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Infofiche Elektrische fietsen en Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen

Soort elektrische fiets Wat zijn de kenmerken?
Moet mijn klant zijn elektrische 
fiets inschrijven?

Moet mijn klant een  
verzekering nemen?

Welke polis van Baloise moet mijn 
klant nemen?

Fiets met elektrische hulpmotor.
Trapondersteuning of Autonoom

• Hulpmotor maximaal 250 W
• Maximaal 25 km/h

Geen inschrijvingsplicht. Geen verzekeringsplicht. Automatisch verzekerd in de polis 
Gezin Select

Gemotoriseerde fiets.
Trapondersteuning of Autonoom

• Hulpmotor maximaal 1.000 W
• Maximaal 25 km/h

Geen inschrijvingsplicht. Geen verzekeringsplicht. Automatisch verzekerd in de polis 
Gezin Select

Bromfiets klasse Speed Pedelec • Hulpmotor maximaal 4.000 W 
• Maximaal 45 km/h
• Enkel trapondersteuning

Inschrijvingsplicht. 

Geen verzekeringsvignet van de  
verzekeraar nodig. 

Inschrijving door de eigenaar van 
de fiets.*

Geen verzekeringsplicht. Automatisch verzekerd in de polis 
Gezin Select

• Hulpmotor maximaal 4.000 W 
• Autonoom tot maximaal 25 

km/h en ondersteuning tot 45 
km/h

• Hulpmotor maximaal 4.000 W 
• Maximaal 45 km/h
• Autonoom

Inschrijvingsplicht. 

Verzekeringsvignet nodig.

Inschrijving door de verzekeraar of 
de bemiddelaar. 

Verzekeringsplicht. Aparte polis Motorvoertuigen 
nodig. Niet verzekerd in de polis 
Gezin Select. 

Gemotoriseerde voortbewegings- 
toestellen (segway, monowheel, …)

Maximaal 25 km/h Geen inschrijvingsplicht. Geen verzekeringsplicht. Automatisch verzekerd in de polis 
Gezin Select

Meer dan 25 km/h Inschrijvingsplicht. Verzekeringsplicht. Aparte polis Motorvoertuigen 
nodig. Niet verzekerd in de polis 
Gezin Select.

* Wat moet uw klant doen? Hij krijgt een inschrijvingsformulier van de verkoper. Hij vult dat formulier in en gaat ermee naar een loket van DIV. Hij kan het formulier uiteraard ook opsturen naar DIV.

Welke elektrische fiets heeft uw klant?
De wetgeving onderscheidt 3 soorten elektrische fietsen. Sommige soorten moet uw klant inschrijven bij de DIV.  
En voor sommige elektrische fietsen moet uw klant een verzekering nemen. Welke polis van Baloise neemt hij dan? Hieronder een overzicht. 
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Infofiche Elektrische fietsen

Fiets met  
elektrische hulpmotor

Gemotoriseerde  
fiets

Bromfiets klasse  
Speed Pedelec

Gemotoriseerd 
voortbewegingstoestel

Vermogen ≤ 250 W ≤ 1.000 W ≤ 4.000 W

Snelheidsbeperking naar bouw ≤ 25 km/h ≤ 25 km/h ≤ 45 km/h ≤ 25 km/h

Helmplicht Neen Neen Bromfietshelm of fietshelm* Neen

Minimumleeftijd Neen 16 jaar 16 jaar 16 jaar ***

Rijbewijs Neen Neen Rijbewijs AM of B Neen

Verkeersregels Fietsen Fietsen Bromfietsen klasse B** Fietsen

Nummerplaat Neen Neen Ja Neen

*  Fietshelm: goedgekeurd volgens de norm EN1078. Met extra voorwaarde dat de slapen en het achterhoofd beschermd zijn.

**  De wet laat die categorie soms toe in éénrichtingsstraten en op voorbehouden wegen (fietsostrade). Of verplicht of verbiedt ze om op fietspaden te rijden. Daarvoor staan er op die plaatsen verkeersborden.

***  behalve: in woonerven, op voorbehouden wegen cf. verkeersreglement, in voetgangerszones, in speelstraten, voor personen met verminderde mobiliteit die gemotoriseerde voortbewegingstoestellen gebruiken die uitsluitend voor 
hen bestemd zijn. 

Heeft uw klant een elektrische fiets die meer dan 45km/h kan rijden? Dan valt die elektrische fiets onder de categorie motorfiets en moet de klant zich houden aan de wetgeving 
die geldt voor motorfietsen. 
Heeft uw klant een step met zadel? Dan valt die step met zadel onder de categorie bromfiets en moet de klant zich houden aan de wetgeving die geldt voor bromfietsen.
Als uw klant zijn elektrische fiets in het buitenland wil gebruiken, moet hij de plaatselijke verplichtingen nagaan. In sommige landen zal hij een verzekeringskaart nodig hebben.

Aan welke verkeersregels moet uw klant zich houden?

Dit document is uitsluitend bestemd voor professionele verzekeringstussenpersonen.

Het is niet toegelaten om dit document (of een deel ervan) door elektronische middelen of andere 
middelen te verspreiden onder prospecten of niet-professionele klanten.

Heeft uw klant een klacht, dan bent u als makelaar het eerste aanspreekpunt.


