 
datum van inschrijving voor alle brom-
fietsen en speed pedelecs is decem-
ber 2016. Deze regel geldt niet voor 
voertuigen bestemd voor het vervoer 
van personen met een handicap.

Bromfietsen moeten een kenteken-
plaat dragen zoals deze bij motorfiet-
sen, 21 cm breed en 14 cm hoog. Speed 
pedelecs krijgen een kleinere plaat, 10 
cm breed en 12 cm hoog. De nummer-
platen beginnen steeds met een “S” 
van scooter, gevolgd door drie letters 
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en drie cijfers. Voor bromfietsen 
klasse A begint de lettercombinatie 
met “A”, voor bromfietsen klasse B is 
dit een “B” en voor lichte vierwielers 
die onder bromfietsen klasse B val-
len gaat het om een “U”. De prijs van 
deze kentekenplaat en het kenteken-
bewijs bedraagt 30 euro.

Veilig door het verkeer

Bromfietsen behoren tot de meest 
onveilige vervoermiddelen. Dit komt 
omdat veel bestuurders onervaren 
en roekeloos zijn. Ze bevinden zich 
bovendien in een kwetsbare positie 
op de openbare weg. Het aspect vei-
ligheid verdient dan ook alle aandacht. 

Een helm is voor elke bromfiets ver-
plicht, met uitzondering van lichte 
vierwielers. Je kiest best voor een 
integraalhelm die je hele hoofd 
omsluit, in een opvallende kleur en 
met een niet-getint scherm. Op een 
speed pedelec heb je de keuze tus-
sen een bromfietshelm, of een fiets-
helm die bescherming biedt aan de 
slapen en het achterhoofd.

Als je helm beschadigd is door een 
valpartij of een flinke stoot heeft 
gekregen, moet je hem vervangen. De 
beschermvulling binnenin, die dient 

om de schokken op te vangen, kan 
slechts één keer worden gebruikt.

Beschermende kledij is niet 
verplicht, maar wordt wel 
aangeraden, omdat ze het 
risico op schaaf- en brand-
wonden bij een val verkleint. 
Ook handschoenen en stevige 
schoenen bieden bescher-
ming.

Rijbewijs AM

Het rijbewijs AM is verplicht voor 
iedereen die geboren is na 14 
februari 1961 en die bestuur-
der is van een twee-, drie-, 
of lichte vierwieler die 
valt onder bromfiets 
klasse B.

Om dit rijbewijs te 
behalen, moet je 
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een theoretisch examen afleggen 
met 40 meerkeuzevragen. Je moet 
minstens 33 op 40 punten halen. 
Je kan aan het examen deelnemen 
vanaf de leeftijd van 15 jaar en 9 
maanden. Het aantal herkansingen 
is onbeperkt.

Na het theoretisch examen moet je 
minstens 4 uur praktijkles volgen in 
een erkende rijschool. Deze praktij-
kopleiding kan je starten vanaf de 
leeftijd van 16 jaar. Na afloop neem 
je deel aan het praktisch rijexamen. 
Zelfstandig oefenen op de openbare 
weg is voor dit rijbewijs niet toege-
staan.

Rijgeschiktheid

Vanaf het ogenblik dat je medische 
situatie wijzigt en je rijgeschiktheid 
mogelijk afgenomen is, bijvoorbeeld 
na een hersenbloeding of door ern-
stige knieproblemen, ben je wette-
lijk verplicht om je rijgeschiktheid te 
laten testen. Dit is ook belangrijk om 
in orde te blijven met je verzekering.

Het Centrum voor Rijgeschiktheid 
en voertuigaanpassing (CARA), een 
afdeling van het Belgisch Instituut 
voor de Verkeersveiligheid (BIVV), 
levert rijgeschiktheidsattesten en 

geeft advies over mogelijke aan-
passingen aan je voertuig. De 

onderzoeken door het CARA 
zijn gratis.

Info:  CARA@bivv.be 
tel. 02 244 15 52  
fax 02 244 15 92
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In groep op stap
Voetgangers, fietsers en rolstoel-
gebruikers die in groep op stap gaan, 
al dan niet vergezeld van een leider 
of wegkapitein, zijn gebonden aan 
specifieke verkeersregels.

Te voet

Voetgangers in groep zonder leider
Als je in groep stapt, heb je dezelfde 
rechten en plichten als een andere 
voetganger. Je bent verplicht om 
gebruik te maken van het voetpad 
of trottoir als dat aanwezig is. In 
andere gevallen mag je de berm, 
het fietspad of zelfs de rijbaan 
gebruiken.

Voetgangers in groep met een leider
Een leider inschakelen biedt be paalde  
voordelen, maar heeft ook gevolgen 
inzake aansprakelijkheid. 

Als je groep uit minder dan 6 per-
sonen bestaat: houd zoveel moge-
lijk afstand van het verkeer: 

De groep loopt op voetpaden of op 
plaatsen die door de gebodsborden 
D9, D10, D11 aangeduid zijn:  

D09: Deel van de openbare weg 
voorbehouden voor het verkeer 
van voetgangers, van fietsen en van 
tweewielige bromfietsen klasse A 

D10: Deel van de openbare weg 
voorbehouden voor het verkeer van 
voetgangers en fietsers.

D11: Verplichte weg voor voetgangers. 
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Als deze niet aanwezig zijn, loop je 
op de berm. 

Als er ook geen berm is, mag de 
groep op het fietspad lopen. Fiet-
sers en bromfietsers hebben daar 
wel voorrang.

Is er geen trottoir, berm of fietspad? 
Stap dan links op de rijbaan, aan-
sluitend, achter elkaar en het rijver-
keer tegemoet, zo dicht mogelijk bij 
de rand van de rijbaan. (Soms loop je 
beter rechts, als de zichtbaarheid daar 
beter is, bijvoorbeeld in een bocht.)

De groep bestaat uit minstens  
5 leden + 1 gids: je mag links op de 
rijbaan stappen, het rijverkeer tege-
moet, op voorwaarde dat je achter 
elkaar blijft. Of je stapt rechts, aan-
sluitend, achter elkaar en in de rij-
richting. Of per twee naast elkaar, 
maar zonder de helft van de rech-
terrijstrook te overschrijden.

TIP: Gebruik bij voorkeur en 
in volgorde de trottoirs, de 
delen van de openbare weg 
aangeduid met het blauwe 
verkeersbord D9 of D10, de 
bermen, fietspaden of par-
keerzones. Loop je toch op de 
rijbaan omdat de omvang van 
de groep te groot is, gebruik 
dan niet meer dan de helft 
van de breedte van de rijbaan 
en voorzie bijkomende bege-
leiders.
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Links of rechts op de rijbaan? 
Is kwestie van zichtbaarheid. Pas je 
verlichting aan (zie verder).

Hoe oversteken?
Gebruik altijd een oversteekplaats 
als die er is (verplicht te gebruiken 
als die zich op minder dan 30 meter 
bevindt).

Als het verkeerslicht op oranje of 
rood springt, onderbreek dan de 
groep. Wie al aan het oversteken 
was, stapt door naar de overkant. De 
anderen wachten tot het verkeers-
licht weer groen wordt.

Op een oversteekplaats voor voet-
gangers wacht je tot de hele groep 
samen is voor je oversteekt. Zoek 
oogcontact met de bestuurder! De 
tram heeft altijd voorrang!

Als er geen oversteekplaats voor 
voetgangers is op minder dan 30 
meter, moeten auto’s voorrang 
geven wanneer je oversteekt. Kies 
een oversteekplek waar je de twee 
kanten van de weg kunt overzien en 
waar naderende bestuurders je groep 
goed kunnen zien. Oversteken in 
een bocht, op een helling of tussen 
geparkeerde voertuigen is gevaarlijk. 

Steek de rijbaan altijd loodrecht over 
(nooit schuin), zonder te slenteren of 
te stoppen. 

Wat als het donker is?
Verlichting is verplicht bij duisternis 
of slechte zichtbaarheid (minder dan 
200m). Je richt een zaklamp of fietslicht 
volgens de looprichting van de groep:
• De groep loopt LINKS op de rij-

baan (tegen rijrichting in): rood 
licht vooraan rechts en wit of geel 
licht achteraan rechts.

• De groep loopt RECHTS op de rij-
baan (in de rijrichting): wit of geel 
licht vooraan links en rood licht 
achteraan links.

Naargelang de lengte van de rij, moe-
ten op de flanken één of meer gele 
of witte lichten gedragen worden die 
in alle richtingen zichtbaar zijn.

TIP voor de leider: Als er iets 
gebeurt, blijf je als leider kalm en 
waak je over de veiligheid van de 
rest van de groep.
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Met de fiets

Een groep met minder dan 15 fietsers 
moet dezelfde regels volgen als de 
individuele fietser. 

Waar moet je fietsen?
Op het fietspad. Als het fietspad 
breed genoeg is, mag je naast elkaar 
fietsen.

Op het tweerichtingsfietspad. Als 
het fietspad breed genoeg is, mag je 
met meer dan twee naast elkaar fiet-
sen. Let op: laat tegemoetkomende 
fietsers en bromfietsen door!

Op de rijbaan mag je met maximaal 
twee naast elkaar fietsen. Nadert er 
een tegenligger die jullie niet kan krui-
sen, dan moet je achter elkaar fietsen. 
Fiets je buiten de bebouwde kom, dan 
moet je ook achter elkaar fietsen wan-
neer er een achterligger nadert.

Een groep die bestaat uit minstens 
15 en maximum 150 fietsers, heeft 
twee mogelijkheden.

1. Ofwel volgt de groep dezelfde 
regels als die voor individuele fiet-
sers. 

2. Ofwel volgen ze de regels voor 
fietsers in groep. Als groep heb je 
meer mogelijkheden, maar moet 
je ook bepaalde verplichtingen  
naleven:
• Het gebruik van de fietspaden is 

niet verplicht.
• Met twee naast elkaar rijden op 

de rijbaan mag altijd, op voor-
waarde dat je gegroepeerd blijft.

• Op een rijbaan zonder rijstro-
ken mag je niet meer dan één 
rijstrook innemen (ongeveer 3 
meter) en in geen geval meer dan 
de helft van de rijbaan.

• Op een baan mét rijstroken mag 
je alleen de rechterrijstrook 
gebruiken.
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Begeleiding verplicht?

Van 15 tot 50 fietsers 
Begeleiding is niet verplicht. Kies 
je daar wel voor, dan moet je  
minstens voor twee wegkapiteins 
zorgen. 

Eén of twee begeleidende auto’s zijn 
toegelaten. Als er slechts één bege-
leidende auto is, dan moet die de 
groep volgen.

Van 51 tot 150 fietsers 
De groep moet verplicht begeleid 
worden door minstens twee weg-
kapiteins en twee begeleidende 
auto’s.

De wegkapiteins moeten ten minste 21 
jaar zijn en om de linker arm een band 
dragen met de nationale driekleur en 
het woord “wegkapitein”. De band kan 
je be stellen in de S-Sportshop via de 
site www.s-sport.be.

Aan kruispunten zonder verkeerslich-
ten kan de wegkapitein het verkeer 
stilleggen met een verkeersbordje en 
aanwijzingen geven terwijl de groep 
oversteekt. Het verkeersbordje kan 
je bestellen in de S-Sportshop via de 
site www.s-sport.be.

De wegkapitein is niet verplicht om 
een lijst van deelnemers in zijn bezit 
te hebben.

De begeleidende auto’s rijden op 
ongeveer 30 meter voor en achter 
de groep fietsers.  

De begeleidende auto’s moeten op 
het dak een speciaal bord plaat-
sen dat goed zichtbaar is voor het 
tegemoetkomende en achteroprij-
dende verkeer (zelf aan te maken of 
te bestellen bij een leverancier van 
sportbelettering).

Meer dan 150 fietsers 
Een groep van meer dan 150 fietsers 
is verplicht om zich op te splitsen in 
groepen van maximaal 150 fietsers en 
moet per groep voldoen aan de wet-
telijke verplichtingen voor groepen 
tot 150 fietsers.
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Oversteken 
Moet je op een druk kruispunt met 
verkeerslichten linksaf, stap dan af en 
begeef je op de stoep. Staat het ver-
keerslicht op groen? Neem de fiets 
aan de hand en steek over. Wordt 
het verkeerslicht oranje of rood, 

Samengevat

Groepen Wegkapiteins Begeleidende auto’s

minder dan 15 fietsers worden niet als een groep beschouwd

van 15 tot 50 fietsers
ten minste twee mogen 
(slechts één mag niet)

één of twee mogen

van 51 tot 150 fietsers ten minste twee verplicht twee verplicht

meer dan 150 fietsers worden niet beschouwd als één groep 

onderbreek dan de groep. Wie reeds 
aan het oversteken was, stapt door 
naar de overkant. De anderen wach-
ten tot het verkeerslicht weer groen 
wordt.
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Fietsers zijn niet verplicht een over-
steekplaats voor fietsers te gebrui-
ken als die binnen een bepaalde 
afstand ligt. Die bepaling geldt enkel 
voor voetgangers. Als de fietser is 
afgestapt, wordt die natuurlijk wel 
als voetganger beschouwd.

Zijn er op een drukke baan geen 
oversteekvoorzieningen, stap dan af 
en kijk goed uit. Pas wanneer je aan 
de overkant bent, spring je weer op 
je fiets. 

Een oversteekplaats (witte mar  ke-
ringen op de weg) voor fietsers geeft 
geen voorrang. Oversteken mag pas 
als de weg vrij is.

Een fietser die aan het oversteken is, 
heeft wel voorrang. Een aankomend 
voertuig moet wachten tot de fietser 
de overkant heeft bereikt.

Een afstappende fietser heeft 
voorrang bij het te voet over-  
steken op een zebrapad. Bij fietsen 
op een zebrapad geldt die voorrang 
niet.

Trams hebben voorrang, behalve als 
er verkeerslichten zijn.

Wat als het donker of mistig is
Elke fiets heeft tussen valavond en 
zonsopgang of bij dichte mist ver-
plicht een wit licht vooraan en een 
rood licht achteraan opstaan.

TIPS voor de wegkapitein: 
• Vergewis je ervan dat ieder-

een over de nodige fietsvaar-
digheid beschikt! 

• Laat de fietsers op een elek-
trische fiets achteraan rijden, 
zodat ze het tempo van de 
groep niet onbewust opdrijven. 

• Als er iets gebeurt, blijf je als 
wegkapitein kalm en waak je 
over de veiligheid van de rest 
van de groep.



37

Met de rolstoel

Rolstoelgebruikers in groep verplaat-
sen zich met een snelheid van stap-
voets. De groep volgt de regels voor 
voetgangers in groep. 

Met de scootmobiel of 
elektrische rolstoel

Als een groep gemotoriseerde rol-
stoelen of scootmobielen sneller 
rijdt dan stapvoets, maar niet sneller 
dan 18 km/u, dan volgen ze de regels 
voor fietsers in groep. 
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Verzekering
Als bestuurder van een bromfiets of een gemotoriseerde rolstoel ben je 
verplicht om een verzekering af te sluiten. In deze folder gaan we in op 
de polis burgerlijke aansprakelijkheid (BA) voor bromfietsen of andere 
motorvoertuigen.

Voor bestuurders van een voertuig waarvoor geen verzekering verplicht is, 
raden we toch sterk aan om de polis burgerlijke aansprakelijkheid privéleven, 
ook gekend als de familiale verzekering, af te sluiten.

Burgerlijke aansprakelijkheid privéleven
De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) privéleven, beter gekend als de 
familiale verzekering, komt tussenbeide wanneer je aansprakelijk wordt gesteld 
voor veroorzaakte schade, gebeurde ongevallen en aanverwante.

Niet enkel je eigen fouten vallen onder je aansprakelijkheid, wettelijk gezien 
kan je ook verantwoordelijk worden gesteld voor wat personen onder jouw 
hoede veroorzaken. Ook je goederen of zogenaamde gebrekkige zaken 
waarvan jij de eigenaar bent worden hierbij opgenomen. 

De familiale BA-verzekering is voor niemand verplicht, maar kan 
zeer nuttig zijn. Ze beschermt je tegen de financiële gevolgen van 
de fouten, nalatigheden of tekortkomingen die onder jouw aan-
sprakelijkheid vallen.

De premie van de meeste familiale BA-polissen varieert tussen 
50 en 70 euro per jaar. Vaak komt deze verzekering in combinatie 
met rechtsbijstand. Dan stijgt de prijs naar gemiddeld 80 tot 90 
euro per jaar. Als je de verzekering afsluit als alleenstaande, is deze 
ongeveer 10 euro goedkoper.
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Burgerlijke aansprakelijkheid motorvoertuigen
De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) motorvoertuigen is verplicht 
voor iedereen die met een gemotoriseerd voertuig rijdt. Verzekeringsmakelaars 
bieden vaak specifieke polissen aan voor specifieke voertuigen.

De BA-verzekering motorvoertuigen dekt de aansprakelijkheid van zijn verze-
kerden voor de schade die derden door hun fout lijden.

Deze verzekering is vergelijkbaar met de familiale verzekering, maar heeft een 
andere doelgroep. Aangezien deze verzekering verplicht is, kunnen ongevallen  
met gemotoriseerde voertuigen in geen geval gedekt worden door de BA- 
verzekering privéleven.
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P&V verzekering  
Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) voor 
elektrische rolstoelen & scootmobiels

S-Plus en VFG werkten in samenwerking 
met P&V een zeer voordelig tarief uit 
voor de verplichte verzekering BA voor 
onze leden die met een elektrische rol-
stoel of scootmobiel rijden. 

Als lid van VFG of S-Plus kan je bij P&V 
de verzekering aanvragen voor het 
gebruik van je elektrische rolstoel of 
scootmobiel. Deze polis geeft naast 
de verplichte verzekering Burgerlijke 
Aansprakelijkheid (BA) ook exclusieve 
tarieven aan onze leden om Rechtsbij-
stand, Omnium (al dan niet met sportief 
gebruik) en Machinebreuk te dekken.

Wat verstaan we 
hieronder? 

Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) 
Motorrijtuigen (VERPLICHT): dekking 
van fysieke en materiële schade berok-
kend aan derden.
Rechtsbijstand: dekking van de kosten 
van juridische bijstand.

+ Omnium: dekking van eigen materiële 
schade na een ongeval (aanrijding, van-
dalisme ...) met inbegrip van diefstal. 

Of Omnium inclusief sportgebruik: 
dekking van eigen materiële schade, 
ook deze veroorzaakt tijdens beoefening  
van sport.
+ Machinebreuk: dekking van schade 
aan het besturingssysteem van je elek-
trische rolstoel of scootmobiel. 

De verplichte dekking BA kost € 19,45. 
Rechtsbijstand (aangeraden!) kost € 29,36. 
Totaal kost de BA + Rechtsbijstand 
€ 48,81. Omniumtarieven zijn afhankelijk 
van de waarde van je rolstoel en starten 
vanaf € 125.

Opmerking: de Omnium verzekering 
(eigen schade) kan ook genomen wor-
den voor rolstoelen zonder elektrische 
aandrijving. 

Meer info:
 Op www.vfg.be en www.s-plusvzw.be 
vind je een handig formulier, waarmee 
je een offerte kan aanvragen. Of con-
tacteer je provinciaal secretariaat.

 Na de opmaak van je polis, kan je met 
vragen steeds terecht op 02 210 95 81 
–  optie 2.
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Huur of koop hulpmiddelen 
tegen een voordelige prijs

Op zoek naar hulpmiddelen om jouw comfort te verhogen? Bij je ziekenfonds vind je 
alles wat je nodig hebt. Van krukken en rollators, badplanken en douchestoelen tot 
minder ‘alledaagse’ hulpmiddelen zoals grijp-hulpen, aangepaste borden en bestek, 
kousen- of slipaantrekkers … 

Bestellen kan aan het loket van je vertrouwde ziekenfondskantoor of via  
www.devoorzorgshop.be. Je kan een heleboel hulpmiddelen ook huren.

Als lid van De VoorZorg krijg je tot 30 % korting. Bestelde producten haal je gratis 
af in je ziekenfondskantoor. Mits een kleine vergoeding leveren we ze aan huis.

Info of bestellen?
  0800 97 520 (gratis nummer)

  mediotheek@devoorzorg.be

  www.devoorzorgshop.be
of in je ziekenfondskantoor.

Surf naar www.devoorzorgshop.be 
voor kwalitatieve producten voor je 
welzijn, zorg en medische materialen. 

Krijg tot 30 % korting!
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Vrije tijd, actie en informatie met een 
hoekje af. Voor en door mensen met een 
beperking. Dat is VFG.

Speciaal voor jou organiseren we tal van 
onvergetelijke activiteiten en schitte-
rende binnen- en buitenlandse reizen. 
Je kan ook wekelijks terecht bij één van 
onze lokale afdelingen. Vrije tijd zoals jij 
het wilt, zodat je jezelf kan zijn. Want dat 
vinden we belangrijk. Jij ook?

We ondersteunen jou en alle andere 
leden om zoveel mogelijk zelf actief 
jouw belangen te verdedigen. Samen 
met ons uiteraard. Bovendien laten we 
jouw stem horen op gemeentelijk, pro-
vinciaal, Vlaams en federaal niveau. 

Samen werken we aan één grote maat-
schappij. Voor iedereen toegankelijk. 
Gezellig toch?

Informatie over regelgeving, activiteiten, 
enzovoort. Op een eenvoudige, luchtige 
manier. Via telefoon, mail of via één van 
onze nieuwsbrieven of ledenmagazines. 
Eenvoudig en toegankelijk. Meer moet 
dat niet zijn.

Ook vrijetijdsbegeleiding is mogelijk. Dan 
bekijken we samen wat je graag doet en 
zoeken we een plaats in de buurt waar 
je terecht kan.

VFG
Ieder zijn look, 
Ieder zijn talent, 
Iedereen zijn beperking.

Heb je ons nog niet ontmoet?  
Kijk dan snel op:

 www.vfg.be
Like ons op Facebook! Volg ons op Twitter

 www.facebook.com/vfgvzwantwerpen

 twitter.com/VFG_vzw
Ontdek ons ook op

 www.altijdgoesting.be 

 www.trekeropuit.be
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S-Plus heeft een ruim aanbod voor pit-
tige plussers. Plezierig én met goesting. 

Neem tijd voor jezelf
Kies uit ons ruime aanbod. Van etentjes 
tot stadswandelingen, van informatieve 
workshops tot activiteiten voor singles. 
Een hoop vrienden en kennissen krijg je 
er automatisch bij! 

Liever weg uit alle drukte? Trek er samen 
met ons op uit! Van dagreizen tot zon-
nige meerdaagse bestemmingen. Wij 
maken het mogelijk! 

Kom alleen, met twee of in groep en kies 
zelf wat jij doet! Voor de prijs hoef je het 
alvast niet te laten.

S-Plus in jouw buurt
Van Essen tot Heist-op-den-Berg, van 
Antwerpen tot Balen. Onze lokale 
S-Plusvrijwilligers ontvangen jou met 

open armen in hun afdeling. 

Versterk jij ons team? 
S-Plus heeft veel vrijwilligers. Heb je een 
duidelijke stem en lees je graag voor? 
Zin om S-Plus te vertegenwoordigen 
op adviesraden? Misschien ben je een 
creatieve duizendpoot die graag voel-
schorten wil maken voor mensen met 
dementie? Of heb je goesting om als 
reisbegeleider aan de slag te gaan? Dat 
kan! Én meer. Contacteer ons en wij zoe-
ken het vrijwilligerswerk dat bij jou past. 

Meer over ons weten? 

 www.s-plusvzw.be
Like ons op Facebook! Volg ons op Twitter

 www.facebook.com/splusantwerpen
 twitter.com/splusvzw

Ontdek ons ook op

 www.altijdgoesting.be 

 www.trekeropuit.be

S-Plus
…voor plussers met pit



Contactgegevens:
VFG
Sint Bernardsesteenweg 200
2020 Antwerpen 
Tel.: 03 285 43 34
vfg.304@devoorzorg.be

S-PLUS
Sint Bernardsesteenweg 200
2020 Antwerpen
Tel.: 03 285 43 36
s-plus.304@devoorzorg.be
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