Ongevallen met lichte elektrische
voertuigen (LEVs); inzichten vanuit de
literatuur
Arend L. Schwab
Technische Universiteit Delft
TU Delft Bicycle Lab
Biomechanical Engineering
Mekelweg 2, 2628 CD Delft
a.l.schwab@tudelft.nl
http://bicycle.tudelft.nl/schwab/

Datum: 3 februari 2021
Versie: 3.4

1-19

Inleiding
Dit is een notitie met de belangrijkste inzichten uit de nationale en internationale literatuur
m.b.t. ongevallen met de zogenaamde lichte elektrische voertuigen (LEVs). Deze notitie is
geschreven in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De aanleiding
en het doel, zoals verwoord door het ministerie, zijn:
Aanleiding
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is bezig met een nieuw nationaal kader voor
toelating tot de weg van lichte elektrische voertuigen (LEVs). Lichte elektrische voertuigen
zijn onder andere: e-fietsen, e-steps, e-bakfietsen (ook grote bakfietsen voor vervoer van
personen of goederen), BSO bus, e-skateboard, monowheel, onewheel, hoverboard en de
Segway. Kenmerken zijn:
 Voertuigen die elektrisch worden aangedreven (of innovatiever), maar geen
verbrandingsmotor
 Al dan niet een zadel en/of trapondersteuning hebben.
 Maximumconstructiesnelheid > 6 km/u en ≤ 25 km/h
 Verschillende functies: individueel vervoer, goederenvervoer, vervoer van passagiers
Een van de opties bij het nieuwe kader is het stellen van eisen aan de gebruiker. Hieronder
worden verstaan: helm, minimumleeftijd, rijbewijs. De keuze voor eventuele
gebruikerseisen hangt mede af van de risicoprofielen van de verschillende typen LEVs.
Daarom willen we een “deep dive” in de ongevallencijfers van de verschillende typen LEVs
en inzicht in hoe groot de kans is op een ongeval en hoe groot de kans daarbij is op letsel en
wat voor soort letsel.
Doel
Welke data, feiten en cijfers zijn te vinden in nationale en internationale
(wetenschappelijke?) literatuur en rapporten over (de kans op) ongevallen met lichte
elektrische voertuigen (< 25 km/u) en over (de kans op) letsel dat daarbij wordt opgelopen?
Wat zijn de belangrijkste factoren bij het ontstaan van ongevallen met LEV’s in binnen - en
buitenland en tot welk(e mate van) letsel leiden deze ongevallen?
De onderzoeksvragen zijn:
 Welke LEV-ongevalsstudies zijn er uitgevoerd?
 Welke ongevalsstudies m.b.t. andere vergelijkbare gemotoriseerde voertuigen < 25
km/u zijn relevant? Welk type ongevallen zien we, met welk type voertuigen en in
hoeverre lijken die voertuigen op LEVs? Graag van deze studies een extrapolatie naar
LEVs.
 Verschil tussen deelmobiliteit en particulier bezit: andere aantallen en andere typen
ongevallen, andere gebruikers, analogie met deelauto en deelfiets?
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Wat zijn lichte elektrische voertuigen?
Voor de beeldvorming is het goed om eerst duidelijk te hebben wat wordt verstaan onder
lichte elektrische voertuigen, zowel in Nederland als daarbuiten. In het Engels worden deze
voertuigen aangeduid met Light Electric Vehicles (LEVs) maar ze vallen vaak ook onder de
noemer micromobility devices. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verwoord
LEVs als volgt:
Lichte elektrische voertuigen zijn onder andere: e-fietsen, e-steps, e-bakfietsen (ook
grote bakfietsen voor vervoer van personen of goederen), BSO bus, e-skateboard,
monowheel, onewheel, hoverboard en de Segway. Kenmerken zijn:
 Voertuigen die elektrisch worden aangedreven (of innovatiever), maar geen
verbrandingsmotor
 Al dan niet een zadel en/of trapondersteuning hebben.
 Maximumconstructiesnelheid > 6 km/u en ≤ 25 km/h
 Verschillende functies: individueel vervoer, goederenvervoer, vervoer van
passagiers

Er is echter veel verwarring; wat is nu precies een LEV? In bijlage A is een momentopname
uit februari 2020 van een aantal verschillende LEVs te vinden zoals die te zien waren op de
Nederlandse openbare weg. Hierin valt al direct op de diversiteit en de groei van het aantal
nieuwe soorten voertuigen als we dit b.v. vergelijken met een Vlaanderen studie uit 2017
(Stevens et al. 2017). Een actueel overzicht van de toegelaten bijzondere bromfietsen, dat is
de officiële categorie waaronder de meeste LEVs vallen, is te zien op de webpagina van de
Dienst Wegverkeer (RDW 2021). Een recent rapport van TNO (Smit et al. 2020), in opdracht
van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, toont een uitgebreid overzicht van
welke voertuigen op Nederland afkomen en hoe de toelating en het beleid zijn
vormgegeven in (voornamelijk Europese) landen. Een recent en uitgebreid internationaal
overzicht van de verschillende soorten LEVs wordt gegeven in het rapport over Safe
Micromobility van het International Transport Forum (Santacreu 2020). Dit rapport doet ook
een voorstel voor voertuig definitie en classificatie voor alle micromobility voertuigen, dus
ook niet elektrisch ondersteund (unpowered). Vanuit de VS is er door het SAE een zelfde
soort voorstel wat betreft taxonomie en classificatie van powered micromobility vehicles
(SAE 2019). In een recent rapport van het Swedish Transport Agency (TSV 2019) staat een
uitgebreid overzicht van de huidige LEVs zoals toegelaten op de Zweedse weg tezamen met
de regelgeving. Een Nederlandse vertaling van de samenvatting, waarin de verschillende
categorieën met de eventuele eisen aan gebruikers worden genoemd, is te vinden in bijlage
B.

Huidige LEV-ongevalsstudies
De meeste ongevalsstudies voor LEVs gaan over e-fietsen en e-steps. Van alle andere in
opkomst zijnde LEVs zijn er hooguit incidentele specifieke ongevalsstudies, zoals bv over de
BSO-bus (Onderzoeksraad voor Veiligheid 2019) en de Segway (G.J.Wijlhuizen,
privécommunicatie).
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Het rapport van het EU project SAFERWHEELS (Morris et al. 2018) geeft een goed overzicht
van ongevalsdata en analyse van fietsen en e-fietsen binnen Europa. Meer recente cijfers
over ongevallen met fietsers en in het bijzonder de oudere fietser zijn te vinden in (J.P.
Schepers et al. 2020). Ongevalscijfers met LEVs zijn veelal ook niet beschikbaar omdat het
voertuig waarmee het ongeval ontstond niet goed beschreven is omdat LEVs gewoonweg
nog niet goed gedefinieerd zijn.
Geografische spreiding
De studie naar gebruik van- en ongevallen met e-steps is vooral gedaan in het buitenland,
met name in de VS en Australië en verder verspreid in Europa met het overgrote deel in
Scandinavië. Hieronder volgt een klein overzicht van deze e-step publicaties gerangschikt
naar de landen waar de studie is uitgevoerd:
 Verenigde Staten: (Allem and Majmundar 2019; APH 2018; Badeau et al. 2019; Beck
et al. 2020; BIRD 2019; Comer et al. 2020; Dormanesh, Majmundar, and Allem 2020;
Faraji et al. 2020; Garman et al. 2020; Ishmael et al. 2020; Namiri et al. 2020; PBOT
2018; Shah et al. 2020; B. Trivedi, Kesterke, et al. 2019; T.K. Trivedi, Liu, et al. 2019;
Vernon et al. 2020; Yang et al. 2020)
 Australie: (N. Haworth, Schramm, and Twiks 2020; Narelle L Haworth and Schramm
2019; Mayhew and Bergin 2019)
 Zweden: (Berge 2019; Stigson, Malakuti, and Klingegård 2020; Trafikkontoret 2019)
 Duitsland: (Löcken, Brunner, and Kates 2020; Wüster et al. 2020)
 Norway: (Fearnley, Berge, and Johnsson 2020)
 EU breed: (Kamphuis and van Schagen 2020)
 België: (VIAS 2020)
 Verenigd Koninkrijk: (Davies 2020)
 Frankrijk: (6t-bureau 2019a)
 Oostenrijk: (Moftakhar et al. 2020)
De relatief grote aantallen in de VS en Australië hebben te maken met de eenvoudige
toelating en aanwezigheid van de verschillende deel step systemen in de steden aldaar. In de
Europese steden zien we veel meer terughoudend wat betreft de toelating. Zo is
bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk het gebruik van e-steps niet toegestaan, maar is er
wel de intentie een aantal proefprojecten te gaan doen (Davies 2020).
Specifiek letsel
Het letsel bij e-step gebruikers is duidelijk anders dan dat bij fietsers op internationaal
niveau. Zo worden er vooral meer botbreuken en letsel bij het hoofd en de boven
extremiteiten gemeld (APH 2018; Badeau et al. 2019; Beck et al. 2020; Faraji et al. 2020;
Ishmael et al. 2020; Mayhew and Bergin 2019; Moftakhar et al. 2020; B. Trivedi, Kesterke, et
al. 2019; Vernon et al. 2020; Wüster et al. 2020; Stigson, Malakuti, and Klingegård 2020) .
Wat bij alle studies opvalt, is dat het vooral om jongvolwassenen gaat (20-30 y) en soms
zelfs om minderjarigen (<18y), terwijl deze groep veelal geen gebruik mag maken van de esteps. Wat verder opvalt is dat er vaak geen helm wordt gedragen, ook als er een helmplicht
geldt, of dat de berijders zich niet aan de verkeersregels houden, zoals b.v. op de stoep
rijden of tegen het verkeer in.
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Ongevalsoorzaken
De ongevalsoorzaken zijn vaak lastig te achterhalen door gebrekkige ongevalsregistratie bij
LEVs. De ongevalsregistratie komt meestal uit het ziekenhuis en daar is meer aandacht voor
het letsel dan voor de oorzaak van het letsel. Dat de ongevalsregistratie gebrekkig is, zelfs
voor fietsers in een fietsland als Nederland, wordt gedeeld door SWOV (Aarts et al. 2020) en
ook internationaal (P. Schepers et al. 2015). De volgende cijfers gelden voor e-steps. Slechte
conditie van de weg wordt in de VS in gemiddeld 50% van de gevallen genoemd als
bijdragende factor (APH 2018), in Frankrijk voor zo’n 40% (6t-bureau 2019a), en in Zweden
voor zo’n 30% (Stigson, Malakuti, and Klingegård 2020). Ook wordt vaak onbekendheid met
het voertuig genoemd, ook in het vakantieseizoen door toeristen, natuurlijk vooral bij
deelsteps (Santacreu 2020). In een Duitse studie werd gekeken naar het gebruik van
handsignalen bij e-steps (Löcken, Brunner, and Kates 2020). De onervaren berijder heeft
duidelijk moeite met het besturen van de e-step en steekt bij afslaan de hand niet uit door
onzekerheid.
Het vermoeden bestaat dat de veiligheid van het voertuig, hier de e -steps, maar een kleine
rol speelt in de ongevalsoorzaken. Het gevaar ontstaat veelal door de combinatie van het
voertuig met infrastructuur, en de onbekendheid van de berijder met het besturen van het
voertuig.
Over ongevallen met andere typen LEVs dan e-fietsen en e-steps, zoals b.v. elektrische
bakfietsen voor het vervoer van goederen of personen, is er zeer weinig bekend uit de open
internationale literatuur. Wat betreft Nederland is er echter al wel veel bekend over de
ongevallen en ongevalsrisico’s bij de scootmobiel (R. Davidse, Duijvenvoorde, Louwerse,
Boele-Vos, Stelling, et al. 2018; R.J. Davidse, Duijvenvoorde, Louwerse, Boele-Vos, StellingKonczak, et al. 2018) en bij de BOS-bus (M. de Goede, Wijlhuizen, and Mons 2020a).
Extrapolatie van deze gegevens naar andere LEVs voor goederen- of personenvervoer is
echter zeer lastig.

Risicofactoren
Er is weinig bekend over risicofactoren, enerzijds omdat het veelal om nieuwe type n
voertuigen gaat en anderzijds door de onderrapportage van onge vallen met LEVs. Wel is
duidelijk uit de letselrapportage (zie hierboven) dat jongvolwassenen (20-23 y) en onervaren
gebruikers een verhoogd risico op ongevallen met e-steps hebben. Recent onderzoek onder
e-step gebruikers in Australië (Narelle L Haworth and Schramm 2019) laat zien dat de
belangrijkste risicofactoren daar zijn: geen helm dragen, rijden met hoge snelheid
(>30km/h) en rijden onder de invloed van alcohol. Voor Nederland is er recent een voorstel
tot een methode van risico-inventarisatie voor LEVS gemaakt (M. de Goede, Wijlhuizen, and
Mons 2020b).
Helmgebruik
Zoals al naar voren komt uit de ongevalsdata van ziekenhuizen met in verhouding veel
hoofdletsel, blijkt dat het gebruik van een helm op de e-step laag is. Een analyse van
berichten op twitter en Instagram bevestigt dit en laat zien dat dit zelfs lager is dan 10%
onder de groep gebruikers van die social media (Dormanesh, Majmundar, and Allem 2020;
Allem and Majmundar 2019). Hier moet wel worden opgemerkt dat in het geval van
privébezit er een duidelijke verschuiving optreedt naar meer helmgebruik, van 65% bij
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deelgebruik naar 95% bij privébezit, zoals vastgesteld door (N. Haworth, Schramm, and
Twiks 2020).
Infrastructuur
Een recent onderzoek uit Zweden laat zien dat ongeveer 33% van de ongevallen met e-steps
veroorzaakt werd door gebrek aan wegonderhoud of het raken van een stoeprand (Stigson,
Malakuti, and Klingegård 2020). Slechte wegconditie als bijdragende factor werd hierboven
al genoemd, in de VS in gemiddeld 50% van de gevallen (APH 2018), in Frankrijk voor zo’n
40% (6t-bureau 2019a), en in Zweden voor zo’n 30% (Stigson, Malakuti, and Klingegård
2020).
Gebruik en gebruiker profielen
Iedereen is het er wel over eens dat de elektrische fiets het gebruik van fietsen vergroot,
vooral ook onder ouderen, en niet alleen in Nederland. Een zelfde soort gedrag wordt
gezien in de VS (MacArthur et al. 2018). Een recente enquête onder e-step gebruikers uit de
VS (Comer et al. 2020) laat zien dat zij zich wel degelijk bewust zijn van gevaarlijk gedrag en
het ongevalsrisico. Anderzijds is 40% zich niet bewust van de regels, en denkt ook 40% dat
rijden onder invloed is toegestaan. Ook wordt het ongevalsrisico voor voetgangers door het
rijden op de stoep door hen met zo’n 30% onderschat.
Deelmobiliteit versus particulier bezit
De meeste publicaties besteden alleen aandacht aan deelmobiliteit. Echter een recente
studie uit Brisbane, Australië, laat zien dat er duidelijk verschil in gedrag is tussen
deelgebruik en particulier bezit van e-steps (N. Haworth, Schramm, and Twiks 2020). Correct
helmgebruik bij deelsteps is 64% en bij particulier bezit zelfs 95%. Bij een verschuiving van
het gebruik van deelsteps naar particulier bezit, nam het totaal aantal gevallen van illegaal
rijden door minderjarigen af. Deelmobiliteit heeft enorm bijgedragen aan de populariteit
van LEVs (Santacreu 2020). Van de gebruikers van deelmobiliteit in Frankrijk had 40% nog
nooit een fiets gebruikt (6t-bureau 2019a) en in Portland, Oregon, had 78% van de deelsteps gebruikers nog nooit een deelfiets gebruikt (PBOT 2018).
Regelgeving
De National Transport Commission uit Australië heeft een breed onderzoek gedaan naar
toelating en regelgeving rond LEVs vanuit een veiligheidsperspectief (NTC 2019). Hierbij is
alleen gekeken naar LEVs voor individueel vervoer, dus de monowiel, solowiel, eskateboard, Segway, e-step en e-rolschaatsen. De conclusie bevat een advies om de
maximumsnelheid voor deze LEVS te stellen op 10 km/h op het voetpad en gedeelde paden,
en 25 km/h op fietspaden en lokale wegen. Dit wordt bevestigd door Haworth (Narelle L.
Haworth 2019). Recent heeft de European Cycling Federation een discussiepaper
uitgebracht met aanbevelingen voor gebruik en regelgeving omtrent e-steps (ECF 2020). Er
worden veel overeenkomsten met fietsen gezien maar ook wel verschillen en dan vooral
wat betreft soort letsel en helmplicht.
Voertuig technische aspecten
Er zijn maar heel weinig studies die zich bezighouden met de zuiver voertuig-technische
aspecten van LEVs. Het Safe Micromobility rapport (Santacreu 2020) noemt wel een aantal
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aandachtspunten voor e-steps zoals remsysteem, geluidssignalen, zichtbaarheid,
voertuiggewicht, richtingaanwijzers, zitpositie en innovatieve hulpsystemen, maar is verder
weinig specifiek. Recent is in een MSc thesis een protocol ontwikkeld voor het
experimenteel testen van LEVs op stabiliteit, manoeuvreerbaarheid en comfort in diverse
manoeuvres (Violin 2020) . Garman et al. hebben een aantal tests ontworpen en uitgevoerd
om het voertuig gedrag van e-steps onder diverse manoeuvres te beoordelen (Garman et al.
2020). Typische manoeuvres waren afslaan, voetganger ontwijken in de vorm van een
slalom, versnellen en vertragen en onverwachts stoppen. Er is gekeken naar maximale
uitwijkingen, snelheden en versnellingen, maar ook naar gewichtsverschuiving door
remmen en versnellen op diverse ondergronden met hoge en lage wrijving.

Extrapolatie van de huidige data en kennis
De huidige ongevalsdata van LEVs zijn veelal die van e-fietsen en e-stepjes, van alle andere
typen LEVs zijn nagenoeg geen ongevalsdata bekend in de open literatuur. Er kan echter wel
voorzichtig een extrapolatie van deze kennis naar de andere typen LEVs gemaakt worden .
Bij zo’n extrapolatie moet wel rekening worden gehouden met een aantal specifieke
kenmerken.

Voertuig stabiliteit
Een belangrijk aspect is de classificatie van het voertuig naar stabiliteit, welke in de huidige
literatuur nog sterk onderbelicht is. Deze stabiliteit heeft intrinsiek met het voertuig te
maken. De classificatie naar stabiliteit is belangrijk omdat instabiel voertuiggedrag een
continue inspanning (regelgedrag) van de bestuurder vraagt. Daarnaast zien wij in de tot op
heden bekende ongevalsdata veel enkelvoudige ongevallen, waarbij de stabiliteit van het
voertuig duidelijk een rol speelt.
Bij wegvoertuigen zijn er globaal drie soorten stabiliteit te onderscheiden: richting, zijwaarts
en voorwaarts. Een voertuig is richting stabiel als na een kleine verstoring van de
stuurinrichting het voertuig zichzelf corrigeert en weer rechtuit blijft rijden. De auto en de
fiets zijn veelal richting stabiel, echter een driewieler of scootmobiel veelal niet. Een
voertuig is zijwaarts stabiel als na een kleine zijwaartse verstoring het voertuig rechtop blijft
rijden. Met meer dan twee contactpunten op de weg zijn de auto en een driewieler
zijwaarts stabiel, zij zijn zelfs bij stilstand stabiel (statisch stabiel). Echter de fiets, de
monowheel, de onewheel en een skateboard zijn veelal zijwaarts instabiel. Soms is deze
zijwaartse stabiliteit een functie van de voorwaartse snelheid en kan zo’n voertuig instabiel
zijn bij lage snelheid maar stabiel worden bij hogere snelheid (dynamisch stabiel), dit zien
we bv bij de fiets en een skateboard, maar het is erg afhankelijk van de precieze uitvoering
van het voertuig. Een voertuig is voorwaarts stabiel als het zonder actieve regeling bij een
kleine verstoring niet voor- of achterovervalt. Een auto, een driewieler, een fiets en de
meeste voertuigen met meer dan een contactpunt op de weg zijn voorwaarts stabiel. Echter
een monowheel, een onewheel, en een Segway zonder actieve regeling, zijn allemaal
voorwaarts instabiel. Een van de verstoringen bij voorwaartse stabiliteit kan ook een
stoeprand of uitstekende stoeptegel zijn. Voertuigen met kleine wielen, zoals bv de e-step
of het e-skateboard, struikelen dan veelal en slaan over de kop, en zijn door deze relatief
kleine wielen dus voorwaarts instabiel. Bij het extrapoleren van kennis van het ene voertuig
type naar het andere type voertuig is het belangrijk om in dezelfde (in)stabiliteitsklasse te
blijven.
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Intrinsieke bescherming
De afmetingen, het gewicht en hoe de bestuurder geïntegreerd is in het voe rtuig kan
bijdragen aan het voorkomen van letsel. Denk hierbij aan de e-fiets en de e-step. Bij de estep zien wij meer letsel aan het hoofd en boven extremiteiten in vergelijking met de e -fiets.
Waarschijnlijk geeft de grotere en zwaardere e-fiets net wat meer bescherming dan de veel
kleinere en lichte e-step.

Plaats op de weg
Een ander aspect bij extrapolatie is de plaats op de weg. In het ene land wordt een voertuig
wel toegelaten op het fietspad, voetpad of trottoir en in het andere land weer niet,
waardoor het soort conflict met andere weggebruikers duidelijk anders is.

Conclusies
Bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen zijn mij een aantal zaken opgevallen:
- De ongevalsregistratie bij LEVs is onvoldoende en onvolledig.
- Letsel bij de e-step ongevallen verschilt duidelijk van letsel bij fietsen en e -fietsen.
- In de beperkte ongevalsdata zien we dat veel ongevallen bij de e-step gebeuren door
onervaren gebruikers, zowel wat betreft het voertuig als wat betreft de regelgeving.
- De opkomende soorten LEVs zijn erg aan mode en e-technische ontwikkeling
onderhevig.
Op basis van de huidige ongevalscijfers is het onmogelijk om risicoprofielen op te stellen
voor de verschillende typen LEVs.
Een van de aanbevelingen is om een centraal ongevalsregistratie systeem voor LEVs te
introduceren om een open mind te houden voor de toelating van nieuwe voertuigen. Dit
lost dan ook direct de blinde vlek op die er nog is op het gebied van ongevalsregistratie van
fietsers en e-fietsers.
De nieuwe soorten LEVs bieden enorm veel kansen voor een meer duurzame en gezonde
samenleving. Het gevaar bestaat echter dat vanuit de onbekendheid en ingeschatte
ongevalsrisico’s veel typen voertuigen niet worden toegelaten, terwijl zij toch enorme
kansen kunnen bieden. Denk hierbij aan het succes van de e-fiets en de positieve bijdrage
aan mobiliteit en gezondheid. Het voorstel om bij dit soort gevallen te werken met een
tijdelijke toelating, met monitoring en evaluatie (M. de Goede, Wijlhuizen, and Mons 2020b)
wordt dan ook toegejuicht.
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Bijlage
A – Moment opname (februari 2020) van een aantal verschillende LEVs (incl.
bijzondere bromfietsen) zoals die te zien waren op de Nederlandse wegen.
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B – Nederlandse vertaling m.b.v. google translate van de samenvatting van het
Zweedse rapport ‘Onderzoek ten behoeve van vereenvoudigde regelgeving voor
elektrische eenpersoons voertuigen; deelrapport een – presentatie van de huidige
regelgeving’ (TSV 2019)
Samenvatting
De missie
Fietsen, elektrische fietsen en elektrische scooters bestaan tegenwoordig naast elkaar op
fietspaden en straten. Er bestaat regels die van toepassing zijn op elektrische scooters en
andere elektrische voertuigen voor één persoon, maar volgens de overheid heeft reden om
de regels die voor deze voertuigen gelden, te verduidelijken. Dit is het eerste tussenrapport
van drie en bevat een beschrijving van de voorschriften met betrekking tot het gebruik van
elektrische voertuigen voor één persoon. De andere het rapport gaat over de omvang van
ongevallen en incidenten, het moet gerapporteerd worden op 1 november 2020. Het derde
en laatste rapport zal er één bevatten beschrijving van de huidige situatie en analyse van de
maatregelen die zijn geïmplementeerd voor een selectie van landen, het resultaat van de
opdracht in zijn geheel en eventuele voorstellen voor regelwijzigingen, dit een deel wordt
op 1 maart 2021 gerapporteerd.
De huidige voorschriften
Tegenwoordig zijn er verschillende regels waaraan elektrische voertuigen voor een persoon
voldoen, er zijn er verschillende autoriteiten die op verschillende manieren
verantwoordelijk zijn voor deze regels. Volgens de huidige regelgeving Zowel dealers als
bedrijven die deze voertuigen verhuren hebben een verantwoordeli jkheid jegens klant om
voertuigen te verkopen/verhuren die voldoen aan de voorschriften. Het is echter de
bestuurder die is verantwoordelijk voor het volgen van de regels die van toepassing zijn
wanneer het voertuig in het verkeer wordt gebruikt. Wanneer het betreft de vraag of
bedrijven die free-floating elektrische scooters verhuren dat ook zijn activiteiten waarvoor
een vergunning vereist is in overeenstemming met de wet op de openbare orde zijn de
Zweedse vervoersmaatschappij beoordeling dat een vergunning over het algemeen niet
nodig is, maar dit dient van buitenaf bekeken te worden heersende omstandigheden in elk
afzonderlijk geval.
Wat is een elektrisch enkelvoudig voertuig?
Op basis van de huidige regelgeving kan een elektrisch voertuig voor één persoon worden
geteld als een fiets, bromfiets, speelgoedauto of motorfiets.
Er zijn vijf varianten fietsen, waarvan er vier elektrisch worden aangedreven. Ze kunnen
worden onderverdeeld in niet-zelfbalancerend en zelfbalancerend. Te tellen als een
fietsschaap het motorvermogen van de niet-zelfbalancerende voertuigen bedraagt niet
meer dan 250 watt. Voorbeelden van niet-zelfbalancerende voertuigen zijn elektrische
fietsen en elektrische scooters. Voor zelfbalancerende voertuigen en de voertuigen bestemd
voor gebruik door personen met een lichamelijke handicap moeten hiervoor ontworpen zijn
maximale snelheid van 20 km / u. Voorbeelden van zelfbalancerende voertuigen zijn;
tweewielig scooters, rolschaatsen en monowiel.
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Bromfietsen zijn onderverdeeld in twee klassen;
- Klasse I, waarvan de motor niet meer dan 4 kilowatt nettovermogen heeft en is ontworpen
voor een snelheid van maximaal 45 km / u.
- Klasse II waarvan de motor niet meer dan 1 kilowatt nettovermogen heeft en is ontworpen
voor maximaal 25 km / u.
Voor het besturen van een bromfiets klasse I is een AM-kaart vereist en voor een bromfiets
klasse II een rijbewijs.
Regels die van toepassing zijn op elektrische voertuigen voor één persoon
De regels die van toepassing zijn, zijn afhankelijk van de voertuigdefinitie van het voertuig
behoort volgens de wet (2001: 559) inzake definities van wegverkeer. Een elektrische
voertuigen met één persoon zijn meestal een fiets of een bromfiets van klasse I of II.
Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is om te weten met wat voor soort
voertuig u rijdt. Welke verkeersregels je moet volgen is een van de redenen, maar het is dan
ook belangrijk om te weten een motorrijtuigenverzekering moet beschikbaar zijn voor de
meeste motorvoertuigen (Er zijn uitzonderingen, zie de verkeersongevallenwet § 1).
Het Zweedse transportbureau is door de voertuigwet (2002:574) gemachtigd om hiervan
kennis te geven voorschriften voor fietsen, door paarden getrokken voertuigen en
standaards. Voldoet niet aan het voertuig de technische vereisten volgens de voorschriften,
kan hij niet als een bromfiets worden geclassificeerd of fiets, maar wordt dan beschouwd als
een voertuig dat niet op de openbare weg mag rijden.
Het Zweedse Transportagentschap heeft de verantwoordelijkheid voor markttoezicht op
voertuigen als consumenten gebruikt of mag gebruiken. Maar er zijn ook verschillende
andere autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor elektrische voertuigen met één persoon.
De Zweedse Arbeidsomgevingautoriteit is de toezichthoudende autoriteit voor mobiele
machines, waaronder bijvoorbeeld elektrische fietsen, hooverboards en elektrische
scooters. Het Zweedse consumentenbureau is de toezichthoudende autoriteit voor de
Productveiligheidswet (voor zover niet gereguleerd door een andere staat autoriteit is
verantwoordelijk) en de Marketing Act. Zie tabel in hoofdstuk 3.4.
Verkeersregels voor bestuurders van elektrische voertuigen voor één persoon
Weggebruikers moeten de instructies die op hen van toepassing zijn begrijpen en opvolgen.
Een fietser moet bijvoorbeeld kennis hebben van de verkeersborden en andere apparaten
die zijn opgesteld in de huidige verkeersomgeving. In het algemeen kan men samenvatten
de verkeersregels dat geen enkele weggebruiker rechten heeft in het verkeer, maar allee n
verplichtingen jegens hun medeweggebruikers. Er zijn enkele regels die voor iedereen
gelden weggebruikers. Een weggebruiker dient bijvoorbeeld de geboden zorg en
voorzichtigheid in acht te nemen nodig om verkeersongevallen te voorkomen. Een
weggebruiker moet zich ook gedragen zoals hij of zij doet het andere verkeer niet onnodig
hindert of hindert.
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Lopen
Voorzieningen voor voetgangers gelden niet alleen voor weggebruikers, maar ook voor
bestuurders voertuigen op loopsnelheid, zoals het besturen van een rolstoel of een ander
elektrisch voertuig zonder pedaal- of slingerinrichting, maar gedefinieerd als een fiets.
In het algemeen dienen voetgangers primair het trotoir of voetpad te gebruiken en fietsers
het fietspad.
Verkeersregels voor voertuigbestuurders
Een fiets of bromfiets klasse II moet voor zover op een fietspad worden gereden mogelijk.
Maar fietsers vanaf 15 jaar kunnen ook rijden op een rijstrook voor motorvoertuigen als de
maximaal toegestane snelheid niet hoger is dan 50 kilometer per uur. In het algemeen Voor
bromfietsen klasse II gelden dezelfde verkeersregels als voor fietsers. Het is echter in In
sommige gevallen is het op een fietspad verboden om met een bromfiets klasse II te rijden.
De verkeersregels voor bromfietsen klasse I zijn voor het grootste deel te vergelijken met de
verkeersregels voor motor en auto, voor bromfiets klasse II zijn de verkeersregels
vergelijkbaar de regels voor fietsers op enkele uitzonderingen na.
Bromfietsklasse I mag niet op fietspaden, snelwegen of autosnelwegen worden gereden. In
een voetgangersstraat of voetgangersgebied hebben voertuigbestuurders de plicht
voorrang te geven aan voetgangers en schapen rijdt niet sneller dan lopend. Op de
voetgangersstraat, een voertuigbestuurder van één motorvoertuig mag alle en een
voetgangersstraat oversteken. Er zijn echter enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld bij het
vervoeren van goederen of accommodatie en het vervoeren van gasten van of naar hotels
enz.
Parkeren
Een voertuig mag niet worden gestopt of geparkeerd op een plaats of op een zodanige
manier dat het voertuig wordt een gevaar of obstakel voor of hinder voor ander verkeer.
Een fiets en bromfiets klasse II schaap geparkeerd op een trottoir of voetgangers -/fietspad,
maar niet zodanig dat deze in de weg of er kan gevaar zijn voor andere weggebruikers.
Parkeerplaats voor bromfietsklasse II moet op dezelfde manier worden gedaan als voor
fietsen.
Bij het parkeren van een bromfiets klasse I, in principe dezelfde generaal parkeerregels voor
motorfietsen en auto's. Parkeergeld zal betaald als de regelgeving het vereist en
bromfietsen moeten op de daarvoor bestemde plaatsen worden geparkeerd eventuele
parkeerplaatsen.
Andere statuten die betrekking hebben op elektrische voertuigen voor één persoon
De Public Order Act (OL) bevat speciale bepalingen over openbare bijeenkomsten en
openbare evenementen, evenals voorschriften inzake openbare orde en veiligheid in
andere. Toestemming van de politie om een openbare ruimte binnen te gebruiken
gedetailleerd plangebied is vereist wanneer:
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het gebruik van de site komt niet overeen met het doel waarvoor de plaats is
verhuurd voor of
de site wordt gebruikt op een manier die niet algemeen wordt geaccepteerd.

Toestemming is niet vereist als het slechts om tijdelijk gebruik gaat, i onbe duidende omvang
en die geen inbreuk maakt op de toestand van iemand anders.
Het Zweedse Transportagentschap is dat - gezien de beperkte jurisprudentie - niet van
mening die momenteel bestaat - kan worden geconcludeerd dat vrij stromende
mobiliteitsdiensten zoals verhuur van elektrische scooters vereist een vergunning volgens
de OL. Het is toegestaan om te parkeren fietsen te voet - en fietspad, zolang ze niet zodanig
geparkeerd staan dat er gevaar dreigt voorkomt of het verkeer wordt onnodig belemmerd
of gestoord. Het kan relevant zijn vergunning onder de OL in gevallen waarin handelaren
regelmatig elektrische voertuigen opstellen voertuigen voor één persoon bestemd voor de
verkoop of verhuur daarvan dat ze het verkeer belemmeren of de orde verstoren.
Gemeenten hebben de bevoegdheid gekregen om in het kader van de OL aanvullend e
regels uit te vaardigen, dus zogenaamde lokale verordeningen. Wat is er mogelijk om lokaal
te regelen de procedurevoorschriften worden berecht door het districtsbestuur en de
administratieve rechtbank. Het is kwijt jurisprudentie over vrije mobiliteitsdi ensten. Van
bijzonder belang voor deze missie, is dat het niet mogelijk is om via lokale parkeerregels in
te voeren reglement van orde aangezien dit wordt geregeld door de verkeerswetgeving.
Gemeenten en de Zweedse vervoersautoriteit hebben het wettelijke recht om in hun
hoedanigheid van wegbeheerders verplaatsen voertuigen in overeenstemming met de wet
(1982: 129) op het verkeer van voertuigen in sommige gevallen. De politie heeft ook de
mogelijkheid om voertuigen te verplaatsen. Fietsen mogen worden verplaatst als er gevaar
dreigt, het verkeer wordt gehinderd of de fiets in strijd met de voorschriften wordt
geparkeerd over stoppen en parkeren. Er zijn voorschriften die de eigenaar van een voertuig
voorschrijven die is herplaatst, is verplicht tot vergoedi ng van kosten voor verhuizing en
voor de overige maatregelen genomen.
Hoe gaan de gemeenten vandaag om met de verhuur van elektrische scooters?
De meeste gemeenten waar elektrische scooters te huur zijn, hebben een vrijwilliger
voortgebracht intentieverklaring waar verschillende van de problemen die problemen
veroorzaken in de publieke sector de kamer wordt beheerd. In Malmö wordt gewerkt aan
het opstellen van een plaatselijke verordening waar het gebruik van openbare ruimte voor
het parkeren van elektrische scooters te huur dient te zijn een vergunningplichtige activiteit
waaraan de gemeente voorwaarden kan stellen.
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