
Omdat jouw 
veiligheid ons  
nauw aan het  

hart ligt 
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Voorwoord
Welke rechten en plichten heb je als fietser, voetganger, bromfiet-
ser 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.

‘Gehandicapten en Solidariteit’ 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 open-
bare 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 weg-
gebruiker goed geïnformeerd bent over de regelgeving die anno 
2015 voor jou van toepassing is.

Voor algemene informatie over mobiliteitshulpmiddelen en ergo-
therapie verwijzen we aan het einde naar onze partnerwerking met 
de Medishops van de Socialistische Mutualiteit van Brabant. 

Veel leesplezier!

Gehandicapten en Solidariteit en 
S-Plus,  
Partners van de Socialistische 
Mutualiteit van Brabant

Voorwoord ~ 3
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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 Voetganger!!

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 behaald 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!
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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)
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
Is je maximumsnelheid 
begrensd op 25 km/u ?

Ja!

Nee!

Heeft jouw motor een vermogen 
van maximum 250 Watt?



10 ~ De openbare weg



De openbare weg ~ 11

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.

Daarom gaan we wat dieper in op de verschillende delen van de openbare 
weg. De gebruikte termen zullen doorheen de brochure namelijk regelmatig 
terugkeren.
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Delen van de openbare weg

• Het trottoir of de stoep 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
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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 auto-
matisch 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 informatie voor 
bromfietsen.
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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 procent.

“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 berokkent. 

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.
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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 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 aan-
geduid met het verkeersbord D7 of 
wordt vergezeld van een bord M6 of 
M7.

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 fietsers 
en voetgangers. Bromfietsers mogen 
hier niet rijden. 
Ze mogen hun 
vervoermiddel 
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 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. (Oudere 
bromfietsen zullen in een later sta-
dium aan bod komen). Deze regel 
geldt niet voor voertuigen bestemd 
voor het vervoer van personen met 
een handicap.

Bromfietsen moeten een kenteken-
plaat dragen zoals deze bij motor-
fietsen, 21 cm breed en 14 cm hoog. 
De nummerplaten beginnen steeds 
met een “S” van scooter, gevolgd 
door drie letters en drie cijfers. Voor 
bromfietsen klasse A begint de let-
tercombinatie met “A”, voor brom-
fietsen klasse B is dit een “B” en voor 
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lichte vierwielers die onder brom-
fietsen klasse B vallen gaat het om 
een “U”. De prijs van deze kente-
kenplaat en het kentekenbewijs 
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 posi-
tie op de openbare weg. Het aspect 
veiligheid verdient dan ook alle aan-
dacht. 

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.

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 van-
gen, 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 bestuurder is 
van een twee-, drie-, 
of lichte vier-
wieler die valt 
onder brom-
fiets klasse B.
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Om dit rijbewijs te behalen, moet 
je 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 toegestaan.

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 
aanpassingen 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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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 
plusminus 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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Medishop
Voor meer informatie over rolstoelen en jouw veiligheid,  
kan je steeds contact opnemen met de Medishop van de 
Socialistische Mutualiteit van Brabant.

Voor elektrische rolstoelen, scooters en driewielers kan men 
steeds bij één van onze erkende bandagistes terecht, mits je 
een akkoord hebt van onze dokter raadgever.

Tip: voor elektrische fietsen aan voordelige prijzen kan je 
intekenen op de groepsaankopen van de coöperatieve 
Samen Sterker via www.samensterker.be

Brabant
Tel.: 078 15 60 30
Mail: medishop@fsmb.be

Medishop Brussel
Zuidstraat 112-114, 1000 Brussel

Medishop Leuven
Schipvaartstraat 18 (GPS: Vaartkom 32), 3000 Leuven

Medishop Vilvoorde
Grote Markt 38, 1800 Vilvoorde
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Gehandicapten  
en Solidariteit
‘Gehandicapten en Solidariteit’ is een autonome 
vzw, opgericht door de Federatie van Socialistische 
Mutualiteiten van Brabant in 1992. De vzw is erkend 
en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH) en door de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (VGC). Ons werkingsgebied 
omvat Vlaams-Brabant en Brussel. 

Wat bieden wij aan:
• Een aangepast vrijetijdsaanbod (excursies, weekends, reizen, ...) voor  

personen met of zonder beperking
• Sensibiliseringsmomenten en vormingen aan gebruikers, ouders, begeleiders 

en reguliere diensten
• Individuele vrijetijdstrajectbegeleiding waarbij we personen met een beper-

king helpen in hun zoektocht naar een aangepaste vrijetijdsbesteding, zowel 
inclusief als doelgroepspecifiek

• Belangenverdediging voor personen met een beperking via onze vertegen-
woordiging in allerlei advies- en beslissingsorganen

Dit wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de hulp van fantastische vrijwilligers 
die telkens weer klaarstaan voor ons en onze leden. 

Algemene contactgegevens: 
Mussenstraat 17-19
1000 Brussel
Tel.: 02 546 14 52 – 02 546 15 91
Mail: info@gehandicaptenensolidariteit.be

We nodigen je uit om een kijkje te nemen op onze site: 
www.gehandicaptenensolidariteit.be

Kantooruren: 
Maandag - Donderdag: 
8.15 - 12.00 I 12.45 - 16.30
Vrijdag: 
8.15 - 12.00 I 12.45 - 15.00
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S-Plus
…voor plussers met pit
S-Plus is een seniorenvereniging met 
een ruim aanbod voor pittige plussers. 
Plezierig én met goesting.

S-Plus in jouw buurt
Van S-Plus Harelbeke tot S-Plus Beringen. 
Onze lokale S-Plus vrijwilligers ontvangen jou 
met open armen in hun afdeling.

Kies helemaal zelf
Kies uit ons ruime aanbod: nieuwe plaatsen ontdekken, een gezellige middag in 
jouw buurt, een toneelvoorstelling of concert en zo veel meer. 

Leergierig? Ook dan kun je bij ons terecht! Van leren werken met een tablet tot 
infosessies over gezondheid. 

Wil je liever even weg uit alle drukte? Dan is ons reisaanbod zeker iets voor jou. 
Van Blankenberge tot Turkije. 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 komt ook op voor jouw rechten. We voelen wat er leeft en zorgen 
ervoor dat je wordt gehoord. Gemeentelijk, provinciaal, Vlaams of Federaal: 
S-Plus heeft er vertegenwoordigers.
Word jij er daar één van? 

Meer over ons weten?
www.s-plusvzw.be
Like ons op Facebook! Volg ons op Twitter
www.facebook.com/splusbrabant



Contactgegevens:
Gehandicapten en Solidariteit
Mussenstraat 17-19
1000 Brussel
Tel.: 02 546 14 52 
        02 546 15 91
info@gehandicaptenensolidariteit.be

S-PLUS
Mussenstraat 17-19
1000 Brussel
Tel.: 02 546 14 90 
        02 546 14 54
eddy.vandenbosch@fmsb.be 
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