
Verklaring “Speedpedelec en 
helmgebruik”

De minister van Infrastructuur en Milieu is voornemens om de speedpedelec met ingang van 2017 als 
een bromfiets aan te merken in de Nederlandse wetgeving. Een speedpedelec is een snelle elektri-
sche fiets met een ‘voertuigsnelheid’ van maximaal 45 km/uur. Met voertuigsnelheid wordt bedoeld 
de snelheid die met een elektrische fiets maximaal kan worden bereikt, wanneer de berijder mee-
trapt. Een elektrische fiets mag de trapkracht van de fietser maximaal 4 keer ondersteunen.  Doordat 
de speedpedelec in de Europese voertuigcategorie van de bromfiets valt, heeft deze een theoreti-
sche maximale snelheid van 45 km/uur. Deze snelheid zal door veel berijders van speedpedelecs niet 
worden gehaald; in de praktijk blijken zij een gemiddelde kruissnelheid van ongeveer 35 km/uur te 
bereiken.  
Toch wil de minister wil de speedpedelec hetzelfde behandelen als een bromfiets, waardoor de 
berijders van speedpedelecs met ingang van 2017 ook verplicht worden een helm te dragen die aan 
dezelfde eisen moet voldoen als helmen voor berijders  van bromfietsen en motoren (ECE  22.05). 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Fietsersbond, BOVAG, 
RAI-Vereniging en Vereniging DOET spreken gezamenlijk uit:
• dat de speedpedelec een innovatieve ontwikkeling is die volledig past binnen de afspraken die 

partijen met het Rijk hebben gemaakt in het kader van het SER-Energieakkoord. Lees: het stimule-
ren van het gebruik van schone tweewielers in plaats van autogebruik;

• dat de speedpedelec een uitstekend en schoon vervoermiddel is voor de dagelijkse woon-werk-
verplaatsingen over korte en middellange afstanden;

• dat de (snelle) elektrische fiets een goed alternatief kan betekenen voor de dagelijkse verplaatsin-
gen van het landelijk gebied naar de stad;

• dat de speedpedelec daarmee een bijdrage kan leveren aan een betere bereikbaarheid en ook 
leefbaarheid van ons land;

• dat het gebruik van de speedpedelec ook een bijdrage levert aan de gezondheid van de gebruiker, 
omdat hij moet meetrappen om vooruit te komen;

• dat de gemiddelde snelheid van een speedpedelec ligt op ongeveer 35 km/uur bij een gemiddelde 
inspanning;
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• dat de meeste berijders van speedpedelecs vrijwillig gebruik maken van geschikte fietshelmen 
(die voldoen aan de norm EN 1078), die voldoende ventilerend en warmte-regulerend zijn bij 
deze snelheden; 

• dat het gebruik van een helm die aan de eisen van bromfiets- of motorhelm moet voldoen op 
een speedpedelec ongewenst is en zelfs gevaarlijk kan zijn vanwege gevaar van oververhitting 
van de berijder van de speedpedelec bij zomerse temperaturen;

• dat het afschermen van het oor ongewenst en zelf gevaarlijk kan zijn vanwege minder hoor-
baar omgevingsgeluid en daarmee contact met het verkeer rondom de berijder van de speed-
pedelec; 

• dat vasthouden aan het voornemen van de minister ertoe zal leiden dat het gebruik van de 
speedpedelec fors zal afnemen en dat de potentie die de speedpedelec in zich heeft (nage-
noeg) geheel verloren zal gaan;

en verzoeken de minister van Infrastructuur en Milieu:
• af te zien van de plicht voor berijders van speedpedelecs om een helm te dragen die moet 

voldoen aan de eisen van een brommer- of motorhelm (ECE 22.05);
• voor berijders van speedpedelecs een dringend advies te geven óf een verplichting in te voe-

ren dat zij gebruik moeten maken van een geschikte fietshelm (norm EN 1078).

Partijen zijn graag bereid verder met de minister mee te denken over een goede wettelijke rege-
ling voor een helmplicht voor de berijders van de speedpedelecs.
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