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Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen Wijbenga, 

 

Met dit schrijven reageer ik op het ontwerpbesluit waarin de helmplicht voor alle snorfietsen is neergelegd en 

dat op 28 mei 2021 door u aan de Eerste en Tweede Kamer is aangeboden (IENW/BSK-2021/132531). 

Vooropgesteld: van de maatregel mag zoals u schrijft inderdaad een positief effect op de verkeersveiligheid van 

snorfietsers verwacht worden. Het dragen van een goed beschermende helm zal bijdragen aan het terugbrengen 

van het ernstig hoofd- en hersenletsel dat veel snorfietsers nu bij ongevallen oplopen.1  

 

In de Nota van toelichting op het voorgenomen besluit schrijft u dat uit een eerste simulatiestudie kan worden 

geconcludeerd ‘dat de speed-pedelec-helm voor de bestuurders van alle soorten snorfietsen een veilig 

alternatief ter preventie van hoofdletsel biedt’. De basis hiervoor is het rapport Evaluatiestudie speed-pedelec-

helm en bromfietshelm voor snorfietser (kenmerk TNO-2021-R10658). Daarin wordt geconcludeerd dat, naast 

de bromfietshelm, ook de speed-pedelec-helm toegepast kan worden als ‘een veilig alternatief voor alle 

snorfietsen ter voorkoming van hoofdletsel’. De onderzoekers stellen als conclusie: “Deze studie laat zien dat 

de speed-pedelec-helm een vergelijkbare tot betere bescherming biedt voor de snorfietser, dan de bromfietshelm 

voor de bromfietser”.2  Zij voegen daaraan toe dat de bromfietshelm ‘een nog betere bescherming’ voor de 

snorfietser biedt dan de speed-pedelec-helm.  

 

U geeft aan dat uit een aanvullend onderzoek moet blijken of de speed-pedelec-helm ook geschikt is in het 

geval een bestuurder met passagier op een snorfiets zit. In de toelichting op het ontwerpbesluit is aangegeven 

dat bestuurders en passagiers van snorfietsen mogelijk de keuze krijgen tussen een speed-pedelec-helm of 

bromfietshelm, namelijk wanneer de speed-pedelec-helm ook voor bestuurders met een passagier achterop of 

voor de passagier zelf voldoende bescherming biedt.3  

 

 
1  SWOV (2017a). Diepteonderzoek Snorfietsongevallen op het fietspad: hoe ontstaan ze en hoe zijn ze te voorkomen? SWOV-

onderzoeksrapport, 2 oktober 2017. SWOV, Den Haag. 

2  TNO hanteert de term ‘SEPAC’-helm: Speed Electrical Power Assisted Cycle.   

3  Kamerbrief ‘Resultaten onderzoek TNO en Uitvoeringstoets RDW inzake helmplicht snorfietsers’, 10 mei 2021, IENW/BSK-

2021/93129.  
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SWOV is van mening dat deze keuze vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid ongewenst is en adviseert 

louter de bromfietshelm met Europees keurmerk ECE 22.05 als verplichte helm voor te schrijven. De belangrijkste 

reden hiervoor is dat op basis van het TNO-onderzoek volgens ons niet kan worden geconcludeerd dat de 

speed-pedelec-helm (NTA 8776-norm) in de praktijk voor alle snorfietsen een veilig alternatief zal bieden ter 

voorkoming van hoofdletsel.  

 

De reden hiervoor is dat het onderzoek niet van de werkelijkheid gereden snelheden van snorfietsen is 

uitgegaan, maar van een gemiddelde rond de maximaal toegestane snelheidslimiet, waarvan wij op basis van 

verschillende metingen zien dat deze in de praktijk substantieel hoger ligt. Ook is bij de keuze voor de 

rijsnelheidsverdelingen volgens ons ten onrechte uitgegaan van de hoogste snelheidslimiet voor bromfietsen, 

namelijk die van 45 km/uur op de rijbaan, terwijl op het fiets/bromfietspad buiten de bebouwde kom en op het 

fiets/bromfietspad binnen de bebouwde kom respectievelijk 40 en 30 km/uur als limiet gelden. 

 

Op basis van de keuze door de onderzoekers zijn de simulatiestudies naar de mate van bescherming door de 

twee soorten helmen voor de snorfiets met een gemiddelde snelheid van 25 km/uur uitgevoerd en voor de 

bromfiets met een gemiddelde snelheid van gemiddeld 45 km/uur. Uit onderzoeken naar de werkelijke snelheid 

van snorfietsers blijkt dat deze vaak in de buurt van de 35 km/uur ligt, de snelheid vanaf waar strafrechtelijk 

wordt opgetreden als deze op de rollentestbank wordt gemeten.4 Voor bromfietsen is minder onderzoek 

beschikbaar en laten de onderzoeken een diverser snelheidsbeeld zien.  

 

De consequentie van de keuzes worden in het TNO-rapport methodologisch bezien adequaat verwoord: “De 

getrokken conclusies gelden alleen bij de gekozen simulatiescenario’s inclusief de gekozen waarden voor de 

parametervariaties. Een dominante parameter die veel invloed heeft op de resultaten, is de constructiesnelheid 

van beide voertuigen.” Maar aangezien de snelheden ‘waarvoor het voertuig bedoeld is’ voor de snorfiets 

aantoonbaar niet overeenkomen met de werkelijkheid, heeft de in het rapport opgenomen conclusie dat de 

speed-pedelec-helm ‘een vergelijkbare tot betere bescherming biedt voor de snorfietser als de bromfietshelm 

voor de bromfietser’ een gerede kans verkeerd geïnterpreteerd te worden. Een betere formulering van de 

algemene conclusie zou zijn geweest: “Deze studie laat zien dat de speed-pedelec-helm een vergelijkbare tot 

betere bescherming biedt voor de snorfietser als die gemiddeld 25 km/uur rijdt, dan de bromfietshelm voor de 

bromfietser als die gemiddeld 45 km/uur rijdt" (toegevoegde tekst is gecursiveerd).   

 

Bij het beantwoorden van de kernvraag ‘wat is veilig genoeg’ en ‘wat is voldoende bescherming’ zou volgens 

SWOV omwille van het reële effect op de verkeersveiligheid moeten worden uitgegaan van de werkelijk 

gereden snelheid. Dat snorfietsers in grote meerderheid een hogere voorkeurssnelheid laten zien dan de limiet 

van 25 km/uur, is algemeen bekend.5  De bromfietshelm biedt bij die hogere snelheden een betere bescherming 

dan de speed-pedelec-helm. Dit blijkt niet alleen uit het TNO-onderzoek: door het verschil in testspecificaties 

tussen het Europees keurmerk ECE 22.05 en de NTA 8776-norm moet dat de bromfietshelm simpelweg ook aan 

strengere eisen voldoen.  

 
4 SWOV (2017b). Brom- en snorfietsers. SWOV-Factsheet, oktober 2017. SWOV, Den Haag. 

5  Uw ambtsvoorganger stelde bijvoorbeeld daarover: “De gemeente Amsterdam heeft in haar brief aan mij (d.d. 14 maart 2014) 

aangegeven wat de handhavingsinzet is en waarom deze niet het gewenste effect heeft. Ondanks het feit dat minimaal 20% van de 

handhavingscapaciteit van het verkeershandhavingsteam van de nationale politie-eenheid Amsterdam gericht is op 

snelheidsovertredingen van snor- en bromfietsen blijven snorfietsers massaal te hard rijden. In 2012 reed 77% van de snorfietsers te 

hard en in 2013 81%. In 2016 is dit 87%.” (Tweede Kamer 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 571, Verslag van een schriftelijk 

overleg, vastgesteld 2 oktober 2017).  

https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/brom-en-snorfietsers
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Tot slot: het onderzoek naar de twee helmsoorten is verricht omdat uit de internetconsultatie hierover naar 

voren kwam dat het voor bestuurders van ‘fietsachtige snorfietsen’ van belang zou zijn dat de helm licht van 

gewicht is en voldoende ventilatie biedt. Zoals u in het voorgenomen besluit schrijft, maken ‘fietsbare 

snorfietsen’ – voorzien van werkbare trappers – slechts een klein deel van het totaal uit (7 - 8 procent). Het 

aandeel historische snorfietsen zal naar verwachting de komende jaren door milieumaatregelen verder in 

aantal afnemen. Vanuit het oogpunt van verkeershandhaving is een bromfietshelm voor iedereen herkenbaar, 

terwijl het verschil tussen een reguliere fietshelm en een speed-pedelec-helm vaak niet goed duidelijk is en 

slechts kan worden vastgesteld aan de hand van de codering die aan de binnenkant van de helm is 

aangebracht. 

 

Met het oog op de voorhangprocedure zend ik een afschrift van deze brief aan de leden en griffier van de vaste 

commissie voor Infrastructuur en Waterstaat.  

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

Dr. P. van der Knaap 

 

Directeur-bestuurder SWOV 

 

 


