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Dit rapport doet verslag van een SWOV-dieptestudie naar speed-pedelecongevallen. Een speed-
pedelec is een snelle elektrische fiets die trapondersteuning biedt tot 45 km/uur. Bij een 
dieptestudie naar verkeersongevallen wordt zo veel mogelijk gedetailleerde informatie 
verzameld over alle aspecten van het ongeval: de verkeerssituatie, de directe omgeving, het 
gedrag en de achtergrond van de betrokken verkeersdeelnemers, hun voertuigen en het letsel 
van de gewonden. 
 
Deze studie is vooral een eerste verkenning met het oog op het toenemend aantal speed-
pedelecs in het verkeer. In het kader van die eerste verkenning hebben we ‘speed-pedelecs’ ruim 
geïnterpreteerd, namelijk als elektrische fietsen die ondersteuning bieden tot een snelheid die 
ruim boven de 25 km/uur ligt. Die keuze is gemaakt omdat het bij de selectie van ongevallen voor 
deze dieptestudie op voorhand niet zeker was of het een officiële speed-pedelec betrof. Van de 
29 geselecteerde ongevallen waren er 24 met een officiële speed-pedelec: 22 waren ten tijde van 
het ongeval als bromfiets gecategoriseerd en 2 als snorfiets. De overige vijf waren ‘gewone’ 
elektrische fietsen, waarvan er drie – al dan niet door manipulatie – ondersteuning gaven tot een 
snelheid van 35 km/uur of hoger. 
 
Het doel van deze studie was om op kwalitatieve wijze inzicht te verkrijgen in het ontstaan en de 
afloop van ongevallen met speed-pedelecs. Dit betreft kennis die niet uit reguliere ongevallen-
studies gehaald kan worden, omdat de speed-pedelec in de ongevallenregistratie niet als aparte 
categorie wordt geregistreerd. De verkregen inzichten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van 
maatregelen waarmee het toekomstig aantal speed-pedelecongevallen kan worden beperkt, 
ondanks een verwachte toename van het aantal speed-pedelecs in het Nederlandse verkeer. 
 
In dit rapport beantwoorden we de volgende vijf onderzoeksvragen: 
1. Wat is het profiel van ongevalsbetrokken speed-pedelecrijders (leeftijd, geslacht, motieven 

voor speed-pedelecgebruik) en hoe verhoudt dat zich tot de gehele populatie van speed-
pedelecrijders? 

2. Op welke locaties vinden speed-pedelecongevallen plaats? 
3. Welke ongevalspatronen of typen van speed-pedelecongevallen kunnen worden 

onderscheiden? 
4. Welke ongevals- en letselfactoren spelen een rol bij het ontstaan en de afloop van speed-

pedelecongevallen? 
5. Wat zijn kansrijke oplossingsrichtingen: hoe is het toekomstig aantal speed-

pedelecongevallen te beperken zonder het probleem te verschuiven naar een andere 
vervoerswijze? 
 

Voor dit onderzoek zijn 29 speed-pedelecongevallen bestudeerd, waarvan er 27 tussen 1 januari 
2017 en 31 december 2019 plaatsvonden in de regio van politie-eenheid Den Haag (provincie 
Zuid-Holland boven Rotterdam). De andere twee waren speed-pedelecongevallen uit 2015 en 
2016 waarover het team in het kader van een eerdere studie gedetailleerde informatie had 
verzameld. Deze ongevallen vonden in dezelfde regio plaats. 

Samenvatting 



 
  

 
  

Titel  Ongevallen met speed-pedelecs 
Rapport  R-2021-19A 

Pagina  5 

Profiel van ongevalsbetrokken speed-pedelecrijders 
De speed-pedelecrijders die betrokken waren bij de 29 bestudeerde ongevallen waren vaker 
mannen (ongeveer driekwart) dan vrouwen. De gemiddelde leeftijd was 50 jaar; de leeftijd 
varieerde tussen 15 en 72 jaar oud. De vrouwen waren verhoudingsgewijs jonger (gemiddeld 38 
jaar) dan de mannen (gemiddeld 53 jaar). De speed-pedelecrijders die betrokken waren bij de 
bestudeerde ongevallen lijken qua leeftijd en man-vrouwverdeling op de hele populatie van 
speed-pedelecbezitters in Nederland. Particuliere speed-pedelecbezitters zijn gemiddeld 51,5 
jaar oud (cijfers uit juli 2020) en voornamelijk man (80% in 2017). De meeste ongevalsbetrokken 
speed-pedelecrijders hadden minstens een jaar ervaring met het rijden met een speed-pedelec, 
en de overgrote meerderheid gebruikte de speed-pedelec minstens enkele keren per week. Het 
motorvermogen van de betrokken speed-pedelecs varieerde van 250W tot 1300W. 

Ongevalslocaties 
Twee derde van de ongevallen vond plaats binnen de bebouwde kom (n=19). De speed-pedelec-
rijder reed op het moment van (of vlak voor) het ongeval in ruim een derde van de gevallen op de 
rijbaan (n=11) en bij een derde (n=10) op het fietspad. Verder gebeurde een vijfde van alle 
ongevallen op een fiets-/bromfietspad (n=6) en de overige twee ongevallen op een fiets- of 
suggestiestrook. Acht speed-pedelecrijders reden op locaties die volgens de geldende regelgeving 
geen toegewezen plek was voor speed-pedelecs. Dit gold voor acht van in totaal 22 berijders van 
speed-pedelecs die ten tijde van het ongeval als bromfiets waren gecategoriseerd. Zes reden, 
tegen de regelgeving in, op het fietspad en twee op de rode suggestie- of fietsstrook. 

Typen speed-pedelecongevallen 
Er zijn in dit onderzoek vijf ongevalstypen onderscheiden. Deze ongevalstypen zijn het resultaat 
van het sorteren van ongevallen met een vergelijkbaar ongevalsverloop. De naamgeving van de 
ongevalstypen is een combinatie van het type conflict en enkele bepalende ongevalsfactoren. De 
geïdentificeerde ongevalstypen zijn1: 
1. Speed-pedelecrijder verliest controle door glad, vuil of kapot wegdek (n=5). 
2. Speed-pedelecrijder botst met een obstakel (n=3). 
3. Speed-pedelecrijder neemt risico’s waardoor een botsing volgt met een andere weggebruiker 

of valt als gevolg van een noodmanoeuvre die de speed-pedelecrijder moet uit voeren (n=9). 
4. Andere weggebruiker neemt risico’s waardoor de speed-pedelecrijder in botsing komt met 

een andere weggebruiker of ten val komt als gevolg van een uitwijkmanoeuvre of een botsing 
tegen een obstakel (n=7). 

5. Speed-pedelecrijder rijdt op een onoverzichtelijk of complex kruispunt waar een botsing volgt 
met een andere weggebruiker (n=4). 

 
Het ontstaan van een ongeval is vrijwel altijd een combinatie van mens-, voertuig- en wegfactoren. 
Het valt echter op dat bij geen van de ongevalstypen voertuigfactoren een belangrijke rol spelen 
in het ontstaan of de afloop van het ongeval. Wel zijn er tussen de ongevalstypen enkele 
verschillen in de mate waarin mens en weg een rol spelen.  
 
Bij het ontstaan van de ongevallen van Type 1 speelt vooral de staat van het wegdek een belangrijke 
rol. Bij de ongevallen van Type 2, 3, 4 en 5 spelen juist de mensfactoren een belangrijke rol. Bij 
Type 3 was er bij de meeste ongevallen sprake van een snelheid die te hoog was voor omstandig-
heden. Ook andere gedragingen van de speed-pedelecrijder speelden vaak een rol bij het ontstaan 
van het ongeval: de speed-pedelecrijder dwong de andere verkeersdeelnemer tot actie om zo het 
ongeval te voorkomen. Bij Type 4 en 5 daarentegen was het ongeval vaak te wijten aan het gedrag 
van de andere verkeersdeelnemer. De andere verkeersdeelnemer voerde bijvoorbeeld een 
vreemde of een onaangekondigde manoeuvre uit of dwong de speed-pedelecrijder anderszins tot 

 
1 Van de 29 ongevallen was er een lastig in te delen bij een van deze vijf typen; de typen zijn dus gebaseerd op 28 van 

de 29 bestudeerde ongevallen. 
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actie. Bij Type 4 speelde daarnaast de positie van de andere verkeersdeelnemer een belangrijke rol 
(die bijvoorbeeld op of naar de verkeerde weghelft reed of te weinig afstand hield). Bij Type 2 
speelden verschillende mensfactoren een belangrijke rol.  
 
Bij Type 3 en 5 spelen naast de mensfactoren ook wegfactoren een rol bij het ontstaan van het 
ongeval. Het gaat daarbij vooral om de inrichting van het kruispunt waarop het ongeval plaatsvindt. 
Die nodigt uit tot afsnijden, de verkeerslichtenregeling is niet conflictvrij of de voorrangsregeling 
is onduidelijk. Bij het ontstaan van Type 3-ongevallen speelt de zichtbeperking door andere 
verkeersdeelnemers, objecten of bomen/struiken ook vaak een rol.  
 
Bij alle ongevalstypen loopt minstens een kwart van de speed-pedelecrijders ernstig letsel op 
(MAIS 2+).2 Het valt op dat bij Type 2, waar de speed-pedelecrijder met een obstakel botst, de 
speed-pedelecrijder in alle gevallen ernstig letsel (MAIS 2+) oploopt. Als het gaat om typen 
ongevallen waarbij andere verkeersdeelnemers betrokken waren (Types 3, 4 en 5), lijken de 
betrokken speed-pedelecrijders naar verhouding vaker ernstiger letsel op te lopen bij ongevallen 
van Type 4 – ongevallen waarbij het rijgedrag van de andere verkeersdeelnemer risicovol was 
gezien de verkeerssituatie. Bij dit type ongeval, maar ook bij Type 3 en 5 lijkt de andere 
verkeersdeelnemer minder ernstig gewond te raken dan de speed-pedelecrijder. 

Ongevalsfactoren 
Als we de 29 ongevallen afzonderlijk bekijken, dan zijn vanuit de speed-pedelecrijder bezien de 
meest voorkomende gedrag- en andere mensgerelateerde factoren die een rol spelen bij het 
ontstaan van de ongevallen: 
 gedrag van de andere verkeersdeelnemer (17 ongevallen), vooral een onaangekondigde of 

vreemde manoeuvre of het innemen van de ruimte; 
 snelheid die gezien omstandigheden te hoog was (10-17 ongevallen3); 
 voertuigpositie (bij 9-10 van de ongevallen) vooral te dicht bij de kant van de weg of bij de 

berm komen, op of dichtbij de andere weghelft rijden, een bocht afsnijden; 
 interne conditionering (bij 7-8 ongevallen) zoals denken voorrang te hebben (foutief of niet) 

en daardoor te weinig aandacht voor ander verkeer, een te nauwe focus hebben d.w.z. 
aandacht slechts op een deel van de relevante verkeersaspecten richten of te veel 
zelfvertrouwen hebben. 

 
De meest voorkomende infrastructuur- of omgevingsgerelateerde factoren zijn: 
 het beperkte zicht op ander verkeer (7-10 ongevallen), meestal het gevolg van bomen en/of 

struiken, één of meerdere verkeersdeelnemers, hun voertuig of een bocht;  
 suboptimale kruispuntinrichting (7 ongevallen), variërend van een kruispuntontwerp dat niet 

geschikt is, afwijkende maatvoering, onduidelijke voorrangsregeling, tot een 
verkeerslichtenregeling die niet conflictvrij is. 

 
Voertuigfactoren speelden nauwelijks een rol bij het ontstaan van de bestudeerde ongevallen. 
 

 
2 MAIS staat voor Maximum AIS: het ernstigste letsel bij een slachtoffer volgens de Abbreviated Injury Scale (AIS). 

Deze schaal loopt van 1 (licht letsel) tot 6 (maximaal). Verkeersslachtoffers die in het ziekenhuis zijn opgenomen en 

een MAIS hebben van 2 of hoger noemen we in Nederland ‘ernstig verkeersgewonden'. 
3  Het eerste (en laagste) getal geeft aan bij hoeveel van de ongevallen de ongevalsfactor (vrijwel) zeker een rol heeft 

gespeeld. Bij het tweede getal zijn ook de ongevallen meegeteld waarbij enige twijfel was over de invloed van de 

betreffende factor. 
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Vanuit het perspectief van de andere verkeersdeelnemer (de tegenpartij) speelden de volgende 
factoren het vaakst een rol bij het ontstaan van de bestudeerde ongevallen: 
 voertuigpositie (9 ongevallen): de andere verkeersdeelnemer bevond zich bijvoorbeeld te 

dicht bij de as van de weg of belemmerde de doorgang van de speed-pedelecrijder;  
 interne conditionering (6-10 ongevallen) zoals te nauwe focus van de aandacht of geïrriteerd 

zijn; 
 overtreding van verkeersregels (6 ongevallen), meestal het afslaan zonder richting aan te 

geven; 
 gedrag van de speed-pedelecrijder (6 ongevallen), meestal dwong de speed-pedelecrijder de 

andere verkeersdeelnemer tot actie door bijvoorbeeld te veel ruimte in te nemen, op de 
verkeerde weghelft te rijden. 

Letsel en letselfactoren 
Als gevolg van de 29 speed-pedelecongevallen zijn er 24 speed-pedelecrijders naar het ziekenhuis 
vervoerd, en is een op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan. Achttien van hen konden 
het ziekenhuis dezelfde dag verlaten. Zes anderen werden minimaal één nacht in het ziekenhuis 
opgenomen. De duur van de ziekenhuisopname varieerde van enkele nachten tot een week of 
langer. De helft van de speed-pedelecrijders liep als gevolg van het ongeval ernstig letsel op 
(MAIS 2+; n=14). De ernstigste verwondingen waren een hersenkneuzing of een fractuur in de 
borstkas (ribben), wervelkolom, bekken of arm (inclusief sleutelbeen). 
 
De meerderheid (12 van de 19) van de andere verkeersdeelnemers die bij de speed-pedelec-
ongevallen betrokken waren en van wie letselgegevens beschikbaar waren bleef ongedeerd. Van 
de resterende zeven verkeersdeelnemers zijn er drie licht gewond geraakt (MAIS 1). Drie andere 
verkeersdeelnemers liepen ernstig letsel op (MAIS 2+) en werden daarvoor in het ziekenhuis 
opgenomen. De zevende medeweggebruiker is ook naar het ziekenhuis vervoerd; zijn letsel en 
letselernst zijn echter onbekend. 

Factoren die een rol spelen bij het ontstaan van het letsel 
De meest voorkomende factor die een rol speelde bij het ontstaan van het letsel van de speed-
pedelecrijders was contact met het wegdek nadat ze gevallen waren (n=22). Ongeveer een derde 
van de speed-pedelecrijders (n=9-11) liep (daarnaast) letsel op door contact met het eigen 
voertuig; in iets meer dan de helft van de gevallen was dat het stuur, frame of zadel. Zeven 
speed-pedelecrijders liepen (mede) letsel op doordat ze in contact kwamen met de andere 
betrokkene en/of zijn voertuig of doordat ze bekneld raakten tussen de eigen speed-pedelec en 
een ander voertuig (eenmaal). Bij vier van deze ongevallen liepen de speed-pedelecrijders ook 
letsel op door contact met het wegdek. Vier speed-pedelecrijders liepen letsel op door contact 
met een obstakel. 
 
Bijna driekwart van de speed-pedelecrijders droeg een helm (n=21). Tienmaal was het echter een 
gewone fietshelm in plaats van de variant die verplicht is voor speed-pedelecrijders. In de 
resterende 11 gevallen droeg de speed-pedelecrijder een goedgekeurde speed-pedelec-helm. Vijf 
van deze 11 speed-pedelecrijders liepen hersenletsel op (hoofdzakelijk hersenschudding). Een 
van de 10 speed-pedelecrijders die een gewone fietshelm droegen liep ernstig hoofdletsel op 
(waaronder schedelfractuur). Van de acht speed-pedelecrijders die geen helm droegen liepen er 
drie hoofdletsel op (hersenschudding). Uit de bovenstaande resultaten zou men kunnen 
concluderen dat het veiliger is om een fietshelm te dragen dan een speed-pedelec-helm. Er zijn 
echter diverse factoren die een rol spelen bij het al dan niet oplopen van hoofd-/hersenletsel. Zo 
zal een speed-pedelecrijder in principe geen hoofd-/hersenletsel oplopen als hij niet met zijn 
hoofd maar uitsluitend met andere lichaamsdelen op het wegdek terechtkomt. Als de speed-
pedelecrijder wel met zijn hoofd tegen het wegdek of een obstakel komt, dan maakt het niet 
alleen uit of hij een helm droeg, maar ook welk type en met welke snelheid het hoofd op het 
wegdek terechtkomt. Speed-pedelec-helmen beschermen een groter gedeelte van het hoofd dan 
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fietshelmen en bieden ook bescherming bij een grotere botsimpact. Niet alle helmen bieden 
echter evenveel bescherming tegen een hersenschudding; uit onderzoek naar fietshelmen blijkt 
dat helmen met een Multidirectional Impact Protection System (MIPS) meer bescherming 
bieden. 

Vergelijking met eerder onderzoek 
Eerder onderzoek naar (ongevalsbetrokken) speed-pedelecrijders schetst op hoofdlijnen 
hetzelfde beeld over het geslacht en de leeftijd van de berijder als uit de onderhavige studie naar 
voren komt. We hebben slechts twee studies gevonden waarin ongevallen met speed-
pedelecrijders zijn onderzocht: een Zwitserse vragenlijststudie naar enkelvoudige ongevallen4 en 
een Naturalistic Riding-studie naar verkeersconflicten5. De resultaten van de Zwitserse studie, 
waarin enkelvoudige ongevallen met elektrische fietsen inclusief speed-pedelecs zijn onderzocht, 
komen overeen met onze bevindingen over dat type ongevallen. De twee meest voorkomende 
factoren gevonden door Hertach et al.4 waren het gladde wegdek en snelheid die te hoog was 
voor omstandigheden. In de huidige studie speelden deze ongevalsfactoren ook vaak een rol bij 
enkelvoudige ongevallen: er was sprake van vochtig of verontreinigd wegdek bij bijna alle Type 1-
ongevallen. De te hoge snelheid speelde ook regelmatig een rol bij Type 1- en 2-ongevallen.  
 
Wat betreft (bijna-)ongevallen van speed pedelecrijders waarbij ook andere verkeersdeelnemers 
betrokken zijn, zijn er enkele verschillen tussen de studie van Vlakveld et al.5 en de huidige 
studie. Bij Vlakveld et al. zijn fietsers naar verhouding vaker betrokken als conflictpartners en 
(bestel)auto’s juist minder vaak dan in de huidige studie. Verder vormen de verkeersconflicten 
waarbij de speed-pedelecrijder en de conflictpartner elkaar kruisen in de studie van Vlakveld et 
al. de grootse groep conflicten, terwijl in onze studie dat conflicten in tegenovergestelde richting 
waren. De verschillen kunnen te maken hebben met de onderzoeksmethode en het type 
verkeersconflicten dat onderzocht is. In tegenstelling tot de studie van Vlakveld et al. waarin 
vrijwel alleen bijna-ongevallen zijn bestudeerd (slechts één daadwerkelijk ongeval), richtte de 
huidige studie zich op daadwerkelijke ongevallen. Een bijna-ongeval is een situatie waarin een 
ongeval nog net voorkomen kan worden doordat een van de twee betrokken partijen ingrijpt. 
Bijna-ongevallen hoeven daarom niet per se door dezelfde factoren te worden beïnvloed als 
daadwerkelijke ongevallen.6 

Oplossingsrichtingen om het aantal ongevallen te beperken 
Het is onbekend hoeveel ongevallen er jaarlijks in Nederland plaatsvinden met speed-pedelecs. 
Wel nam het aantal geregistreerde speed-pedelecs toe van 10.000 in juni 2017 tot ruim 26.000 in 
oktober 2021. De informatie verzameld in dit onderzoek, samen met de bevindingen uit eerder 
onderzoek naar speed-pedelecrijders kan richting geven aan beleid om het gebruik van speed-
pedelecs zo veilig mogelijk te maken; voor de speed-pedelecrijders en hun medeweggebruikers. 
Dit om de toename van het aantal verkeersslachtoffers als gevolg van een verdere toename van 
het aantal speed-pedelecs in het Nederlandse verkeer te beperken.  
 
Gezien de variatie aan ongevalsfactoren is het niet aannemelijk dat een enkele maatregel zal 
volstaan. Een combinatie van maatregelen is wenselijk. Enerzijds betreft het traditionele 
maatregelen zoals het naleven van bestaande richtlijnen voor het ontwerp van fiets-
/bromfietspaden, een veilige inrichting van kruispunten en een conflictvrije regeling van 

 
4 Hertach, P., Uhr, A., Niemann, S. & Cavegn, M. (2018). Characteristics of single-vehicle crashes with e-bikes in 

Switzerland. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 117, p. 232-238. 
5 Vlakveld, W., Mons, C., Kamphuis, K., Stelling, A., & Twisk, D. (2021). Traffic conflicts involving speed-pedelecs (fast 

electric bicycles): A naturalistic riding study. In: Accident Analysis & Prevention, 158, 106201 
6 Zie Kamphuis, K.G., Stelling-Kończak, A., Schagen, I.N.L.G. van, Jansen, R.J. & Vlakveld, W.P. (2020). 

Smartphonegebruik en de kans op fietsongevallen: haalbaarheid van mogelijke onderzoeksmethoden. R-2020-11. 

SWOV, Den Haag. 
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verkeerslichten. Anderzijds kunnen innovatievere maatregelen als geofencing op termijn een 
oplossing bieden voor het beperken van snelheidsverschillen op fietsvoorzieningen. Dat kan 
speed-pedelecrijders ook de mogelijkheid geven gebruik te maken van het fietspad als zij niet op 
de rijbaan durven te rijden. Daarmee wordt het wellicht ook minder aantrekkelijk om de 
regelgeving omtrent speed-pedelecs te omzeilen door een ‘gewone’ elektrische fiets op te 
voeren of zonder kentekenplaat te rijden. Algemene voorlichting over de speed-pedelec en de 
aangewezen plek op de rijbaan kan de interactie tussen speed-pedelecrijders en autoverkeer 
veiliger maken doordat automobilisten de juiste verwachtingen hebben bij het zien van een 
speed-pedelecrijder. Tot slot kan voorlichting over en handhaving van het gebruik van de speed-
pedelec-helm ernstig letsel voorkomen. De oplossingsrichtingen die geschetst worden zijn naar 
verwachting niet allemaal even effectief. Dit vergt nader onderzoek. 
 
Om de veiligheid van speed-pedelecrijders te kunnen monitoren is in de eerste plaats een betere 
ongevallenregistratie noodzakelijk. De speed-pedelec zal als apart voertuigtype opgenomen 
moeten worden in de politie- en ongevallenregistratie, zoals in België reeds is gerealiseerd. Voor 
het bepalen van het risico is ook inzicht nodig in de mobiliteit van speed-pedelecrijders. Die kan 
worden verkregen door deze vervoerwijze op te nemen in het onderzoek Onderweg in Nederland 
(ODiN) van het CBS. Vooralsnog is het aantal speed-pedelecrijders echter nog klein, waardoor 
gerichte studies onder speed-pedelecgebruikers voorlopig geschikter zijn om het 
mobiliteitsgedrag van speed-pedelecrijders in beeld te brengen en te monitoren. 
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Crashes with speed pedelecs; Results of an in-depth study 
 
This report presents the results of a SWOV in-depth study of speed pedelec crashes. A speed 
pedelec is a fast electric bicycle with pedal assistance up to 45 km/h. For an in-depth study, as 
much detailed information as possible is to be gathered about all crash aspects: the traffic 
situation, the direct environment, behaviour and background of the road users involved, their 
vehicles and the injuries of the casualties. 
 
The present study should be seen as an initial exploration, prompted by the increase in the 
number of speed pedelecs in traffic. In this context, we have used the term ‘speed-pedelecs’ in a 
broad sense, i.e. as electric bicycles that offer pedal assistance to a speed well over 25 km/h. We 
made this choice because, during the selection of crashes for this study, it was not certain 
whether they involved official speed pedelecs. Of the 29 crashes selected, 24 involved official 
speed pedelecs: at the time of the crash, 22 of them were categorised as mopeds and 2 as light 
mopeds. The remaining five were ‘ordinary’ electric bicycles of which three – whether or not by 
manipulation – offered pedal assistance to a speed of 35 km/h or higher.  
 
The objective of this study was to gain qualitative insight into the occurrence and outcomes of 
speed pedelec crashes. This meant knowledge was required that could not be gained from 
regular crash studies, since speed pedelecs are not registered as a separate category in the crash 
registration. The insights gained may contribute to the development of measures to reduce the 
future number of speed pedelec crashes, in spite of an expected increase in the number of speed 
pedelecs in Dutch traffic. 
 
This report answers the following five research questions: 
1. What is the profile of speed pedelec riders involved in crashes (age, gender, motives for using 

speed pedelecs) and how does this relate to the entire population of speed pedelec riders? 
2. What are the locations of speed pedelec crashes? 
3. Which speed pedelec crash patterns or crash types may be distinguished? 
4. Which crash and injury factors are at play in the occurrence and outcomes of speed pedelec 

crashes? 
5. What are possible solution approaches: how to reduce the future number of speed pedelec 

crashes without shifting the problem to a different mode of transport? 
 

For this study, 29 speed pedelec crashes were studied, of which 27 occurred in the police district 
of The Hague (the province of Zuid-Holland above Rotterdam) between 1 January 2017 and 31 
December 2019. The remaining two were speed pedelec crashes in the same region dating from 
2015 and 2016, on which the team had gathered detailed information in the context of a 
previous study.  

Summary 



 
  

 
  

Titel  Ongevallen met speed-pedelecs 
Rapport  R-2021-19A 

Pagina  11 

Profile of speed pedelec riders involved in crashes 
The speed pedelec riders involved in the 29 crashes studied were more often men (about three 
quarters) than women. The average age of all speed pedelec riders was 50; age varying between 
15 and 72. Proportionately, the women were younger (average age of 38) than the men (average 
age of 53). The speed pedelec riders involved in the studied crashes resemble the entire Dutch 
population of speed pedelec owners in age and gender distribution. On average, private speed 
pedelec owners are aged 51.5 (figures dating from July 2020) and are mostly male (80% in 2017). 
Most speed pedelec riders involved in the crashes analysed in this study had at least one year of 
experience in riding a speed pedelec, and the vast majority used their speed pedelecs at least a 
few times a week. The motor power of the speed pedelecs involved varied from 250W to 1300W. 

Crash locations 
Two thirds of the crashes occurred in urban areas (n=19). At the time of (or shortly before) the 
crash, one third of the speed pedelec riders were riding on the roadway (n=11), and one third 
(n=10) were riding on the bicycle track. One fifth of all crashes occurred on a bicycle/moped track 
(n=6) and the remaining two in a bicycle lane or non-designated bicycle lane. Eight speed pedelec 
riders were riding at locations that were not designated for speed pedelecs according to the 
regulations. At the time of the crash, this applied for eight of the 22 speed pedelec riders that 
had been categorised as mopeds. Contrary to regulations, six of them were riding on the bicycle 
track, and two of them on the red bicycle lane/non-designated bicycle lane. 

Speed pedelec crash types 
This study distinguishes five crash types, which are the result of sorting crashes which occurred in 
a similar way (course of the crash was similar). The crash type descriptions are a combination of 
conflict type and some other determining crash factors. The crash types identified are7: 
1. Speed pedelec rider loses control because of slippery, dirty or damaged road surface (n=5). 
2. Speed pedelec rider collides with an obstacle (n=3). 
3. Speed pedelec rider takes risks leading to a crash with another road user or leading to a fall as 

a consequence of the emergency manoeuvre required (n=9). 
4. Other road user takes risks which make the speed pedelec rider crash into another road user 

or fall as a consequence of a swerving manoeuvre or a collision with an obstacle (n=7). 
5. Speed pedelec rider crosses a confusing or complex intersection followed by a crash with 

another road user (n=4). 
 
The reason for a crash is almost always a combination of road user, vehicle and road factors. Yet, 
it should be noted that, in none of the five crash types, vehicle factors play an important part. 
There are, however, some differences among crash types in the extent to which road user and 
road contribute to a crash.  
 
In Type 1 crashes, the condition of the road surface is an important factor. In Type 2, 3, 4 and 5 
crashes, human factors play an important part. In Type 3 crashes, most often speed was too high 
for the circumstances. Other behaviour by the speed pedelec rider also often contributed to the 
crash: the speed pedelec rider compelled the other road user to act in order to prevent the crash. 
In Type 4 and 5 crashes, conversely, the crash was often due to the behaviour of other road 
users. They carried out a strange or unanticipated manoeuvre, for example, or otherwise 
compelled the speed pedelec rider to act. In Type 4 crashes, the position of the other road user 
(who was, for instance, using the wrong side of the road or not keeping enough distance) was 
also an important factor. In Type 2 crashes, various human factors played an important part. 
 

 
7 One of the 29 crashes was hard to categorise as one of these five types; the types are therefore based on 28 of the 

29 crashes studied. 
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In Type 3 and 5 crashes, human factors are joined by road factors in contributing to the crash. 
This mostly concerns the intersection layout. It may encourage cutting in on someone, traffic 
light control may not be conflict-free or priority regulations may be unclear. In Type 3 crashes, 
reduced visibility because of other road users, objects or trees/shrubs are also often at play.  
 
In all crash types, at least one quarter of speed pedelec riders are seriously injured (MAIS 2+).8 
What is remarkable is that, in Type 2 crashes, where speed pedelec riders collide with an obstacle, 
they are always seriously injured (MAIS 2+). In the crash types in which other road users are 
involved (Types 3, 4 and 5), relatively more often the speed pedelec riders are more seriously 
injured in Type 4 crashes – crashes in which the behaviour of the other road user was risky in the 
prevailing traffic conditions. In Type 3, 4 and 5 crashes, the other road user appears to be less 
seriously injured than the speed pedelec rider. 

Crash factors 
Looking at the 29 crashes separately, for the speed pedelec rider the most common behaviour 
and other human factors contributing to crashes are: 
 behaviour of other road users (17 crashes), in particular an unanticipated or strange 

manoeuvre or taking up space; 
 speed being too high under the prevailing traffic conditions (10-17 crashes9); 
 vehicle position (9-10 crashes), particularly riding too close to the roadside, riding on or too 

close to the other side of the road, and cutting corners; 
 internal conditioning (7-8 crashes) such as thinking one has right of way (correctly or not) and 

therefore not paying enough attention to other traffic, having a too narrow focus, i.e. 
focusing attention on just some of the relevant traffic aspects, or having too much self-
confidence.  

 
The most common infrastructure or environment factors are: 
 limited visibility of other traffic (7-10 crashes), usually due to trees and/or shrubs, one or 

more other road users, their vehicles, or a curve;   
 sub-optimal intersection layout (7 crashes), ranging from an inadequate design, non-standard 

dimensions, and ambiguous priority regulation, to traffic light control that is not conflict-free. 
 

Vehicle factors hardly contributed to the studied crashes. 
 
From the perspective of the other road user (the crash opponent), the following factors most 
often contributed to the studied crashes: 
 vehicle position (9 crashes): the other road user being too close to the road axis, for example, 

or impeding the passage of the speed pedelec rider;  
 internal conditioning (6-10 crashes) such as too narrow focusing of attention or being 

irritated; 
 violation of traffic rules (6 crashes), mostly turning without indicating direction; 
 behaviour of speed pedelec rider (6 crashes), mostly speed pedelec riders compelling other 

road users to act, for example by taking up too much space, riding on the wrong side of the 
road. 

 
8 MAIS means Maximum AIS: the most serious injury category according to the Abbreviated Injury Scale (AIS). This 

scale ranges from 1 (slight injury) to 6 (maximum). In the Netherlands, hospitalised road casualties with an MAIS of 

2 or higher are called ‘serious road injuries’. 
9  The first (and lowest) number indicates the number of crashes in which the crash factor (almost) definitely played a 

part. The second number includes crashes in which the contribution of the crash factor was ambiguous. 
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Injuries and injury factors 
As a result of the 29 speed pedelec crashes, 24 speed pedelec riders were taken to hospital, and 
one of them went to hospital without help. Eighteen of them left hospital on the same day. Six 
others were hospitalised for at least one night. The length of the hospital stay varied from several 
nights to a week or longer. Half of the speed pedelec riders incurred serious injuries (MAIS 2+; 
n=14). The most serious injuries were brain contusion or a chest fracture (ribs), broken spine, 
pelvis or arm (including collarbone). 
 
Most (12 of 19) of the other road users involved in speed pedelec crashes whose injury data were 
available  
were unharmed. Of the remaining seven, three were slightly injured  (MAIS 1). Three others were 
seriously injured (MAIS 2+) and were hospitalised. The seventh road user, whose injury and injury 
severity is unknown, was also taken to hospital. 

Factors contributing to injuries 
Speed pedelec riders most often sustain injuries because they make contact with the road 
surface after falling (n=22). About one third of the speed pedelec riders (n=9-11) sustained 
(additional) injuries by making contact with their own vehicles; in slightly more than half the 
cases, this was the handlebars, the frame or saddle. Seven speed pedelec riders (also) sustained 
injuries by making contact with the crash opponents and/or their vehicles, or because they were 
entrapped between their own speed pedelecs and a second vehicle (n=1). In four of these 
crashes, the speed pedelec riders were also injured by making contact with the road surface. 
Four speed pedelec riders were injured by making contact with an obstacle. 
 
Almost three quarters of the speed pedelec riders were wearing helmets (n=21). In ten of the 
cases, this was an ordinary bicycle helmet instead of the version mandatory for speed pedelec 
riders. In the remaining 11 cases, the speed pedelec rider wore an approved speed pedelec 
helmet. Five of these 11 speed pedelec riders sustained brain injuries (mainly concussion). One of 
the 10 speed pedelec riders wearing ordinary helmets sustained serious head trauma (including a 
skull fracture). Of the eight speed pedelec riders not wearing helmets, three sustained head 
injuries (concussion). The above might lead to the conclusion that it is safer to wear an ordinary 
bicycle helmet instead of a speed pedelec helmet. Yet, whether or not head/brain injuries are 
sustained depends on more factors. Thus, in principle, speed pedelec riders will not sustain 
head/brain injuries if the head does not make contact with the road surface but rather other 
body parts. If speed pedelec riders do make contact with the road surface or an obstacle, it does 
not only matter whether they were wearing helmets, but also what kind of helmets, and at what 
speed the head made contact with the road surface. Speed pedelec helmets protect a larger part 
of the head than ordinary bicycle helmets do and also offer protection when crash impact is 
higher. Not all helmets offer equal protection against concussion; research into bicycle helmets 
shows that helmets with a Multidirectional Impact Protection System (MIPS) offer better 
protection. 

Comparison to previous research 
Both previous studies of (crash involvement of) speed pedelec riders and the present study 
present roughly the same picture of gender and age of speed pedelec riders. We have only found 
two studies examining speed pedelec crashes: a Swiss questionnaire survey of single-vehicle 
crashes10 and a naturalistic riding study of traffic conflicts11. The results of the Swiss study of 
single-vehicle crashes with electric bicycles including speed pedelecs are in line with our findings 

 
10 Hertach, P., Uhr, A., Niemann, S. & Cavegn, M. (2018). Characteristics of single-vehicle crashes with e-bikes in 

Switzerland. In: Accident Analysis & Prevention, vol. 117, p. 232-238. 
11 Vlakveld, W., Mons, C., Kamphuis, K., Stelling, A., & Twisk, D. (2021). Traffic conflicts involving speed-pedelecs (fast 

electric bicycles): A naturalistic riding study. In: Accident Analysis & Prevention, 158, 106201 
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of this crash type. The two most common crash factors found by Hertach et al.10 were a slippery 
road surface and a speed that was too high in the prevailing circumstances. In the present study, 
these crash factors were also often found to contribute to single-vehicle crashes: in almost all 
Type 1 crashes, the road surface was damp or dirty. Too high speeds also regularly contributed to 
Type 1- and 2 crashes.  
 
Relating to (near-)crashes of speed pedelec riders involving other road users, the present study 
and that by Vlakveld et al.11 do differ. Compared to the present study, the conflict partners in the 
study by Vlakveld et al. are relatively more often cyclists and less often delivery vans or cars. 
Moreover, traffic conflicts in which speed pedelec rider and conflict partner intersect are the 
largest conflict group, whereas in the present study opposite direction conflicts were most 
numerous. The differences may be accounted for by the research method and the type of traffic 
conflicts researched. Contrary to the study by Vlakveld et al., which almost only studied near-
crashes (only one actual crash), the present study focused on actual crashes. A near-crash is a 
situation in which a crash was only just prevented by the intervention of one of the two parties 
involved. Therefore, near-crashes need not be affected by the same factors as actual crashes.12 

Possible approaches to reduce the number of crashes 
The annual number of speed pedelec crashes in the Netherlands is unknown. However, the 
number of registered speed pedelecs did increase from 10,000 in June 2017 to over 26,000 in 
October 2021. The information gathered in this study, together with the findings of previous 
studies of speed pedelec riders, may provide an approach to policies to ensure maximum safety 
of speed pedelec use; both for speed pedelec riders and other road users. Such an approach 
could reduce the increase of road casualties due to continuous growth of the number of speed 
pedelecs in Dutch traffic.  
 
Given the diversity of crash factors, it is unlikely that a single measure will suffice. A combination 
of measure is advisable. On the one hand, this concerns traditional measures, such as complying 
with the present guidelines for designing bicycle/moped tracks, safe intersection layout, and 
conflict-free traffic light control. On the other hand, more innovative measures such as 
geofencing could, in the long term, reduce speed differences between users of bicycle facilities. 
This could allow speed pedelec riders to use the bicycle track if they dare not use the roadway. It 
might also make it less attractive to circumvent speed pedelec regulations by tuning up an 
‘ordinary’ electric bicycle or by riding without a registration plate. General public communication 
about speed pedelecs and their designated position on the roadway may make interaction 
between speed pedelec riders and car drivers safer, since drivers will know what to expect when 
seeing a speed pedelec rider. Finally, public communication about and enforcement of speed 
pedelec helmet use may prevent serious injuries. The suggested solutions are not expected to be 
equally effective and require further research. 
 
To enable monitoring of the safety of speed pedelec riders, above all, crash registration needs 
improvement. The speed pedelec needs to be included in police and crash registrations as a 
separate vehicle type, as is already the case in Belgium. For crash risk determination, insight into 
the mobility of speed pedelec riders is also required. This insight can be gained by including this 
mode of transport in the Dutch National Travel Survey (Dutch: ODiN) of Statistics Netherlands. 
For now, the number of speed pedelec riders is still small. Therefore, for the time being, 
dedicated studies among speed pedelec riders are preferred for reviewing and monitoring their 
mobility behaviour.  
 

 
12 See Kamphuis, K.G., Stelling-Kończak, A., Schagen, I.N.L.G. van, Jansen, R.J. & Vlakveld, W.P. (2020). 

Smartphonegebruik en de kans op fietsongevallen: haalbaarheid van mogelijke onderzoeksmethoden [Smartphone use 

and the risk of bicycle crashes: feasibility of potential research methods]. R-2020-11. [Summary in English.] SWOV, 

Den Haag. 



 
  

 
 

Titel  Ongevallen met speed-pedelecs 
Rapport  R-2021-19A 

Pagina  15 

Voorwoord 18 

1 Inleiding 19 
1.1 Aanleiding van dit onderzoek 19 
1.2 Wat is een speed-pedelec en door wie wordt deze gebruikt? 19 
1.3 Regelgeving voor speed-pedelecrijders 20 
1.4 Doel van het onderzoek 20 
1.5 Onderzoeksvragen 21 
1.6 Onderzoeksaanpak 21 
1.7 Leeswijzer 22 

2 Methode van onderzoek 24 
2.1 Selectie van relevante ongevallen 24 
2.2 Samenstelling van de bestudeerde set ongevallen 26 
2.3 Dataverzameling door het SWOV-team voor diepteonderzoek 26 

2.3.1 Interviews met de betrokken verkeersdeelnemers 26 
2.3.2 Inspectie van de ongevalslocatie en de aanrijroute 28 
2.3.3 Inspectie van de speed-pedelec en eventuele andere betrokken 

voertuigen 29 
2.3.4 Letsel van de slachtoffers 30 

2.4 Analyse van ongevalsfactoren, letselfactoren en functionele fouten 31 
2.4.1 Ongevalsfactoren 31 
2.4.2 Letselfactoren 31 
2.4.3 Functionele fout van de bestuurder van het voertuig 32 

2.5 Beschrijving van de ongevalsscenario’s 32 
2.6 Van scenario’s naar prototypen 34 

3 De bestudeerde ongevallen: kenmerken en scenario’s 35 
3.1 Algemene karakteristieken 35 

3.1.1 Betrokken speed-pedelecrijder 35 
3.1.2 Betrokken speed-pedelecs 36 
3.1.3 Aard van het ongeval en betrokkenheid van andere 

verkeersdeelnemers 37 
3.1.4 Ongevalslocatie en -omstandigheden 37 
3.1.5 Letsel van de speed-pedelecrijder en de tegenpartij 38 

  

Inhoud 



 
  

 
  

Titel  Ongevallen met speed-pedelecs 
Rapport  R-2021-19A 

Pagina  16 

3.2 Subtypen 39 
3.2.1 Type 1: Speed-pedelecrijder verliest controle door glad, vuil of 

kapot wegdek 40 
3.2.2 Type 2: Speed-pedelecrijder botst met een obstakel 42 
3.2.3 Type 3: Speed-pedelecrijder neemt risico’s waardoor hij in botsing 

komt met een andere weggebruiker of valt als gevolg van een 
noodmanoeuvre. 44 

3.2.4 Type 4: Andere weggebruiker neemt risico’s waardoor de speed-
pedelecrijder in botsing komt met de andere weggebruiker of ten 
val komt. 47 

3.2.5 Type 5: Speed-pedelecrijder rijdt op een onoverzichtelijk of 
complex kruispunt waar hij vervolgens in botsing komt met een 
andere weggebruiker (n=4) 50 

4 Overzicht van belangrijkste bevindingen 53 
4.1 Doelgroepen voor maatregelen 53 

4.1.1 De speed-pedelecrijder en zijn speed-pedelec 53 
4.1.2 Andere verkeersdeelnemers betrokken bij speed-

pedelecongevallen 53 
4.1.3 Ongevalslocaties van speed-pedelecongevallen 54 

4.2 Aanknopingspunten voor maatregelen om speed-pedelecongevallen te 
voorkomen 54 
4.2.1 Factoren die een rol spelen bij het ontstaan van speed-

pedelecongevallen 54 
4.2.2 Functionele fouten van de verkeersdeelnemers 58 

4.3 Aanknopingspunten voor maatregelen om de ernst van de afloop van 
speed-pedelecongevallen te verlagen 60 
4.3.1 Slachtoffers en letselernst 60 
4.3.2 Letselfactoren 60 

4.4 Aanknopingspunten voor aanpak subtypen speed-pedelecongevallen 61 
4.5 Vergelijking tussen fietspad- en rijbaanongevallen 65 
4.6 Kennis over de regelgeving rondom speed-pedelecs 67 

5 Eerder onderzoek naar (ongevallen met) speed-pedelecs 68 
5.1 Snelheid van speed-pedelecrijders en bepalende factoren 68 
5.2 Speed-pedelecs op fietspad versus op de rijbaan 71 
5.3 Verschillende soorten speed-pedelecrijders 72 
5.4 Snelheidsgedrag van speed-pedelecrijders en fietsers 73 
5.5 Conflicten en (bijna-)ongevallen met speed-pedelecrijders 73 
5.6 Samenvatting van de bevindingen en een vergelijking met de resultaten 

uit de onderhavige studie 76 
5.6.1 Conclusies uit eerdere studies 76 
5.6.2 Vergelijking van de resultaten met de onderhavige studie 76 

6 Conclusies en aanbevelingen 78 
6.1 Wat zijn de kenmerken van ongevalsbetrokken speed-pedelecrijders en 

waar vinden hun ongevallen plaats? 78 
6.2 Welke subtypen van speed-pedelecongevallen kunnen we 

onderscheiden? 80 
6.3 Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan en de afloop van speed-

pedelecongevallen? 82 
6.3.1 Ongevalsfactoren 83 
6.3.2 Functionele fouten 83 
6.3.3 Letsels en letselfactoren 84 



 
  

 
  

Titel  Ongevallen met speed-pedelecs 
Rapport  R-2021-19A 

Pagina  17 

6.4 Welke oplossingsrichtingen kunnen de ongevalspatronen van speed-
pedelecongevallen doorbreken? 86 
6.4.1 Plaats op de weg 86 
6.4.2 Beperken van snelheidsverschillen 87 
6.4.3 Creëren van een veilige verkeersomgeving 88 
6.4.4 Informeren van medeweggebruikers 89 
6.4.5 Beperken van ernstig letsel 89 
6.4.6 De speed-pedelec 89 
6.4.7 Monitoren van het aantal ongevallen met speed-pedelecs 90 

Literatuur 91 

Bijlagen A t/m H 94 

Bijlage A Brief aan betrokken verkeersdeelnemers 95 

Bijlage B Folder Ongevallen met speed-pedelecs 98 

Bijlage C Geïnformeerde toestemming interview 102 

Bijlage D Interview speed-pedelecongevallen 104 

Bijlage E Formulier speed-pedelecinspectie 124 

Bijlage F Geïnformeerde toestemming voor inzien van 
medische gegevens 129 

Bijlage G Ongevalsfactoren en letselfactoren 131 

Bijlage H Functionele fouten 136 
 



 
  

 
 

Titel  Ongevallen met speed-pedelecs 
Rapport  R-2021-19A 

Pagina  18 

De uitvoering van deze dieptestudie was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van de 
speed-pedelecrijders en andere verkeersdeelnemers die wilden meewerken aan een interview 
over het speed-pedelecongeval waarbij zij betrokken waren. SWOV is hen zeer erkentelijk voor 
hun medewerking. Daarnaast wil SWOV de medewerkers van politie-eenheid Den Haag, en van 
Traumacentrum West bedanken voor het aanleveren van ongevallen- en letselgegevens, en de 
verschillende wegbeheerders voor de toestemming om de ongevalslocaties te inspecteren. 
 
De dieptestudie is uitgevoerd door het SWOV-team voor diepteonderzoek. Dit team bestond uit: 
• Kirsten van Duijvenvoorde, BASc (voertuiginspectie, weginspectie, data-invoer); 
• ir. Robert Louwerse (weginspectie); 
• dr. Agnieszka Stelling-Kończak, (interviews en rapportage); 
• Marjolein Boele-Vos, MSc (interviews); 
• dr. Michelle Doumen (interviews); 
• Luuk Vissers, MSc (interviews); 
• Albert Jan Algera, BSc (voertuiginspectie); 
• dr. Ragnhild Davidse (projectleiding en rapportage). 
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1.1 Aanleiding van dit onderzoek 
Met de introductie van de speed-pedelec is een nieuw type langzaam gemotoriseerd verkeer op 
de weg verschenen. Sinds 1 januari 2017 behoort de speed-pedelec tot de categorie ‘bromfiets’ 
en moet dit voertuig daarom binnen de bebouwde kom op de rijbaan rijden, tenzij een fiets-
/bromfietspad aanwezig is. Ook is het dragen van een goedgekeurde helm verplicht voor speed-
pedelecrijders. Bij een toenemend aantal van dergelijke voertuigen in het Nederlandse verkeer is 
het goed te weten hoe speed-pedelecrijders en het hen omringende verkeer met (het gedrag 
van) deze voertuigen omgaan en tot welk type ongevallen het gebruik van speed-pedelecs leidt. 
Een dieptestudie naar ongevallen met speed-pedelecs kan hier inzicht in geven en biedt tevens 
inzicht in de factoren die een rol spelen bij het ontstaan en de afloop van deze ongevallen. 

1.2 Wat is een speed-pedelec en door wie wordt deze gebruikt? 
Een speed-pedelec is een snelle elektrische fiets die trapondersteuning biedt tot 45 km/uur. 
Volgens de Europese regelgeving mag de speed-pedelec over een motor beschikken van 
maximaal 4000 W. Daarbij mag het voertuig echter maximaal viermaal het vermogen leveren dat 
de berijder zelf levert. Doordat speed-pedelecs het mogelijk maken om hogere snelheden te 
halen en langere afstanden met minder inspanning af te leggen dan met de gewone fiets, kunnen 
ze een aantrekkelijk alternatief bieden voor forenzen.  
 
De populariteit van speed-pedelecs in Nederland groeit. De verkoopcijfers van nieuwe speed-
pedelecs stegen van 171 in 2013 naar bijna 3.869 in 2019 (RAI/BOVAG, 2018; 2020). In juni 2017 
stonden er in Nederland ruim 10.000 speed-pedelecs geregistreerd bij de RDW. Op 1 juli 2019 
was dat al bijna 17.200, een jaar later 21.100, en in 2021 (oktober) ruim 26.000. 
 
Uit de cijfers van de RDW uit 2017 blijkt dat de eigenaren van de speed-pedelecs voornamelijk 
mannen (80%) zijn (zie ook Stelling-Kończak et al., 2017). Op 1 juli 2020 waren particuliere speed-
pedelecbezitters gemiddeld 51,5 jaar oud. Twee derde van de particuliere bezitters van een 
speed-pedelec was tussen de 45 en 65 jaar oud. Zij bezaten ruim 13.000 speed-pedelecs. Bijna 
veertig procent (38%) van de particuliere eigenaren viel in de categorie 55 tot 75 jaar. De speed-
pedelec is minder populair onder 16- tot 35-jarigen: iets meer dan 6,7 procent van de particuliere 
bezitters viel in deze leeftijdscategorie (CBS, 2020). 
 
Uit een recente vragenlijststudie van Van der Salm (2020) onder 442 speed-pedelecrijders bleek 
verder dat de speed-pedelecrijders gemiddeld 2,9 jaar (SD=1,9 jaar) in het bezit was van een 
speed-pedelec. In die studie gaf de overgrote meerderheid (93%) aan de speed-pedelec voor 
woon-werkverkeer te gebruiken. Andere doeleinden waren: recreatie (41% van de gebruikers), 
bezoek aan familie of vrienden (24%), boodschappen doen (22%) en overige zaken (5%). Uit de 
vragenlijststudie bleek verder dat de gemiddelde afstand die speed-pedelecrijders voor woon-
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werkverkeer afleggen 25,2 km is (enkele reis). Deze afstand varieerde tussen de 3 en 65 km. De 
respondenten gaven aan dat ze in de zomer en lente vaker met de speed-pedelec naar hun werk 
gaan dan in de herfst en winter. 

1.3 Regelgeving voor speed-pedelecrijders 
Sinds 1 januari 2017 behoort de speed-pedelec tot de categorie ‘bromfiets’ en gelden voor 
speed-pedelecrijders dezelfde regels als voor bromfietsers. De speed-pedelecrijders moeten dus 
ook op het fiets-/bromfietspad rijden of, als er geen fiets-/bromfietspad is, op de rijbaan. Het 
gebruik van het fietspad is niet toegestaan. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom gelden 
voor de speed-pedelecrijders dezelfde snelheidslimieten als voor bromfietsers: 
 op het fiets-/bromfietspad binnen de bebouwde kom: 30 km/uur; 
 op het fiets-/bromfietspad buiten de bebouwde kom: 40 km/uur; 
 op de rijbaan zowel binnen als buiten de bebouwde kom: 45 km/uur. 

 
Verder zijn speed-pedelecrijders verplicht een goedgekeurde helm te dragen. Dat kan een helm 
zijn die gecertificeerd is volgens de bestaande motorhelm norm ECE-R 22 of een helm die aan de 
nieuwe NTA 8776 norm voor speed-pedelecs voldoet. De speed-pedelecrijder moet minimaal 16 
jaar zijn en in het bezit van een bromfietsrijbewijs (type AM). Speed-pedelecs moeten een gele 
bromfietskentekenplaat hebben en de eigenaar moet verzekerd zijn voor wettelijke 
aansprakelijkheid (WA). 
 
Tot 1 januari 2017 behoorde de speed-pedelec volgens de wet tot de categorie ‘snorfiets’. Het 
dragen van een helm was toen niet verplicht, maar een blauwe kentekenplaat wel. De 
snelheidslimiet voor speed-pedelecs als snorfiets was 25 km/uur en de aangewezen plaats op de 
weg was het fietspad. Speed-pedelecs die vóór 1 januari 2017 geregistreerd waren als snorfiets, 
dienden vóór 1 juli 2017 voorzien te worden van een gele bromfietsplaat. Nieuwe speed-
pedelecs kregen vanaf 1 januari 2017 een geel bromfietskenteken. 

1.4 Doel van het onderzoek 
Er is weinig bekend over de factoren en omstandigheden die van invloed zijn op het ontstaan van 
speed-pedelecongevallen. In 2017 is SWOV daarom een dieptestudie gestart naar ongevallen met 
speed-pedelecs. Het doel van de studie was om op kwalitatieve wijze inzicht te verkrijgen in het 
ontstaan en de afloop van ongevallen met speed-pedelecs, met in het bijzonder aandacht voor 
de rol van: 
 de rijsnelheid van de speed-pedelecrijder,  
 de positie op de weg (op de rijbaan of het fietspad, en de laterale positie indien op de 

rijbaan),  
 de verwachting van medeweggebruikers ten aanzien van de snelheid en rijpositie van de 

speed-pedelecrijder,  
 de zichtbaarheid van het voertuig (inclusief onverwacht hoge snelheid), en  
 het helmgebruik (type helm, relatie met letsel). 

 
Het onderzoek dient als een eerste verkenning van de aard van speed-pedelecongevallen en de 
factoren die een rol spelen bij het ontstaan en de afloop van deze ongevallen. 
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1.5 Onderzoeksvragen 
De onderzoeksvragen die leidend waren in dit onderzoek luiden: 
 Wat is het profiel van ongevalsbetrokken speed-pedelecrijders (leeftijd, geslacht, motieven 

voor speed-pedelecgebruik) en hoe verhoudt dat zich tot de gehele populatie van speed-
pedelecrijders? 

 Op welke locaties vinden speed-pedelecongevallen plaats? 
 Welke ongevalspatronen of typen van speed-pedelecongevallen kunnen worden 

onderscheiden? 
 Welke ongevals- en letselfactoren spelen een rol bij het ontstaan en de afloop van speed-

pedelecongevallen? 
 Wat zijn kansrijke oplossingsrichtingen: hoe is het toekomstig aantal speed-

pedelecongevallen te beperken zonder het probleem te verschuiven naar een andere 
vervoerswijze? 

1.6 Onderzoeksaanpak 
Deze dieptestudie is uitgevoerd door het SWOV-team voor diepteonderzoek, in het eigen 
werkgebied van het team, en conform de bestaande methodiek van gegevensverzameling en -
analyse in SWOV-dieptestudies (Davidse, 2007; 2011; 2012). Bij een SWOV-dieptestudie wordt 
gedetailleerde informatie verzameld over alle aspecten van het ongeval: de verkeerssituatie, de 
directe omgeving, het gedrag en de achtergrond van de betrokken verkeersdeelnemers, hun 
voertuigen en het letsel van de gewonden. Die informatie wordt vervolgens, samen met politie- 
en ziekenhuisgegevens, gebruikt om na te gaan hoe het ongeval is ontstaan en welke factoren 
daar een rol bij hebben gespeeld. Op basis hiervan kunnen maatregelen worden geselecteerd 
waarmee vergelijkbare ongevallen in de toekomst kunnen worden voorkomen of waarmee de 
letselernst van deze ongevallen kan worden teruggedrongen. In deze paragraaf beschrijven we in 
grote lijnen hoe het onderzoek is uitgevoerd. Een gedetailleerder beschrijving van de 
onderzoeksmethodiek volgt in Hoofdstuk 2. 

Selectie van relevante ongevallen 
Van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019 werd het team door de politie-eenheid Den 
Haag op de hoogte gesteld van mogelijk relevante ongevallen die zij in hun werkgebied 
registreerden: de provincie Zuid-Holland ten noorden van Rotterdam. Daarnaast bekeek het 
team dagelijks websites van en over hulpverlenende instanties, met als doel speed-pedelec-
ongevallen te traceren die niet door de politie waren geregistreerd. Daaruit selecteerde het team 
díe ongevallen waarbij een elektrische fiets betrokken was die ondersteuning biedt tot een 
snelheid die ruim hoger ligt dan 25 km/uur. Daarmee hebben we ‘speed-pedelecs’ ruim 
geïnterpreteerd; niet alleen elektrische fietsen die volgens de voertuigregistratie een speed-
pedelec zijn. Het onderzoeksteam heeft daarvoor gekozen om ook ongevallen mee te kunnen 
nemen van speed-pedelecrijders die bewust geen kentekenplaat voeren of van fietsers die de 
ondersteuning van een ‘gewone’ elektrische fiets (mogelijk) hebben opgevoerd. Alle voor deze 
studie geselecteerde elektrisch aangedreven tweewielers worden in dit rapport speed-pedelecs 
genoemd, ongeacht hun officiële status. 

Dataverzameling 
Via interviews, weginspectie en inspectie van de voertuigen werd voor alle ongevallen 
gedetailleerde informatie verzameld over de locatie van het ongeval, de betrokken verkeers-
deelnemers, hun gedrag en letsel, en de betrokken voertuigen. Daarnaast zijn aanvullende 
gegevens verkregen via politie en ziekenhuizen. Op deze wijze is informatie verzameld over 29 
ongevallen.  
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Analyse per ongeval 
Voor elk ongeval is het ongevalsverloop in kaart gebracht en zijn op systematische wijze alle 
factoren geselecteerd die een rol speelden bij het ontstaan en de afloop van dat ongeval. 
Daarvoor is gebruikgemaakt van een standaardlijst van mogelijke ongevalsfactoren die 
betrekking hebben op de verkeersdeelnemer zelf, zijn voertuig, de weg, en op de algemene 
omstandigheden ten tijde van het ongeval. Dit resulteerde in een beschrijving van het ongevals-
scenario voor elk van de betrokken verkeersdeelnemers: 1) de verkeerssituatie voorafgaand aan 
het ongeval, 2) de factoren die een rol speelden bij het ontstaan van het ongeval, 3) de fout van 
de speed-pedelecrijder of andere verkeersdeelnemer die daar het gevolg van was, 4) de kritische 
situatie waarin deze fout resulteerde, 5) de val of botsing, 6) het letsel dat de speed-pedelecrijder 
of andere verkeersdeelnemer daarbij opliep, en 7) de factoren die een rol speelden bij het 
ontstaan van het letsel of de ernst daarvan verhoogden. 

Groeperen van vergelijkbare ongevallen 
Nadat alle ongevallen op deze wijze waren beschreven, zijn ongevallen met een vergelijkbaar 
ongevalsverloop en een vergelijkbare combinatie van factoren gegroepeerd tot subtypen van 
speed-pedelecongevallen. Deze subtypen zijn beschreven aan de hand van het algemene 
ongevalsverloop, de kenmerken van de verkeersdeelnemers die erbij betrokken waren en andere 
kenmerken die de ongevallen van dat subtype gemeenschappelijk hadden. Voor elk subtype is 
bovendien een prototypisch ongevalsscenario opgesteld. Dit prototypische scenario kan worden 
beschouwd als de grootste gemene deler van de scenario’s die het vertegenwoordigt. Het is dus 
niet een bestaand ongeval, maar een karakteristieke beschrijving van een subtype. De ongevals-
factoren die zijn opgenomen in een prototypisch scenario geven aanknopingspunten voor 
maatregelen die genomen kunnen worden om het aantal ongevallen van dat subtype terug te 
dringen. 

Van resultaten naar kansrijke oplossingsrichtingen 
De resultaten van de ongevalsanalyses zijn vervolgens op hoofdlijnen vergeleken met de 
resultaten van eerdere ongevallen- en vragenlijststudies naar het gebruik van en ongevallen met 
speed-pedelecs. Deze vergelijking geeft inzicht in de representativiteit en een betere onderbouwing 
voor welke maatregelen relevant zijn voor het voorkómen van speed-pedelecongevallen. Bij de 
uiteindelijke selectie van kansrijke oplossingsrichtingen is enerzijds gekeken naar eerder 
voorgestelde maatregelen en anderzijds zijn nieuwe mogelijkheden op basis van de inzichten die 
de dieptestudie en eerder onderzoek naar speed-pedelecrijders hebben opgeleverd.  

1.7 Leeswijzer 
In Hoofdstuk 2 wordt meer in detail beschreven hoe de informatie over speed-pedelecongevallen 
is verzameld en geanalyseerd. De resultaten van de ongevallenanalyses worden besproken in 
Hoofdstuk 3: eerst op hoofdlijnen en daarna per type speed-pedelecongeval. Voor elk type 
speed-pedelecongeval is onder meer een beschrijving opgenomen van een karakteristiek 
ongeval. In Hoofdstuk 4 worden de resultaten van de ongevallenanalyses samengevat: wat zijn de 
belangrijkste ongevalskenmerken, ongevalsfactoren en letselfactoren. In Hoofdstuk 5 worden 
deze resultaten vergeleken met die van andere studies naar het gebruik van en (bijna-)ongevallen 
met speed-pedelecs. In Hoofdstuk 6 volgen de conclusies en mogelijkheden om het toekomstig 
aantal speed-pedelecongevallen te beperken. 
 
In dit rapport wordt voor de speed-pedelecrijder (en andere betrokken verkeersdeelnemers) 
steeds de mannelijke vorm aangehouden. Dit heeft twee redenen: het vergroot zowel het 
leesgemak als (bij ongevalsbeschrijvingen) de anonimiteit van de betrokken speed-pedelecrijders. 
 
Op een aantal plekken in het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen een officiële speed 
pedelec, een gewone elektrische fiets, een opgevoerde elektrische fiets en een conventionele 
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fiets. Met een officiële speed pedelec bedoelen we een elektrische fiets die ondersteuning biedt 
tot 45 km/uur en die als een bromfiets (vanaf 2017) of als snorfiets (vóór 2017) is gecategoriseerd. 
Een ‘gewone’ elektrische fiets betreft een elektrische fiets die ondersteuning biedt tot 25 km/uur. 
Bij een opgevoerde elektrische fiets ligt de ondersteuning ruim boven 25 km/uur. Een 
conventionele fiets is een fiets zonder ondersteuning.  
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Deze dieptestudie is uitgevoerd conform de bestaande methodiek voor gegevensverzameling 
en -analyse in SWOV-dieptestudies. Deze staat uitgebreid beschreven in Davidse (2007; 2011). 
In dit hoofdstuk staat beschreven hoe de ongevallen voor de onderhavige dieptestudie zijn 
geselecteerd en welke stappen het team heeft doorlopen bij de dataverzameling en data-analyse. 
 
In Paragraaf 2.1 staat beschreven in welke periode en regio de ongevallen plaatsvonden die het 
SWOV-team heeft bestudeerd. Daarna wordt ingegaan op de samenstelling van de bestudeerde 
ongevallen (Paragraaf 2.2). In Paragraaf 2.3 staat beschreven welke informatie over deze 
ongevallen is verzameld en in Paragraaf 2.4 tot en met 2.6 op welke wijze deze informatie is 
geanalyseerd. 

2.1 Selectie van relevante ongevallen 
Voor deze dieptestudie is informatie verzameld over ongevallen die plaatsvonden in het 
werkgebied van het SWOV-team voor diepteonderzoek (zie Afbeelding 2.1). Dit gebied komt 
overeen met de provincie Zuid-Holland ten noorden van Rotterdam en is gelijk aan het 
werkgebied van de politie-eenheid Den Haag13. Van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019 
werd het team door de politie-eenheid Den Haag op de hoogte gesteld van relevante ongevallen 
die zij in dit onderzoeksgebied registreerden. Daarnaast bekeek het team dagelijks websites van 
en over hulpverlenende instanties, met als doel speed-pedelecongevallen te traceren die niet 
door de politie waren geregistreerd. Daaruit selecteerde het team díe ongevallen waarbij een 
elektrische fiets betrokken was die ondersteuning biedt tot een snelheid die ruim hoger ligt dan 
25 km/uur. Daarmee is het voertuigtype ‘speed-pedelec’ ruimer genomen dan alleen elektrische 
fietsen die volgens de voertuigregistratie een speed-pedelec zijn. Het onderzoeksteam heeft 
daarvoor gekozen om ook ongevallen mee te kunnen nemen van speed-pedelecrijders die 
bewust geen kentekenplaat voeren of van fietsers die de ondersteuning van een ‘gewone’ 
elektrische fiets (mogelijk) hebben opgevoerd. In deze dieptestudie werden, in tegenstelling tot 
voorgaande dieptestudies, ook enkele ongevallen meegenomen waarbij het letsel van de 
betrokkenen niet ernstig genoeg was om ze naar het ziekenhuis te vervoeren. De reden daarvoor 
was dat het aantal speed-pedelecs in het verkeer nog zo gering is en er nog zo weinig kennis is 
over ongevallen met speed-pedelecs dat elk ongeval dat met een dergelijk voertuig plaatsvindt 
waardevolle informatie oplevert. 
 
Op basis van de politiegegevens is contact opgenomen met de betrokken speed-pedelecrijders. 
Het streven was in totaal 30 tot 40 ongevallen te bestuderen. Dit aantal wordt voldoende groot 
geacht om een goed beeld te krijgen van de belangrijkste ongevals- en letselfactoren (Davidse, 
2007).  
 

 
13. Op 1 juli 2020 was de provincie Zuid-Holland de provincie waarin de meeste speed-pedelecs geregistreerd stonden 

(18% van de 21.114 speed-pedelecs in Nederland). Per 100.000 inwoners zijn er in Zuid-Holland echter minder 

speed-pedelecs dan het landelijk gemiddelde (103 ten opzichte van 121 speed-pedelecs per 100.000 inwoners). 

2 Methode van onderzoek 
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Afbeelding 2.1.Gebied 

waarbinnen de onderzochte 

speed-pedelecongevallen 

plaatsvonden  

  

 
 
In totaal heeft het SWOV-team 140 unieke meldingen van mogelijk relevante ongevallen 
ontvangen. Een deel ervan, namelijk 85 van deze ongevallen, bleek echter niet te voldoen aan de 
bovengenoemde criteria. Zo bleek bij 59 ongevallen uit politiegegevens of navraag bij de berijder 
dat het geen speed-pedelec maar een ‘gewone’ elektrische fiets betrof. Daarnaast waren er acht 
ongevallen met fietsen zonder ondersteuning en één ongeval met een snorfiets. Bij 6 ongevallen 
was het niet duidelijk of er een ‘gewone’ elektrische fiets of een fiets zonder ondersteuning 
betrokken was. Verder bleken 10 ongevallen uitsluitend tot materiële schade te hebben geleid. 
Bij 1 ongeval beweerde de berijder dat hij geen ongeval had gehad en ook geen fiets met 
ondersteuning bezat.  
 
Van de resterende 55 ongevallen konden twintig ongevallen niet worden meegenomen omdat de 
(mogelijke) speed-pedelecrijder niet aan het onderzoek wilde meewerken of niet bereikbaar 
bleek (ondanks diverse pogingen daartoe via telefoon en/of e-mail). Bij twee ongevallen waren er 
onvoldoende gegevens in de politieregistratie waardoor de betrokkenen niet konden worden 
benaderd. Bij zes ongevallen zijn de betrokkenen om andere redenen niet benaderd (meestal 
omdat het zeer waarschijnlijk was dat er bij deze ongevallen geen speed-pedelecrijder betrokken 
was). 
 
Uiteindelijk heeft het team over 27 ongevallen voldoende informatie kunnen verzamelen om een 
gedegen analyse van de ongevals- en letselfactoren te kunnen uitvoeren. Daarnaast had het team 
gedetailleerde informatie over twee speed-pedelecongevallen (één uit 2015 en de andere uit 
2016) tot zijn beschikking die in een eerdere studie was verzameld (SaferWheels) (Morris et al., 
2018). Deze ongevallen vonden in dezelfde regio plaats. 
 
In Afbeelding 2.2 is weergegeven hoeveel ongevallen om welke reden afvielen.  
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Afbeelding 2.2. Schematische 

weergave van de 

totstandkoming van de set van 

bestudeerde ongevallen. 

  140 meldingen 

          85 ongevallen voldoen niet aan de criteria (voertuigtype en/of letselernst) 

55 mogelijk relevante ongevallen 

          6 mogelijke speed-pedelecrijders niet benaderd: zeer waarschijnlijk geen speed-pedelecs 

          49 (mogelijke) speed-pedelecrijders benaderd: bij 1 voertuigtype onzeker  

         11 willen niet meewerken: 8 speed-pedelecs en 3 voertuigtype onduidelijk 

          9 niet bereikbaar: 4 speed-pedelecs en 5 voertuigtype onduidelijk 

           27 willen meewerken (speed-pedelec of andere betrokkene) 

 2 ongevallen uit een eerdere studie (SaferWheels) meegenomen 

  29 speed-pedelecongevallen bestudeerd 

2.2 Samenstelling van de bestudeerde set ongevallen 
De 29 ongevallen die in het vervolg van dit rapport nader worden besproken, zijn een subset van 
de gemelde ongevallen. De kenmerken van deze subset zijn niet per definitie gelijk aan die van de 
totale set van gemelde ongevallen waarbij speed-pedelecs betrokken waren of – en dat is ernstiger 
– aan die van de set van relevante ongevallen die niet meegenomen zijn. Er kan namelijk sprake zijn 
geweest van non-respons bias. Zo kan het zijn dat personen die niet bereikbaar waren verschillen 
van de personen die wel de telefoon opnamen en ook bereid waren om mee te werken. De non-
respons onder de personen die wel de telefoon opnamen maar aangaven niet mee te willen 
werken heeft in potentie een grotere invloed op de representativiteit van de bestudeerde subset 
van ongevallen. Verschillen in de bereidheid om mee te werken aan een interview kunnen 
immers samenhangen met de eigen rol in het ontstaan van het ongeval en/of het letsel dat zij als 
gevolg van het ongeval hebben opgelopen (niet in staat om mee te werken of geen herinnering 
meer hebben aan de gebeurtenissen). Wanneer sprake is geweest van non-respons bias, kan dat 
gevolgen hebben voor de representativiteit van de subset van bestudeerde ongevallen en 
daarmee voor de conclusies over de ongevalsfactoren, de leeftijdsverdelingen en de ernst van 
speed-pedelecongevallen. In eerdere dieptestudies is er daarom onderzocht of er sprake was van 
non-respons bias. Daartoe werden de bestudeerde ongevallen op een aantal kenmerken 
vergeleken met de ongevallen waarvan de betrokkenen niet wilden meewerken en met ongevallen 
waarvan de betrokkenen niet bereikbaar waren. Bij het onderhavige onderzoek was het helaas 
niet mogelijk om te onderzoeken of er sprake was van non-respons bias. Dit omdat er op voorhand 
vaak niet duidelijk was of bij de gemelde ongevallen daadwerkelijk een speed-pedelecrijder 
betrokken was.  

2.3 Dataverzameling door het SWOV-team voor 
diepteonderzoek  
Voor alle 29 speed-pedelecongevallen uit de in Paragraaf 2.1 beschreven set ongevallen is 
aanvullende informatie verzameld over de betrokken verkeersdeelnemers (zie Paragraaf 2.3.1), 
de verkeerssituatie ter plaatse (zie Paragraaf 2.3.2), de speed-pedelecs (zie Paragraaf 2.3.3) en 
het letsel van de speed-pedelecrijders en eventuele andere betrokkenen (zie Paragraaf 2.2.4). 
Alle verzamelde informatie is opgeslagen in een SQL-database met Windows-interface die 
speciaal voor het SWOV-diepteonderzoek naar verkeersongevallen werd gebouwd (Reurings, 
2012).  

2.3.1 Interviews met de betrokken verkeersdeelnemers  
Na binnenkomst van een melding over een ongeval ging het team eerst na of het ongeval 
voldeed aan de criteria die in Paragraaf 2.1 omschreven staan. Vervolgens nam één van de 
psychologen uit het team contact op met de vermoedelijke speed-pedelecrijder die betrokken 

    



 
  

 
  

Titel  Ongevallen met speed-pedelecs 
Rapport  R-2021-19A 

Pagina  27 

was bij het ongeval. Voor de zekerheid hebben we ook enkele interviews afgenomen daar waar 
het op voorhand niet duidelijk was of het om een ‘snelle’ elektrische fiets ging. Als er naast de 
speed-pedelecrijder ook een andere verkeersdeelnemer bij het ongeval betrokken was, dan werd 
ook met deze persoon contact opgenomen met het verzoek of hij wilde meewerken aan een 
interview. Uiteindelijk waren er 29 speed-pedelecrijders in staat en bereid om aan een interview 
mee te werken (zie Afbeelding 2.2). Daarnaast waren ook 10 andere verkeersdeelnemers die bij 
het ongeval betrokken waren bereid om mee te werken. 
 
De interviews zijn afgenomen door een psycholoog uit het onderzoeksteam. De interviews 
vonden doorgaans bij de geïnterviewde personen thuis plaats, soms is er gekozen voor een 
andere locatie. De eventuele andere verkeersdeelnemers die bij het ongeval betrokken waren 
zijn soms telefonisch geïnterviewd. Voorafgaand aan het interview werd (nogmaals) kort 
toegelicht wat het doel van het onderzoek was, en werd benadrukt dat de informatie die men 
zou verstrekken vertrouwelijk behandeld wordt en dat voor zover de resultaten van het 
onderzoek bekend worden gemaakt, het op geen enkele wijze mogelijk zal zijn om na te gaan 
welke specifieke ongevallen er bestudeerd zijn en welke mensen daarbij betrokken waren (zie 
Bijlagen A t/m C voor de informatie die vooraf aan de te interviewen personen werd verstrekt). 
Nadat deze informatie was verstrekt, en voordat het interview werd gestart, werd de persoon 
gevraagd of hij de toegestuurde verklaring voor geïnformeerde toestemming al had ondertekend 
of dat – bij geen bezwaar – alsnog wilde doen.  
  
De interviews volgden een vast patroon van vragen (zie Davidse, 2011: pagina 41 en Bijlage 4 van 
dat rapport). De lijst met interviewvragen was oorspronkelijk opgesteld voor een dieptestudie 
naar bermongevallen. Die interviewlijst was gebaseerd op vragenlijsten en interviews die in 
buitenlandse dieptestudies worden gebruikt (zie Davidse, 2007). De lijst bestaat grotendeels uit 
vrij algemene, open vragen, met als doel de geïnterviewde zo min mogelijk te sturen. Onder elke 
open vraag is een checklist opgenomen met deelvragen die ook beantwoord moesten worden. 
Deze deelvragen werden alleen gesteld als de geïnterviewde hier uit zichzelf niets over had 
gezegd. De oorspronkelijke interviewlijst is in de loop der tijd steeds aangepast aan het onderwerp 
van de dieptestudie waarvoor hij werd gebruikt. Zo is ook voor de onderhavige dieptestudie naar 
speed-pedelecongevallen een aantal vragen toegevoegd. Deze hebben betrekking op: 
 waar de speed-pedelec is gekocht en door wie hij wordt onderhouden;  
 reden voor aanschaf; 
 leeftijd van de speed-pedelec op moment van aanschaf;  
 mate waarin de verkoper informatie heeft gegeven over de speed-pedelec;  
 kennis over de regelgeving (rijbewijs, helm, maximumsnelheid, plaats op de weg);  
 helm: wel of geen helm gedragen ten tijde van het ongeval, type helm, was de helm 

vastgemaakt, wanneer is de helm aangeschaft; 
 tot welke snelheid de speed-pedelec ondersteuning biedt en of mate van ondersteuning na 

de aankoop is aangepast; 
 de maximaal haalbare snelheid; 
 algemeen oordeel over de speed-pedelec (veiligheid, stabiliteit, rijcomfort);  
 eventuele accessoires die na de aankoop van de speed-pedelec zijn aangebracht 

 
De volledige lijst met vragen die aan de speed-pedelecrijders werden gesteld, is opgenomen in 
Bijlage D. Enkele vragen waren verschillend voor speed-pedelecrijders die in botsing kwamen 
met een andere verkeersdeelnemer en voor speed-pedelecrijders die vielen of botsten met een 
obstakel. De interviewlijst uit Bijlage D werd gebruikt voor speed-pedelecrijders die met een 
andere verkeersdeelnemer botsten. De interviewlijst voor de andere ongevalsbetrokken speed-
pedelecrijders wijkt op enkele punten af, zoals het achterwege laten van de vervolgvragen bij 
vraag 5. Ook de interviewlijst die gebruikt werd voor het interviewen van de verkeersdeelnemer 
waarmee de speed-pedelecrijder in botsing was gekomen, week op enkele punten af. De exacte 
vraagstelling was daar bovendien afhankelijk van het vervoermiddel waarmee deze persoon aan 
het verkeer deelnam. 
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Na afloop van het interview werd bij de geïnterviewde ook nagegaan wat de knijpkracht in de 
handen was. Uit onderzoek van Pijnappels et al. (2008) komt namelijk naar voren dat spierkracht 
een goede voorspeller is voor de kans op vallen nadat iemand uit evenwicht is gebracht. Mensen 
met een grotere spierkracht bleken beter in balans te kunnen blijven. De knijpkracht werd 
gemeten met een JAMAR hydraulische handdynamometer. De geïnterviewde moest proberen de 
handdynamometer zo ver mogelijk in te knijpen terwijl hij zijn onderarm liet rusten op een 
tafelblad op ellebooghoogte. De meting werd met elke hand tweemaal uitgevoerd, waarna het 
gemiddelde van beide metingen werd genoteerd. Dit gemiddelde werd vergeleken met 
normwaarden die beschreven staan in de handleiding van de dynamometer (aparte normwaarden 
voor vijfjaarsleeftijdsklassen en geslacht). Daarnaast werd genoteerd of de geïnterviewde links- 
of rechtshandig was, of hij als gevolg van het ongeval letsel had opgelopen dat van invloed kon 
zijn op de knijpkrachtmeting en of de meting op enige andere wijze beïnvloed was. 
 
De medewerking aan het interview was leidend voor de verdere dataverzameling. Als geen van de 
betrokken verkeersdeelnemers bereid was om medewerking te verlenen aan het onderzoek dan 
werd het ongeval niet meegenomen in de dieptestudie. Eerdere dieptestudies hebben namelijk 
uitgewezen dat informatie uit de eerste hand over het ongevalsverloop essentieel is voor een 
volwaardige analyse van de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van een ongeval (Davidse, 
2012). Daarnaast leveren de interviews detailinformatie op over de exacte ongevalslocatie, waar 
de betrokken verkeersdeelnemers zich bevonden en welke manoeuvres ze uitvoerden. Deze 
informatie is van belang voor de weginspecties die in het kader van de dieptestudie worden 
uitgevoerd. In de politiegegevens is deze informatie niet altijd beschikbaar of voldoende 
gedetailleerd. 

2.3.2 Inspectie van de ongevalslocatie en de aanrijroute 
Informatie over de ongevalslocaties en over de aanrijroutes is verzameld door een weginspectie 
ter plaatse (inclusief het verzamelen van fotomateriaal) en het filmen van de laatste vijfhonderd 
meter van de routes die de betrokken verkeersdeelnemers hadden afgelegd. De weginspecties 
zijn uitgevoerd door een teamlid met een verkeerskundige achtergrond, ondersteund door een 
projectmedewerker. Zij hebben alle 29 ongevalslocaties geïnspecteerd. De lijst met de te 
verzamelen weg- en omgevingskenmerken is in 2009 opgesteld met behulp van relevante CROW-
publicaties zoals de Handboeken Wegontwerp Gebiedsontsluitingswegen (CROW, 2002b) en 
Erftoegangswegen (CROW, 2002a) en ten behoeve van dieptestudies naar ongevallen binnen de 
bebouwde kom en (snor)fietsongevallen aangevuld met behulp van de ASVV (CROW, 2008; 2012) 
en de Ontwerpwijzer Fietsverkeer (CROW, 2006; 2016). Aan de hand van de films van de 
aanrijroutes is een beeld geschetst van wat de verkeersdeelnemer kort voor het ongeval heeft 
gezien en de verwachtingen die hij daardoor kan hebben gehad op het moment dat hij de 
ongevalslocatie naderde. 
  
De metingen ter plaatse zijn uitgevoerd met behulp van een Leica Disto D8 laserafstandsmeter 
met statief, een digitaal meetwiel, een uitschuifbare E-baak (een uitschuifbare meetlat van 
maximaal 5 meter) en een rolmaat (zie Afbeelding 2.3). De foto’s zijn gemaakt met een Canon 
Powershot G11 en voor de films werd daarnaast gebruik gemaakt van de GoPro HERO 3 Black 
Edition. De aanrijroutes van de bij het ongeval betrokken speed-pedelecrijders en eventuele 
fietsers zijn al fietsend gemaakt, met de GoPro-camera gemonteerd op een fietshelm. Voor een 
beeld van het gebruik van de weginfrastructuur ter plaatse werd gedurende een kwartier zo 
onopvallend mogelijk het gedrag van voorbijkomende weggebruikers gefilmd. 
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Afbeelding 2.3. Apparatuur die 

bij de weginspecties is gebruikt 

om afstanden te meten. Van 

links naar rechts: het digitale 

meetwiel, de rolmaat, de E-

baak en het statief met de 

Leica Disto D8 

laserafstandsmeter 

  

 
 
 
Voor meer informatie over de algemene werkwijze bij de weginspecties en de verzamelde 
kenmerken wordt de lezer verwezen naar Hoofdstuk 2 van Davidse (2011).  
 
Bij de weginspecties voor de onderhavige dieptestudie is in het bijzonder aandacht besteed aan 
kenmerken die van invloed zijn op de interactie tussen speed-pedelecrijders en (brom-/snor-
)fietsers op het fietspad of fiets-/bromfietspad en op kenmerken die van invloed kunnen zijn op 
de interactie tussen speed-pedelecrijders en verkeer dat op de hoofdrijbaan rijdt. Voorbeelden 
van dergelijke kenmerken zijn:  
 een- of tweerichtingenfietspad;  
 breedte van het fiets- of fiets-/bromfietspad; 
 verkeersdrukte op het fiets- of fiets-/bromfietspad; 
 obstakels op en langs het fiets- of fiets-/bromfietspad; 
 vormgeving van de aansluiting met het kruispunt; 
 kenmerken van de hoofdrijbaan; en 
 geparkeerde voertuigen. 

2.3.3 Inspectie van de speed-pedelec en eventuele andere betrokken voertuigen  
Informatie over het type speed-pedelec dat bij het ongeval betrokken was en de schade die de 
speed-pedelec bij het ongeval heeft opgelopen, is verzameld door de speed-pedelec na afloop 
van het interview bij de betrokkene thuis te inspecteren. In een aantal gevallen had de politie de 
speed-pedelec voor nader onderzoek meegenomen of was de speed-pedelec voor reparatie naar 
de rijwielhandelaar gebracht. De speed-pedelec werd dan bij de politie of rijwielhandelaar 
geïnspecteerd.  
  
Idealiter werd de voertuiginspectie uitgevoerd door de voertuigspecialist van het onderzoeksteam. 
In andere gevallen werd de inspectie uitgevoerd door de psycholoog die het interview met de 
betreffende speed-pedelecrijder had afgenomen. De inspectie bestond uit het invullen van een 
voertuigformulier (zie Bijlage E) en het nemen van foto’s volgens een vast format. Op het SWOV-
kantoor werd het fotomateriaal geanonimiseerd, werden de verzamelde gegevens ingevoerd in 
de database en werden eventueel ontbrekende gegevens opgezocht in de specificaties van de 
betreffende speed-pedelec, die veelal op internet te vinden zijn.  
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Van de 29 speed-pedelecs die bij de bestudeerde ongevallen betrokken waren heeft het team er 
vier van de vijf (n=23) conform instructies kunnen inspecteren. Daarnaast kon het team voor drie 
speed-pedelecs gebruikmaken van de foto’s die de eigenaar van de speed-pedelec had gemaakt 
en/of van een schaderapport van de verzekering. Van de overige drie speed-pedelecs was geen 
informatie of slechts een enkele mediafoto beschikbaar die niet voldoende informatie verschafte 
over de uitrusting van de speed-pedelec en de staat van het voertuig voor het ongeval 
plaatsvond.  
 
Als naast een speed-pedelec ook een fiets of gemotoriseerd voertuig bij het ongeval betrokken 
was, werd dat voertuig – waar mogelijk – ook geïnspecteerd. Daarvoor werd eveneens gebruik 
gemaakt van een vast invulformulier afgestemd op het betreffende voertuigtype en een vast 
format voor het nemen van foto’s.  

2.3.4 Letsel van de slachtoffers  
Informatie over het eventuele letsel van de betrokken verkeersdeelnemers is afgeleid uit de 
politiedocumentatie, de interviews en eventueel beschikbare ziekenhuisgegevens. Voor het 
bepalen van de ernst van het letsel is gebruikgemaakt van de AIS-codering die is opgesteld door 
de Association for the Advancement of Automotive Medicine (AAAM; zie Gennarelli, 2008). Dit is 
een internationaal erkende en gestandaardiseerde classificatie van letsels die bovendien voor elk 
letsel aangeeft hoe levensbedreigend deze verwonding is (van 1 voor licht letsel tot 6 voor 
maximaal en op dit moment onbehandelbaar letsel). Officieel dient deze AIS-codering altijd 
gebaseerd te worden op de officiële diagnoses van een arts. Om deze diagnoses te kunnen inzien 
is de verkeersdeelnemers die meewerkten aan het onderzoek gevraagd of zij toestemming 
wilden verlenen aan de SWOV om de medische gegevens over het letsel dat zij bij het ongeval 
hadden opgelopen in te mogen zien (zie Bijlage F). Vervolgens werd een kopie van deze 
toestemming opgestuurd naar Traumacentrum West met het verzoek om de diagnoses van de 
betreffende persoon met de bijbehorende AIS-codes te retourneren. Het Traumacentrum is 
daartoe in staat doordat alle ziekenhuizen uit het onderzoeksgebied bij dit centrum zijn 
aangesloten en het Traumacentrum een bestand bijhoudt van alle diagnoses van patiënten die 
via de spoedeisende hulp van een van deze ziekenhuizen in het ziekenhuis zijn opgenomen 
(minimaal één nacht) of overgeplaatst. Het Traumacentrum voorziet deze diagnoses van een AIS-
code volgens de codering uit 2005, update 2008 (Gennarelli, 2008). De diagnoses en AIS-codes 
die op deze wijze zijn verkregen, zijn vervolgens overgenomen in de database voor SWOV-
diepteonderzoek. Als het Traumacentrum geen letselinformatie over het betreffende slachtoffer 
had, bijvoorbeeld omdat de patiënt in een ziekenhuis buiten de regio was opgenomen of in het 
geheel niet in een ziekenhuis was opgenomen (bijvoorbeeld alleen behandeld op de 
spoedeisende hulp), dan codeerde het team het letsel op basis van de informatie uit het 
interview en/of de politiegegevens. 
 
Van de 29 speed-pedelecrijders zijn er 24 naar het ziekenhuis vervoerd, waarvan één op eigen 
gelegenheid. Voor 6 van de 24 naar het ziekenhuis gebrachte speed-pedelecrijders is uit de 
traumaregistratie informatie verkregen over de ernst van het letsel. Van 18 speed-pedelecrijders 
had het Traumacentrum geen informatie omdat de speed-pedelecrijder korter dan één dag in het 
ziekenhuis was opgenomen, wat een inclusiecriterium is voor hun traumaregistratie. Daarnaast 
zijn 3 andere betrokkenen van de speed-pedelecongevallen vanwege hun letsel naar het 
ziekenhuis vervoerd. Alle drie werden in het ziekenhuis opgenomen en van hen is eveneens 
informatie verkregen over de ernst van het letsel. 
 
Met de informatie van het Traumacentrum was voor 6 van de 29 speed-pedelecrijders en 3 
andere betrokkenen medische informatie beschikbaar over het letsel dat ze bij het ongeval 
hadden opgelopen. Voor informatie over het letsel van de andere (licht) gewonde speed-
pedelecrijders waren alleen de interviews met de speed-pedelecrijders beschikbaar. Daarnaast 
bevatten ook de politiegegevens soms enkele aanwijzingen over het letsel van de speed-
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pedelecrijder. Met die aanwijzingen heeft een teamlid dat getraind is in het coderen van AIS aan 
de hand van de AIS-handleiding de AIS voor elk afzonderlijk letsel bepaald.  
 
Tot slot is per verkeersdeelnemer bepaald wat de hoogste letselernst was. Daarvoor is 
gebruikgemaakt van de internationaal erkende MAIS-score (Maximum AIS). De MAIS is gelijk aan 
de hoogste AIS-waarde van een gewonde. Binnen de traumatologie beschouwt men een MAIS 
van 3 of hoger als ernstig letsel. Binnen het Nederlandse verkeersveiligheidsbeleid spreekt men 
bij een MAIS van 2 of hoger over een ernstig verkeersgewonde, mits deze persoon in het 
ziekenhuis is opgenomen én niet binnen 30 dagen als gevolg van het ongeval is overleden 
(Reurings & Bos, 2009). In het laatste geval wordt het slachtoffer namelijk als verkeersdode 
geregistreerd.  

2.4 Analyse van ongevalsfactoren, letselfactoren en 
functionele fouten 
Nadat alle informatie over een ongeval in de database was ingevoerd, zijn de teamleden die de 
dataverzameling voor dat ongeval hadden uitgevoerd, samen met de projectleider bijeengekomen 
om te bespreken welke factoren – gezien de voorliggende data – een rol hebben gespeeld bij het 
ontstaan van het ongeval, en welke een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de letsels bij de 
betrokken verkeersdeelnemers (voor meer informatie over de gevolgde procedure zie Davidse, 
2011). Het uitgangspunt bij de besprekingen was steeds dat een ongeval het gevolg is van een 
samenloop van omstandigheden en dat verschillende factoren een rol spelen bij het ontstaan van 
het ongeval en het letsel. Dit zijn niet noodzakelijkerwijs alle geldende omstandigheden. De 
speed-pedelecrijder kan bijvoorbeeld weinig ervaring hebben, de maatvoering van het fiets-
/bromfietspad kan afwijken van de CROW-richtlijnen en het kan ten tijde van het ongeval hebben 
geregend, maar dat wil niet zeggen dat deze factoren (weinig ervaring, verhardingsbreedte en 
regen) ook een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van het ongeval. Het doel van de besprekingen 
was die factoren te selecteren die een bijdrage hebben geleverd aan het ontstaan van het ongeval 
en/of het ontstaan van het letsel. Deze factoren geven aanknopingspunten voor maatregelen 
waarmee toekomstige ongevallen kunnen worden voorkomen en waarmee de ernst van het 
letsel kan worden gereduceerd. 

2.4.1 Ongevalsfactoren  
Bij de evaluatie van de factoren die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van een ongeval, is 
steeds gewerkt met een vaste set van factoren. Deze vaste set is bij de start van het SWOV-
diepteonderzoek in 2008 samengesteld, mede op basis van de lijst met factoren die zijn 
gedefinieerd binnen het Europese TRACE-project (Van Elslande, Naing & Engel, 2008). Een volledig 
overzicht van de vaste set van factoren die in deze dieptestudie is gebruikt, is opgenomen in 
Bijlage G. Voor elke factor is na overleg aangegeven of deze van toepassing was en in welke zin 
dit het geval was (bijvoorbeeld welke specifieke medische conditie een rol heeft gespeeld of welk 
aspect van het wegmeubilair heeft bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval). Daarnaast is 
aangegeven op welke informatiebronnen het team dit baseerde (interview, politiegegevens, 
weginspectie, voertuiginspectie), en hoe zeker het team ervan was dat deze factor een rol heeft 
gespeeld bij het ontstaan van het ongeval (twijfel, waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk). 

2.4.2 Letselfactoren 
De factoren die een rol speelden bij het ontstaan van het letsel van een verkeersdeelnemer zijn 
eveneens geselecteerd uit een vooraf gedefinieerde lijst (zie Bijlage G). Daarbij is onderscheid 
gemaakt tussen letsel dat werd veroorzaakt door het niet of incorrect gebruik van beveiligings-
middelen, letsel door contact met het eigen voertuig (zoals de trapper of het stuur), letsel door 
contact met de omgeving (zoals met het hoofd op het wegdek terechtkomen of bekneld raken 
tussen het eigen en een ander voertuig), en letselverhogende omstandigheden (zoals te water 
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raken en vertraagde hulp). Daarnaast is ook aangegeven of er sprake was van letselverlagende 
omstandigheden, bijvoorbeeld doordat de speed-pedelecrijder de helm heeft gedragen. Net als 
bij de ongevalsfactoren is ook bij de letselfactoren aangegeven welke informatie het team ertoe 
bracht om aan te nemen dat deze factor een rol heeft gespeeld en hoe zeker het team ervan was 
dat deze factor een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van het letsel. 

2.4.3 Functionele fout van de bestuurder van het voertuig 
Tijdens de bespreking van de ongevallen is ook nagegaan welke ‘fouten’ van de verkeersdeelnemers 
een rol hebben gespeeld in het ontstaan van het ongeval (één omissie per verkeersdeelnemer). 
Voor het benoemen van deze ‘fouten’ is aangesloten bij de indeling in functionele fouten die is 
opgesteld door het Franse instituut INRETS (nu Université Gustave Eiffel; Van Elslande et al., 1997) 
en die later ook is toegepast in het Europese TRACE-project (Van Elslande & Fouquet, 2007). De 
functionele fouten zijn gekoppeld aan de verschillende stadia van het informatieverwerkings-
proces; er wordt dan ook onderscheid gemaakt tussen fouten die gemaakt worden in het stadium 
van de: 
1. detectie van informatie;  
2. interpretatie van deze informatie en dus het interpreteren van de situatie waarin men zich 

bevindt;  
3. voorspelling van wat er komen gaat; 
4. beslissing wat te doen; en 
5. uitvoering van deze actie.  
 
Er kan echter ook sprake zijn van een algeheel onvermogen tot informatieverwerking, zoals bij 
verlies van het bewustzijn of overmatig alcoholgebruik. Dergelijke ‘fouten’ worden ondergebracht 
in de (zesde) categorie ‘rijgeschiktheid’. Voorbeelden van functionele fouten zijn het niet 
detecteren van verkeersgerelateerde informatie omdat je met iets anders bezig bent (zoals 
sms’en, whatsappen, twitteren of naar een reclamebord kijken) en het verkeerd inschatten van 
de complexiteit van de weg (zoals de boogstraal van een bocht). Een volledig overzicht van de 
functionele fouten die het SWOV-team heeft gebruikt is te vinden in Bijlage H.  
 
Het gebruik van de term ‘fout’ impliceert niet dat de verkeersdeelnemer daarmee schuldig is aan 
het ontstaan van het ongeval. Een functionele fout kan namelijk samenhangen met of uitgelokt 
zijn door kenmerken van de verkeersdeelnemer, zijn voertuig, een andere verkeersdeelnemer 
en/of kenmerken van de omgeving. Deze kenmerken komen overeen met (een deel van) de 
ongevalsfactoren die eerder besproken zijn. Zo kan het zijn dat een verkeersdeelnemer een bocht 
verkeerd inschat omdat hij onervaren is en/of doordat het verloop van de bocht niet te overzien 
is. De functionele fout van de verkeersdeelnemer leidt op haar beurt tot een kritieke situatie 
(zoals de bocht niet kunnen houden), die afhankelijk van een al dan niet succesvol ingrijpen van 
de verkeersdeelnemer kan leiden tot een ongeval. De eerder besproken ongevalsfactoren spelen 
ook hier weer een rol. Zo zal de kans op een goede afloop kleiner zijn als de functionele fout 
wordt gemaakt door een verkeersdeelnemer die op of in een voor hem onbekend voertuig rijdt, 
als de boogstraal te krap is gezien de aanwezige verkanting, en als het wegdek glad of nat is.  

2.5 Beschrijving van de ongevalsscenario’s  
In de vorige paragraaf is aangegeven dat het uitgangspunt bij de analyse van ongevalsfactoren 
was dat een ongeval het gevolg is van een samenloop van omstandigheden en dat verschillende 
factoren een rol spelen bij het ontstaan van het ongeval. Deze samenhang van omstandigheden 
is ook terug te zien in de beschreven samenhang tussen ongevalsfactoren, functionele fouten en 
de aannemelijkheid dat een kritieke situatie nog hersteld kan worden, waardoor een ongeval kan 
worden voorkomen. Deze samenhang is voor alle ongevallen gevisualiseerd in de vorm van een 
of meer ongevalsscenario’s. Voor elk ongeval is, voor de speed-pedelecrijder en eventueel de 
andere betrokken verkeersdeelnemer (voetganger of bestuurder/berijder van een voertuig), een 
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ongevalsscenario opgesteld. Hierbij is opnieuw aangesloten bij de werkwijze van INRETS en het 
Europese TRACE-project (respectievelijk Van Elslande et al., 1997; Van Elslande & Fouquet, 2007). 
Elk scenario is als volgt opgebouwd (zie Afbeelding 2.4):  
1. Pre-crash situatie: Een korte beschrijving van de verkeerssituatie zoals die was vlak voor het 

ontstaan van het ongeval. Deze omschrijving omvat de leeftijd en het geslacht van de 
bestuurder/berijder van het voertuig, zijn/haar taak of manoeuvre (rechtdoor, in bocht, 
afslaan), en de omstandigheden waarin hij die taak verrichtte (tijdstip, licht- en weers-
omstandigheden, wegtype en toestand van het wegdek). 

2. Samenspel van factoren: Een opsomming van de ongevalsfactoren met per factor vermeld 
hoe zeker de rol van deze factor is (Twijfel, Waarschijnlijk, Zeer waarschijnlijk). Bij deze 
opsomming wordt onderscheid gemaakt tussen endogene (alle mensfactoren) en exogene 
factoren (de overige factoren). Als het onbekend was of een factor een rol had gespeeld, 
bijvoorbeeld omdat er geen interview had plaatsgevonden en er ook geen andere informatie 
was die duidelijkheid kon verschaffen over de relevantie van deze factor, dan wordt dit 
expliciet vermeld. 

3. Functionele fout: De functionele fout van de bestuurder van het voertuig. 
4. Kritische situatie: De verstoorde verkeerssituatie die het gevolg is van de functionele fout. 
5. Crash: Een beschrijving van de bots- of valfase. 
6. Letsel: De letsels van alle in- of opzittenden van het betrokken voertuig of de betrokken 

voetganger. 
7. Letselfactoren: Per betrokken in- of opzittende of voetganger een opsomming van de 

letselverhogende en letselverlagende factoren.  
 

Afbeelding 2.4. De 

verschillende elementen van 

een ongevalsscenario 

  1. Pre-crash situatie

4. Kritische situatie

6. Letsel

7. Letselfactoren

3. Functionele fout

5. Crash

2. Samenspel van factoren
      Endogene factoren Exogene factoren
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2.6 Van scenario’s naar prototypen 
Individuele ongevallen vormen over het algemeen geen goede basis om maatregelen te formuleren 
(zie bijvoorbeeld Davidse, 2003). Het feit dat een bepaalde samenloop van omstandigheden tot 
dat ongeval heeft geleid, wil niet zeggen dat deze combinatie altijd tot een ongeval zal leiden. 
Beleid dat gericht is op het beïnvloeden van deze (combinatie van) factoren hoeft dus niet te 
leiden tot een reductie van het aantal ongevallen. Een set ongevallen die stuk voor stuk 
gekenmerkt worden door een vergelijkbare samenloop van omstandigheden, geeft meer inzicht 
in maatregelen waarmee ongevallen van dit type in de toekomst voorkomen kunnen worden. 
 
De onderhavige dieptestudie is gericht op een specifiek type ongevallen: speed-pedelecongevallen. 
Daarmee geeft een frequentie-analyse van de factoren die een rol speelden bij het ontstaan van 
deze ongevallen al enkele aanknopingspunten voor maatregelen. Het is echter informatiever om 
te kijken naar ongevallen met een vergelijkbaar scenario; subtypen van speed-pedelecongevallen. 
Met dit doel zijn de ongevalsscenario’s in groepen ingedeeld met binnen elke groep een zo 
homogeen mogelijke set van scenario’s. Elke set van scenario’s is vervolgens samengevat in de 
vorm van een prototype. Dit prototypisch scenario kan beschouwd worden als de grootste 
gemene deler van de scenario’s die het vertegenwoordigt. Het is dus niet een bestaand ongeval, 
maar een karakteristieke beschrijving van een subtype. De ongevalsfactoren die zijn opgenomen 
in een prototypisch scenario geven vervolgens aanknopingspunten voor maatregelen die 
genomen kunnen worden ter reductie van het aantal ongevallen van dat subtype (zie voor een 
vergelijkbare aanpak Van Elslande et al., 1997).  
 
Om subjectiviteit in de groepsindeling te voorkomen, is de indeling in groepen (of subtypen) tot 
stand gekomen door gebruik te maken van een sorteertaak. Drie teamleden kregen ieder de 
opdracht om de geprinte ongevalsscenario’s in groepen in te delen. De enige aanwijzing die zij 
daarbij kregen was dat de scenario’s binnen een groep zo veel mogelijk overeen moesten komen 
op zo veel mogelijk elementen van het scenario. Nadat zij de scenario’s hadden gesorteerd, is 
hen gevraagd deze per groep van een label te voorzien en aan te geven welk ongevalsscenario 
die groep het best vertegenwoordigt. Vervolgens zijn de groepsindelingen van de teamleden 
onderling vergeleken. Daarbij werd eerst vastgesteld wat de mate van overeenstemming was, 
waarna in overleg een groepsindeling werd vastgesteld die zo goed mogelijk aansloot bij elk van 
de door de drie teamleden gemaakte indelingen. De zo verkregen subtypen werden van labels 
voorzien. Vervolgens is voor elk subtype een prototypisch scenario opgesteld.  
 
Uit de karakteristieke ongevalspatronen van de geïdentificeerde subtypen en de factoren die 
daar een rol in spelen, is vervolgens afgeleid hoe deze patronen doorbroken kunnen worden. 
Daarmee wordt duidelijk welke aanknopingspunten er zijn voor mogelijkheden om vergelijkbare 
ongevallen in de toekomst te voorkomen.  
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Dit hoofdstuk presenteert een overzicht van de 29 speed-pedelecongevallen die in de periode 
van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019 plaatsvonden in het werkgebied van het 
SWOV-team en die het team heeft bestudeerd.  
 
In Paragraaf 3.1 worden deze ongevallen op hoofdlijnen besproken: waar en wanneer vonden ze 
plaats, wie waren erbij betrokken en wat was het gevolg in termen van letsels. Op basis van een 
detailanalyse van deze speed-pedelecongevallen zijn vijf subtypen geïdentificeerd. Deze subtypen 
worden besproken in Paragraaf 3.2. Voor elk van de subtypen wordt het prototypisch scenario 
omschreven en wordt beschreven welke ongevalsfactoren een rol spelen bij het ontstaan van dat 
type speed-pedelecongeval.  

3.1 Algemene karakteristieken 
In de nu volgende paragrafen staat beschreven wat de kenmerken zijn van de speed-pedelecrijders 
die bij de bestudeerde ongevallen betrokken waren. Daarnaast wordt ingegaan op het type 
speed-pedelec waarop ze reden, het type verkeersdeelnemer waarmee ze in botsing kwamen en 
de omstandigheden waarin ze bij een speed-pedelecongeval betrokken raakten.  
 
Het doel van deze paragrafen is in grote lijnen weer te geven wat de kenmerken zijn van de 
speed-pedelecongevallen die in deze dieptestudie zijn bestudeerd. Daarnaast wordt – waar 
mogelijk aangegeven hoe deze kenmerken zich verhouden tot de kenmerken van de totale 
populatie van speed-pedelecrijders of speed-pedelecs. Met deze vergelijking is getracht inzicht te 
geven in de representativiteit van de speed-pedelecongevallen die in deze dieptestudie zijn 
bestudeerd. Voor meer informatie over de totale set van gemelde speed-pedelecongevallen 
wordt de lezer verwezen naar Paragraaf 2.2.  
 
De lezer dient zich bij het lezen van het onderstaande overzicht te realiseren dat één ongeval een 
aandeel vertegenwoordigt van 3,4% van de totale set van 29 ongevallen. Enkele ongevallen meer 
of minder leidt bij een vergelijking van aandelen (in percentages) dus al snel tot grote verschillen. 
Daarom worden percentages zoveel mogelijk achterwege gelaten.  

3.1.1 Betrokken speed-pedelecrijder 
De speed-pedelecrijders die betrokken waren bij de bestudeerde ongevallen waren vaker mannen 
(ongeveer drie kwart) dan vrouwen (zie Tabel 3.1). De leeftijd van de speed-pedelecrijders die 
betrokken waren bij de bestudeerde ongevallen varieerde tussen 15 en 72 jaar oud. De 
gemiddelde leeftijd was 49,6 (SD=11,8). De vrouwen waren verhoudingsgewijs jonger dan de 
mannen. De mannen waren gemiddeld 53,3 jaar (SD= 8,9 jaar) en de vrouwen 37,7 jaar (SD=12,9 
jaar). Ruim 70% (21 van de 29) was ouder dan 44 jaar. Bijna de helft van de mannen (10 van de 
22) was 55 jaar of ouder (zie Tabel 3.1) 
 

3 De bestudeerde ongevallen: 
kenmerken en scenario’s  
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Tabel 3.1. Verdeling van 

mannelijke en vrouwelijke 

speed-pedelecrijders naar 

leeftijd. 

  
Leeftijdscategorie Man Vrouw Totaal % speed-pedelecrijders 

per leeftijdscategorie 
(t.o.v. speed-

pedelecbezitters in NL*) 

15 – 34 1 2 3 10 (6,7) 

35 – 44 2 3 5 17 (17,9) 

45 – 54 9 2 11  38 (33,2) 

55 – 64 7 0 7  24 (33,5) 

65 – 74 3 0 3  10 (7,8) 

Totaal 22 7 29  
 

* Situatie op 1 juli 2020 (CBS). 
 
De speed-pedelecrijders betrokken bij de bestudeerde ongevallen lijken qua leeftijd en de man-
vrouwverdeling op de gehele populatie van speed-pedelecbezitters. Particuliere speed-pedelec-
bezitters waren op 1 juli 2020 gemiddeld 51,5 jaar oud. Twee derde van de particuliere eigenaren 
van speed-pedelecs was tussen de 45 en 65 jaar oud14. In onze studie viel iets minder dan twee 
derde van de speed-pedelecrijders in deze leeftijdscategorie. De eigenaren van de speed-
pedelecs in Nederland zijn voornamelijk mannen: uit de cijfers van de RDW uit 2017 blijkt dat 
80% man is (zie ook Stelling-Kończak et al., 2017). Zoals hierboven aangegeven was in onze studie 
ongeveer drie kwart van de speed-pedelecrijders man. 

3.1.2 Betrokken speed-pedelecs 
Drie van de 29 snelle elektrische fietsen waren ‘gewone’ elektrische fietsen die waren opgevoerd 
zodat ze ondersteuning gaven tot een snelheid die ruim boven de 25 km/uur lag. Daarnaast zijn 
er ook twee ‘gewone’ elektrische fietsen meegenomen, waarvan één bezorgfiets. Deze fietsen 
waren meegenomen omdat op basis van de informatie van de berijder tijdens het eerste contact 
het vermoeden bestond dat deze tot een substantieel hogere snelheid ondersteuning gaven dan 
25 km/uur. In dit rapport worden al deze tweewielers als speed-pedelecs aangeduid. Het 
motorvermogen van de speed-pedelecs varieerde van 250W tot 1300W. Acht speed-pedelecs 
hadden een motorvermogen van 250W, negen een motorvermogen van 350W en negen een 
motorvermogen van 500W. Het motorvermogen van twee speed-pedelecs was nog hoger: 
namelijk 850W en 1300W; en één speed-pedelec had een nominaal motorvermogen van 250W 
en een maximaal vermogen van 600W.  
 
Bij bijna alle speed-pedelecs bevond de accu zich in of aan de onderste framebuis. Bij één speed-
pedelec bevond de accu zich aan de onderste en bovenste framebuis en van twee speed-
pedelecs was de locatie van de accu onbekend. 

Ervaring met de speed-pedelec  
Van de ongevalsbetrokken speed-pedelecrijders hadden er 20 minstens een jaar ervaring met het 
rijden met een speed-pedelec, waarvan zes minstens drie jaar. Negen speed-pedelecrijders 
hadden minder dan een jaar ervaring. Veertien speed-pedelecrijders gebruikten de speed-
pedelec vrijwel dagelijks, twaalf gebruikten hem enkele keren per week. Voor de overige drie 
speed-pedelecrijders is de frequentie van gebruik onbekend. 

 
14  Het merendeel van de speed-pedelecbezitters is particulier (92%). Zie https://www.cbs.nl/nl-

nl/nieuws/2020/48/aantal-speedpedelecs-in-3-jaar-verdubbeld 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/48/aantal-speedpedelecs-in-3-jaar-verdubbeld
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/48/aantal-speedpedelecs-in-3-jaar-verdubbeld
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Verkeerservaring  
Voor 27 van de ongevalsbetrokken speed-pedelecrijders is bekend in hoeverre zij ervaring 
hebben met andere voertuigen. Bijna allemaal reden ze soms of regelmatig met een ander 
voertuig. Slechts één speed-pedelecrijder reed nooit met een ander voertuig.  

3.1.3 Aard van het ongeval en betrokkenheid van andere verkeersdeelnemers 
De bestudeerde speed-pedelecongevallen waren twee keer vaker botsingen (n=18) met een 
andere verkeersdeelnemer (n=15) of een obstakel (N=3) dan ongevallen zonder een botsing 
(n=9). De meervoudige ongevallen waarbij de speed-pedelecrijder in contact kwam met een 
andere verkeersdeelnemer betroffen ongeveer even vaak aanrijdingen met gemotoriseerd 
snelverkeer (n=8): een personenauto, bestelauto of een motorfiets als aanrijdingen met een 
langzaam verkeer (n=7): een voetganger, een fietser of een snor- of bromfietser. Afgezien van de 
15 botsingen met ander verkeer was het bij één ongeval onduidelijk of er contact is geweest 
tussen de speed-pedelecrijder en een andere verkeersdeelnemer (gemotoriseerd snelverkeer). 
Daarnaast waren er bij 5 eenzijdige ongevallen ook andere verkeersdeelnemers betrokken. In de 
meeste gevallen dwong de aanwezigheid of het gedrag van de andere verkeersdeelnemer de 
speed-pedelecrijder tot actie, remmen en/of uitwijken, met als gevolg dat de speed-pedelecrijder 
ten val kwam. Viermaal betrof deze andere verkeersdeelnemer langzaam verkeer en eenmaal 
gemotoriseerd snelverkeer. Ook bij twee botsingen met een obstakel waren andere verkeers-
deelnemers betrokken (eenmaal fietsers en eenmaal personenauto’s). Bij één ander ongeval was 
het onduidelijk of er contact is geweest tussen de speed-pedelecrijder en het obstakel. 
 

Tabel 3.2. Verdeling naar type 

ongeval en betrokken 

verkeersdeelnemers. 

  

 

(Indirect) betrokken 
verkeersdeelnemer 

Meervoudig ongeval: wel 
contact (botsingen + 

aantikken) 

Enkelvoudig 
ongeval: geen 

contact 

Onbekend of er 
contact was 

Totaal 

Snelverkeer: 
personenauto, 
bestelauto, motorfiets 

8* 1  1  10 

Langzaam verkeer: 
snorfiets, bromfiets, 
(elektrische) fiets, 
voetganger 

7 4 0 11 

Geen: obstakel incl. een 
dier 

0 3 ** 1  4 

Geen: uitgegleden 0 4 0 4 

Totaal 15 12 2 29 

 

* Bij één ongeval viel de speed-pedelecrijder en kwam hij pas daarna in contact met de andere verkeersdeelnemer, 

en bij een ander ongeval kwam de spiegel van een speed-pedelecrijder in contact met de spiegel van een andere 

verkeersdeelnemer. 

**  Bij twee ongevallen waren ook andere verkeersdeelnemers indirect betrokken (eenmaal waren dat fietsers en 

eenmaal personenauto’s). 

3.1.4 Ongevalslocatie en -omstandigheden  
Twee derde van de ongevallen vond plaats binnen de bebouwde kom (n=19). De speed-
pedelecrijder reed op het moment van het ongeval in ruim een derde van de gevallen op de 
rijbaan (n=11) en bij een derde reed hij op het moment van (of vlak voor) het ongeval op het 
fietspad15 (n=10). Verder gebeurde een vijfde van alle ongevallen op een fiets-/bromfietspad 

 
15  Bij één van deze ongevallen reed de speed-pedelecrijder vlak voor het ongeval de rijbaan op, en bij nog een ongeval 

reed de speed-pedelecrijder vlak voor het ongeval een fiets/bromfietspad op. 
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(n=6) en de overige twee ongevallen op een fiets- of suggestiestrook. Acht speed-pedelecrijders 
reden op locaties die volgens de geldende regelgeving geen toegewezen plek was voor speed-
pedelecs. Dit gold voor acht van in totaal 22 berijders van speed-pedelecs die ten tijde van het 
ongeval als bromfietsen zijn gecategoriseerd. Zes reden, tegen de regelgeving in, op het fietspad 
en twee op het rode suggestie- of fietsstrook.  
 
Twee van de speed-pedelecrijders die op het fietspad reden, reden op een opgevoerde 
elektrische fiets en mochten ook op het fietspad komen. Twee andere ongevallen waarbij de 
speed-pedelecrijder op het fietspad reed, vonden plaats vóór de invoering van de gewijzigde 
regelgeving over de plaats op de weg (1 januari 2017). Deze speed-pedelecrijders waren verplicht 
om op het fietspad rijden. Voor de overige zes speed-pedelecrijders was dat niet toegestaan. 
 
Bij de tien ongevallen die op (of vlak voor) het fietspad plaatsvonden was in vier gevallen 
langzaam verkeer betrokken (fietser of voetganger) en in drie gevallen gemotoriseerd snelverkeer 
((bestel)auto). Bij de resterende drie ongevallen botste de speed-pedelecrijder met een obstakel 
(eenmaal) of hij verloor controle door de toestand van het wegdek en viel (tweemaal).   
 
Op de rijbaan (n=11) was de variatie in ongevalstypen vergelijkbaar: vijfmaal was er gemotoriseerd 
snelverkeer bij betrokken ((bestel)auto’s), viermaal langzaam verkeer (een snorfietser, een fietser 
of een voetganger) en tweemaal was er sprake van een val van of met de speed-pedelec zonder 
betrokkenheid van een andere verkeersdeelnemer. 
 
Zesmaal vond het ongeval plaats op een fiets-/bromfietspad; bij drie van deze ongevallen kwam 
de speed-pedelecrijder in botsing met gemotoriseerd snelverkeer (auto, motor), eenmaal met 
een fietser, eenmaal met een obstakel en eenmaal kwam de speed-pedelecrijder ten val zonder 
een botsing met een andere verkeersdeelnemers hoewel ze (fietsers) indirect bij het ongeval 
betrokken waren. 
 
De weersomstandigheden bij de bestudeerde ongevallen waren meestal gunstig: bij 25, mogelijk 
26 ongevallen was het droog weer. Daarnaast vond iets minder dan twee derde (n=18) van alle 
ongevallen plaats bij daglicht. Ongeveer twee vijfde (n=12) van alle ongevallen vond plaats in niet 
gunstige zicht- en/of weeromstandigheden, waarvan elf in het donker of schemer.  
 
Van alle ongevallen waarbij een andere verkeersdeelnemer (indirect) betrokken was (n=21), 
gebeurde ongeveer de helft (n=10) toen de speed-pedelecrijder en de andere verkeersdeelnemer(s) 
elkaar naderden van een tegenovergestelde richting. Bij bijna een derde van de ongevallen (n=8) 
met de (indirecte) betrokkenheid van een andere verkeersdeelnemer gebeurde het ongeval op 
het moment dat de speed-pedelecrijder en de andere verkeersdeelnemer elkaar kruisten. De 
resterende (ongeveer een vijfde, n=4) ongevallen gebeurden toen de speed-pedelecrijder en de 
andere verkeersdeelnemer in dezelfde richting reden. Bij bijna al deze ongevallen waarbij ze in 
dezelfde richting reden, reed de andere verkeersdeelnemer tijdens het afslaan vóór of naast de 
speed-pedelecrijder. De enige uitzondering was een ongeval waarbij de speed-pedelec de andere 
verkeersdeelnemer inhaalde. 

3.1.5 Letsel van de speed-pedelecrijder en de tegenpartij 
Van de 29 speed-pedelecrijders zijn er 24 naar het ziekenhuis vervoerd en een is op eigen 
gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan. Het merendeel kon het ziekenhuis dezelfde dag 
verlaten. Zes anderen werden minimaal één nacht in het ziekenhuis opgenomen. De duur van de 
ziekenhuisopname varieerde van enkele nachten (tweemaal) tot een week (driemaal) of langer 
(eenmaal). De helft van de speed-pedelecrijders liep als gevolg van het ongeval ernstig letsel op 
(MAIS 2+; n=14). De ernstigste verwondingen waren een hersenkneuzing of een fractuur in de 
borstkas (ribben), wervelkolom, bekken of arm (inclusief sleutelbeen). Bijna driekwart van de 
speed-pedelecrijders droeg een helm (n=21). Tienmaal was het echter een gewone fietshelm in 
plaats van de variant die verplicht is voor speed-pedelecrijders.  
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Voor 22 berijders was het wettelijk verplicht om een voor de speed-pedelec goedgekeurde helm 
te dragen. 11 speed-pedelecrijders droegen inderdaad een dergelijke helm, 9 droegen een gewone 
fietshelm en 2 droegen geen helm. Van de 7 speed-pedelecrijders voor wie geen helmverplichting 
gold, hadden 6 geen helm op. De zevende droeg toch een helm; dit betrof een gewone fietshelm. 
Zes van de 11 speed-pedelecrijders die een speed-pedelec-helm droegen liepen hoofdletsel op 
(hersenschudding en/of verwondingen in het gezicht). Een van de 10 speed-pedelecrijders die een 
gewone fietshelm droegen liep ernstig hoofdletsel op (waaronder schedelfractuur). Van de acht 
speed-pedelecrijders die geen helm droegen, liepen er drie hoofdletsel (hersenschudding) op. 
 
De meerderheid (63%) van de andere verkeersdeelnemers die bij de speed-pedelecongevallen 
betrokken waren en van wie letselgegevens beschikbaar waren (n=19), bleef ongedeerd. Drie 
verkeersdeelnemers liepen wel ernstig letsel op (MAIS 2+) en werden daarvoor in het ziekenhuis 
opgenomen. Dit betrof tweemaal een fietser en eenmaal een voetganger.  
 

Tabel 3.3. Verdeling van 

letselernst voor de speed-

pedelecrijders en de andere 

verkeersdeelnemers die bij het 

ongeval betrokken waren 

(MAIS 5 en MAIS 6 kwamen 

niet voor). 

  MAIS-score 
(voorbeelden van verwondingen  
met deze letselernst) 

Speed-pedelecrijder (N=29) Tegenpartij (N=19) 

Niet gewond  2 12 

MAIS 1 
(bijv. schaafwonden, kneuzingen 
en/of hersenschudding zonder 
bewustzijnsverlies) 

13 3 

MAIS 2 
(bijv. gebroken arm en/of 
hersenschudding met 
bewustzijnsverlies) 

12 1 

MAIS 3 
(bijv. gebroken heup en/of  
3 of meer ribben gebroken) 

0 1 

MAIS 4 
(bijv. hersenkneuzing en/of 
verbrijzeling van het bovenbeen) 

2 0 

MAIS 2/3 0 1 

Onbekend (wel naar ziekenhuis vervoerd) 0 1 

Totaal 29 19 
 

3.2 Subtypen 
Van de 29 ongevallen die nader geanalyseerd zijn, is voor alle betrokken partijen – dus ook de 
andere verkeersdeelnemers die bij het ongeval betrokken waren – het ongevalsscenario 
opgesteld. Daarin staat beschreven wat de pre-crashsituatie was, welke factoren een rol 
speelden bij het ongeval, tot welke functionele fout van de bestuurder dit heeft geleid, de 
kritische situatie die daardoor ontstond en het ongeval dat het resultaat was (zie Paragraaf 2.5). 
De scenario’s van elk ongeval zijn bij elkaar gevoegd (set), waarna drie teamleden onafhankelijk 
van elkaar deze sets met behulp van een sorteertaak (zie Paragraaf 2.6) hebben ingedeeld in 
subtypen van vergelijkbare scenario’s. 
 
In eerste instantie deelden de drie teamleden die de sorteertaak uitvoerden de 29 ongevallen in 
vier tot zeven groepen en een restgroep in. Na inhoudelijke discussie over de gevormde groepen 
kwamen de teamleden overeen dat er vijf typen speed-pedelecongevallen te onderscheiden zijn 
en dat er één ongeval overblijft dat lastig in te delen is bij één van deze vijf typen. 
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De vijf gedefinieerde typen speed-pedelecongevallen zijn als volgt omschreven:  
 Type 1: Speed-pedelecrijder verliest controle door glad, vuil of kapot wegdek (n=5)  
 Type 2: Speed-pedelecrijder botst met een obstakel (n=3) 
 Type 3: Speed-pedelecrijder neemt risico’s waardoor hij in botsing komt met een andere 

weggebruiker of valt als gevolg van een noodmanoeuvre die die de speed-pedelecrijder moet 
uitvoeren (n=9).  

 Type 4: Andere weggebruiker neemt risico’s waardoor de speed-pedelecrijder in botsing komt 
met een andere weggebruiker of ten val komt als gevolg van een uitwijkmanoeuvre of een 
botsing tegen een obstakel (n=7). 

 Type 5: Speed-pedelecrijder rijdt op een onoverzichtelijk of complex kruispunt waar hij 
vervolgens in botsing komt met een andere weggebruiker (n=4). 

 
In de volgende paragrafen worden type 1 tot en met 5 nader beschreven. De volgorde waarin de 
typen worden besproken is gelijk aan de volgorde zoals die hierboven is aangegeven.  
 
Bij de beschrijving van elk type komen achtereenvolgens aan bod: 1) een beschrijving van het 
prototypisch scenario, 2) enkele karakteristieken van het subtype, 3) de belangrijkste 
ongevalsfactoren, 4) de karakteristieke functionele fouten en 5) het letsel en de letselfactoren. 
Met deze beschrijvingen wordt een beeld geschetst van de omstandigheden waarin de 
verschillende typen speed-pedelecongevallen plaatsvinden en de (letsel)gevolgen daarvan. 
 
Het prototypische scenario dat voor elk van de typen wordt beschreven, is steeds te beschouwen 
als de grootste gemene deler van alle ongevallen van het betreffende type. Het is dus niet een 
bestaand ongeval, maar een karakteristieke beschrijving van dat type speed-pedelecongeval. In 
de daaropvolgende paragrafen wordt meer inzicht gegeven in de variatie in kenmerken die is 
aangetroffen. Zo kan er in het prototypisch scenario staan dat het ongeval plaatsvond op een 
kruispunt. In dat geval zal het merendeel van de ongevallen van dat type op een kruispunt 
hebben plaatsgevonden. Het is echter niet uitgesloten dat één van de ongevallen van dat type 
plaatsvond op het wegvak.  
 
Een paar ongevallen konden bijna even goed in het ene als het andere ongevalstype worden 
ingedeeld, afhankelijk naar welk onderdeel van het ongevalsverloop werd gekeken (de aanloop 
van het ongeval of de bots-/valfase). Dit zou tot kleine verschillen in het aantal ongevallen per 
ongevalstype leiden, maar voor de prototypische scenario’s maakt dat geen verschil door de 
manier waarop deze ongevalstypen zijn bepaald: de nadruk lag daarbij op de gemeenschappelijke 
kenmerken en de relatieve frequenties; hoe ontstaan deze ongevallen, wat zijn de meest 
voorkomende ongevalsfactoren bij dat type, welke verkeersdeelnemers en voertuigen zijn er 
relatief vaak bij betrokken en welk letsel hebben ze tot gevolg.  

3.2.1 Type 1: Speed-pedelecrijder verliest controle door glad, vuil of kapot wegdek  
Vijf van de 29 ongevallen kunnen worden omschreven als ongevallen die ontstaan doordat de 
speed-pedelecrijder de controle verliest door de toestand van het wegdek.  

3.2.1.1 Beschrijving van het prototypisch scenario 
Het karakteristieke ongeval van dit subtype ontstaat als een speed-pedelecrijder in het donker op 
het vochtige wegdek van de rijbaan, het fietspad of fietsstrook rijdt, soms met opgevroren 
weggedeelten of verontreiniging (zoals bladeren). Plotseling glijdt één van de wielen van de 
speed-pedelec weg over het wegdek, waardoor de speed-pedelecrijder ten val komt. Daarbij 
loopt de speed-pedelecrijder hoofd-, hand- of beenletsel op (MAIS 1 tot MAIS 2; 40% MAIS 2).  

3.2.1.2 Algemene kenmerken van dit type speed-pedelecongeval 
Alle vijf de ongevallen van dit subtype zijn eenzijdige ongevallen; de speed-pedelecrijder komt 
ten val zonder een botsing tegen een andere verkeersdeelnemer, een obstakel of een dier. Dat is 
het kenmerk wat de ongevallen van dit subtype per definitie met elkaar gemeen hebben. 
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De speed-pedelecrijder en zijn voertuig  
De speed-pedelecrijders die betrokken waren bij dit type ongeval waren drie mannen: één in de 
jongste leeftijdscategorie (15-34 jaar), één in de leeftijdscategorie 55-65 jaar en de laatste in de 
oudste leeftijdscategorie (65-74 jaar) en twee vrouwen, beide in de leeftijdscategorie 35-44 jaar.  
 
Vier van de vijf speed-pedelecs betrokken bij de ongevallen van dit subtype waren geregistreerd 
als bromfietsen waarbij een gele kentekenplaat en een goedgekeurde helm verplicht waren. Het 
vijfde ongeval betrof een opgevoerde ‘gewone’ elektrische fiets. Voor berijders van deze 
elektrische fietsen gelden dezelfde regels als voor fietsers: het dragen van een helm is niet 
verplicht, ook hoeven zij geen kenteken te hebben. Het motorvermogen van de speed-pedelecs 
varieerde van 250W tot 850W. Vier van de speed-pedelecs hadden een motorvermogen van 
250W of 350W en één speed-pedelec een vermogen van 850W.  
 
Helm 
Het dragen van een goedgekeurde speed-pedelec helm was wettelijk verplicht voor vier speed-
pedelecrijders. Drie ervan droegen ook een helm ten tijde van het ongeval. Tweemaal betrof het 
echter een gewone fietshelm, de derde droeg wel een goedgekeurde speed-pedelec helm. Van 
de twee speed-pedelecrijders die geen helm droegen, reed één ervan op een opgevoerde 
‘gewone’ elektrische fiets. Voor berijders van ‘gewone’ elektrische fietsen geldt geen helmplicht.  
 
Ervaring met de speed-pedelec 
De meeste speed-pedelecrijders hadden ruime ervaring met het rijden op een speed-pedelec. 
Vier speed-pedelecrijders hadden tussen 1 á 2 jaar ervaring en ze reden minimaal 3-4 dagen per 
week op de speed-pedelec. De vijfde speed-pedelecrijder had zijn speed-pedelec net een paar 
dagen in bezit en was nog zoekend naar de beste route om te rijden met zijn speed-pedelec.  
 
Omstandigheden ter plaatse  
Twee van de vijf Type 1-ongevallen vonden plaats op een fietspad. Het voertuig van beide 
betrokken speed-pedelecrijders was ten tijde van het ongeval geregistreerd als bromfiets wat 
betekent dat ze tegen de regels in gebruik maakten van het fietspad. Twee ongevallen van dit 
subtype vonden plaats op de rijbaan en één op een fietsstrook. Drie ongevallen gebeurden op 
(een fietsvoorziening van) een 50km/uur-weg, één op een 60km/uur-weg en één op een solitair 
onverplicht fietspad. Drie van de vijf ongevallen vonden plaats in een bocht of tijdens een 
afslaande manoeuvre. De resterende twee ongevallen gebeurden op een recht wegvak van de 
rijbaan of het fietspad.  
 
Alle vijf ongevallen vonden plaats op een doordeweekse ochtend, drie ervan in niet gunstige 
zichtomstandigheden, namelijk in het donker (bij twee ervan was er brandende straatverlichting 
en bij een was er geen staatverlichting). Bij een van deze ongevallen was er bovendien sprake van 
neerslag (motsneeuw). Twee van de vijf ongevallen gebeurden bij daglicht, een ervan mogelijk 
tijdens neerslag. 
 
Vier van de vijf speed-pedelecrijders waren redelijk tot zeer bekend met de ongevalslocatie. De 
vijfde speed-pedelecrijder had weinig ervaring (een paar dagen) met het voertuig en had nog 
geen vaste route. 

3.2.1.3 Belangrijkste ongevalsfactoren 
Bij vier van de vijf ongevallen was een vochtig of vuile wegdek de belangrijkste ongevalsfactor. 
Het leidde ertoe dat de speed-pedelecrijder uit balans raakte. Bij het vijfde ongeval speelde het 
gedrag van een andere weggebruiker een rol: de speed-pedelecrijder gaf ruimte aan fietsende 
spookrijders op het trottoir die leken te willen oversteken en raakte hierbij uit balans.  
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3.2.1.4 Meest voorkomende functionele fouten 
De menselijke aanleiding tot de kritische situatie is bij dit subtype een actiefout. In de meeste 
gevallen gaat het om het verlies van controle door een externe oorzaak (driemaal) of om een 
foutieve uitvoering van een voorgenomen actie (eenmaal). Bij een ongeval was het niet duidelijk 
of de actiefout betrekking had op de afwijkende koers door onoplettendheid of door het verlies 
van controle door een externe oorzaak. In vier gevallen raakte de speed-pedelecrijder door zijn 
actiefout uit balans en viel. In het laatste geval kwam de speed-pedelecrijder ongemerkt in de 
berm terecht waar hij vervolgens in de remmen kneep en viel.  

3.2.1.5 Letsel en letselfactoren 
De verwondingen die de speed-pedelecrijders bij dit ongevalstype oplopen kunnen in de meeste 
gevallen worden geclassificeerd als licht tot matig letsel (MAIS 1 tot 2; 40% MAIS 2). Twee speed-
pedelecrijders hebben een hersenschudding en hoofd- of gezichtswonden opgelopen: één ervan 
droeg geen helm en liep het letsel op door contact met het wegdek. De andere speed-pedelec-
rijder die een goedgekeurde speed-pedelec-helm droeg, liep een hersenschudding op als gevolg 
van contact met de omgeving (het wegdek en tegen een trottoirband of een paaltje). Twee 
speed-pedelecrijders hadden handletsel opgelopen (botbreuk of gescheurde pees) zeer 
waarschijnlijk als gevolg van contact met het wegdek. Een speed-pedelecrijder heeft letsel aan de 
ribben (gekneusd) opgelopen. Bij alle vijf speed-pedelecrijders was er sprake van verwondingen 
aan de benen, in de meeste gevallen ging het om schaafwonden (en blauwe plekken) aan de 
knieën. Alle speed-pedelecrijders zijn naar het ziekenhuis vervoerd, drie van hen konden dezelfde 
dag het ziekenhuis verlaten. De andere twee zijn in het ziekenhuis opgenomen. 

3.2.2 Type 2: Speed-pedelecrijder botst met een obstakel  
Drie van de 29 ongevallen kunnen worden omschreven als ongevallen die ontstaan doordat een 
speed-pedelecrijder met een slecht zichtbaar object of obstakel botst. In de meeste gevallen 
komt de speed-pedelecrijder daardoor ten val. 

3.2.2.1 Beschrijving van het prototypisch scenario 
Het karakteristieke ongeval van dit subtype ontstaat als een speed-pedelecrijder op een fiets of 
fiets-/bromfietspad rijdt en een slecht zichtbaar obstakel nadert dat de doorgang belemmert. De 
speed-pedelecrijder ziet het obstakel niet of pas op het laatste moment. Hij kan het obstakel niet 
ontwijken en komt ten val. Bij de val loopt hij matig tot ernstig romp- of armletsel op (MAIS 2 tot 
MAIS 3; 100% MAIS 2+).  

3.2.2.2 Algemene kenmerken van dit type speed-pedelecongeval 
De obstakels bij dit subtype ongevallen betroffen zowel vaste (bijvoorbeeld wegmeubilair) als 
losse objecten. Bij geen van de ongevallen was er sprake van een directe interactie met een 
medeweggebruiker. Bij twee van de drie ongevallen van dit subtype waren echter andere 
verkeersdeelnemers indirect betrokken (gemotoriseerd snelverkeer of fietsers). 
 
De speed-pedelecrijder en zijn voertuig  
De speed-pedelecrijders die betrokken waren bij dit type ongeval waren twee vrouwen (35-54 
jaar) en één man die ouder was dan 65 jaar. Ze reden alle drie op een speed-pedelec die 
geregistreerd was als een bromfiets waarbij een gele kentekenplaat en een goedgekeurde helm 
verplicht waren. Twee van de drie speed-pedelecs hadden het motorvermogen van 500W en de 
derde had het vermogen van 350W.  
 
Helm 
Het dragen van een goedgekeurde speed-pedelec helm was wettelijk verplicht voor alle drie de 
speed-pedelecrijders. Twee van hen droegen wel een goedgekeurde speed-pedelec helm ten 
tijde van het ongeval, de derde reed zonder helm.  
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Ervaring 
Alle drie de speed-pedelecrijders reden al minimaal 1,5 jaar op een speed-pedelec en waren 
bekend met de ongevalslocatie. Een speed-pedelecrijder had een achtjaarlange ervaring met het 
rijden op een speed-pedelec.  
 
Omstandigheden ter plaatse  
Alle drie de ongevallen vonden plaats binnen de bebouwde kom. Bij twee ervan reden de speed-
pedelecrijders op een fiets-/bromfietspad (één vrijliggend en de andere solitair), de derde reed 
tegen de regels in op een vrijliggend fietspad. Twee ongevallen vonden plaats op een recht 
wegvak, het derde ongeval na een bocht. Alle drie de ongevallen vonden plaats op een 
doordeweekse dag, in gunstige zichtomstandigheden, namelijk met daglicht en in droog weer.  

3.2.2.3 Belangrijkste ongevalsfactoren 
Bij de ongevallen in dit subtype speelden verschillende ongevalsfactoren een rol en bij elk ongeval 
speelde een andere (set van) ongevalsfactoren een rol. Een van de ongevalsfactoren was de 
medische conditie (oogaandoening) van de speed-pedelecrijder. Ook een psychofysiologische 
conditie van de speed-pedelecrijder (namelijk het hebben van haast) speelde eenmaal een rol. 
Andere mensgerelateerde factoren waren: een te hoge snelheid voor de omstandigheden 
(eenmaal) en de positie van het voertuig waarbij de speed-pedelec te dicht bij de kant van het 
trottoir kwam rijden.  
 
Verder speelden verminderde zichtomstandigheden door de laagstaande zon (eenmaal) een rol 
het ontstaan van het ongeval en bij een ander ongeval was er sprake van een bijzondere 
verkeerssituatie. Hoewel bij de ongevallen van dit subtype de speed-pedelecrijder tegen een 
obstakel botste, waren bij één ongeval ook andere verkeersdeelnemers indirect bij betrokken. De 
positie van hun voertuigen speelde een belangrijke rol bij het ontstaan van het ongeval.  

3.2.2.4 Meest voorkomende functionele fouten 
Bij twee ongevallen van dit subtype was er sprake van een detectiefout van de speed-pedelec-
rijder veroorzaakt doordat het obstakel onzichtbaar was (door de laagstaande zon en door het 
gebruik van een rode sleepkabel boven het rode asfalt). Bij het derde ongeval was er sprake van 
een detectiefout door een oogaandoening, mogelijk in combinatie met afleiding waardoor het 
obstakel door de speed-pedelecrijder niet is opgemerkt. 
 
Voor de andere verkeersdeelnemers die betrokken waren bij één van de ongevallen van dit 
subtype was de menselijke functionele fout een beslissingsfout. De gekozen positie op de weg 
liet geen ruimte voor de speed-pedelecrijder om zijn weg te vervolgen. 

3.2.2.5 Letsel en letselfactoren 
De verwondingen die de speed-pedelecrijders bij dit ongevalstype oplopen betreffen matig tot 
ernstig letsel (MAIS 2 tot 3; bij in ieder geval twee van de drie ongevallen was er sprake van 
MAIS2 letselernst). Het betrof in het algemeen letsel aan borstkas (gebroken ribben, klaplong) en 
aan de armen of benen (kneuzingen, wonden en/of blauwe plekken). In alle drie gevallen was er 
sprake van een of meerdere botbreuken aan armen. Het letsel was meestal veroorzaakt door 
contact met het obstakel en met het wegdek. Alle drie speed-pedelecrijders zijn naar het 
ziekenhuis vervoerd. Twee van hen konden dezelfde dag het ziekenhuis verlaten. De derde 
speed-pedelecrijder is in het ziekenhuis opgenomen. Bij een van de ongevallen van dit subtype 
waren andere verkeersdeelnemers betrokken; zij liepen geen letsel op. 
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3.2.3 Type 3: Speed-pedelecrijder neemt risico’s waardoor hij in botsing komt met 
een andere weggebruiker of valt als gevolg van een noodmanoeuvre.  
Negen van de 29 speed-pedelecongevallen kunnen worden omschreven als ongevallen waarbij 
het rijgedrag gekozen door een speed-pedelecrijder risicovol was gezien de verkeerssituatie.  

3.2.3.1 Beschrijving van het prototypisch scenario 
Het karakteristieke ongeval van dit subtype ontstaat als een speed-pedelecrijder op een fietspad 
of de rijbaan rijdt en een kruispunt nadert waar hij extra risico’s neemt of onvoldoende 
anticipeert op andere weggebruikers. De speed-pedelecrijder rijdt met een te hoge snelheid, 
houdt weinig afstand tot de voorligger, haalt gevaarlijk in of neemt onterecht voorrang. Hierdoor 
komt hij in botsing met een andere weggebruiker of is genoodzaakt om een noodmanoeuvre uit 
te voeren met een val als gevolg. Bij de val loopt de speed-pedelecrijder licht tot zwaar letsel met 
name aan het hoofd of ledematen op (MAIS 1 tot MAIS 4; 33% MAIS 2+). De andere verkeers-
deelnemers blijven vaak (ruim 60%) ongedeerd, een kwart loopt ernstig letsel op (25% MAIS 2+). 

3.2.3.2 Algemene kenmerken van dit type speed-pedelecongeval 
Bij de ongevallen van dit subtype is in vier gevallen een auto betrokken, in vier gevallen één of 
meerdere fietsers en in één geval een snorfiets. Vijf ongevallen van dit subtype betroffen een 
meervoudig ongeval; ongevallen waarbij een speed-pedelecrijder in botsing kwam met een 
andere verkeersdeelnemer. Dit betrof drie keer een auto, één keer een fietser en één keer een 
snorfietser. Bij één ander ongeval viel de speed-pedelecrijder en botste zijn voertuig daarna 
tegen een andere verkeersdeelnemer. De overige drie ongevallen waren enkelvoudige ongevallen; 
de speed-pedelecrijder viel zonder te botsen met een andere verkeersdeelnemer. Bij alle drie 
deze ongevallen speelde de aanwezigheid van een andere verkeersdeelnemer(s) echter wel een 
rol bij het ontstaan van het ongeval (indirecte betrokkenheid).  
 
De speed-pedelecrijder en zijn voertuig  
De speed-pedelecrijders die betrokken waren bij dit type ongeval waren bijna allemaal mannen 
tussen de 45 en 64 jaar (n=8). De andere speed-pedelecrijder was een vrouw. Mannen lijken bij 
dit type ongevallen oververtegenwoordigd (zie Paragraaf 3.1.1).  
 
Bij zeven ongevallen was een officiële speed-pedelec betrokken. Zes ervan waren gecategoriseerd 
als bromfietsen waarbij een gele kentekenplaat en een goedgekeurde helm verplicht waren. De 
andere speed-pedelec was gecategoriseerd als snorfiets ten tijde van het ongeval (de nieuwe 
regelgeving die de status van speed-pedelec van snorfiets naar bromfiets veranderde was toen 
nog niet van kracht): de berijder was dus verplicht om een blauwe kentekenplaat te hebben en 
op het fietspad te rijden. De overige twee voertuigen betroffen een bezorgfiets met trap-
ondersteuning en een opgevoerde ‘gewone’ elektrische fiets. Drie speed-pedelecs hadden een 
vermogen van 250W en drie een vermogen van 350W. Drie speed-pedelecs hadden krachtige 
motoren: twee van 500W en de derde 1300W.  
 
Helm 
Ten tijde van het ongeval was de helm wettelijk verplicht voor zes speed-pedelecrijders. Alle zes 
droegen ook een helm, hoewel maar één ervan een goedgekeurde speed-pedelec helm betrof. 
De andere helmen waren niet goedgekeurd voor speed-pedelecs of bromfietsen, dit waren 
gewone fietshelmen. Voor de overige drie speed-pedelecrijders was het dragen van een helm 
niet wettelijk verplicht omdat de speed-pedelec ten tijde van het ongeval gecategoriseerd was als 
een snorfiets of omdat het een elektrische bezorgfiets of een opgevoerde elektrische fiets betrof 
(en dus geen officiële speed-pedelec). 
 



 
  

 
  

Titel  Ongevallen met speed-pedelecs 
Rapport  R-2021-19A 

Pagina  45 

Ervaring 
Acht van de negen betrokken speed-pedelecrijders hadden enige tot ruime ervaring met het 
rijden op een speed-pedelec (meestal minimaal 1 jaar, maar variërend tussen 2 maanden en 3 
jaar). Alle acht berijders gebruikten de speed-pedelec minimaal 3-4 dagen per week. De negende 
berijder had weinig ervaring met het voertuig waarmee het ongeval gebeurde (een bezorgfiets 
met trapondersteuning). Hij reed sinds twee weken af en toe op dit type fiets. 
 
Acht speed-pedelecrijders waren bekend met de ongevalslocatie, ze reden regelmatig langs de 
route waar het ongeval gebeurde, sommigen zelfs dagelijks. Voor één speed-pedelecrijder is het 
onbekend in hoeverre hij bekend was met de ongevalslocatie.  
 
Omstandigheden ter plaatse  
Zes van de negen ongevallen vonden plaats binnen de bebouwde kom. Bij drie ervan reden de 
speed-pedelecrijders op de rijbaan en bij één ongeval op een fiets-/bromfietspad. Bij twee 
ongevallen reden de speed-pedelecrijders tegen de regels in op het fietspad. Van de drie ongevallen 
die buiten de bebouwde kom plaatsvonden, gebeurde één ongeval op de rijbaan, één op een 
fiets-/bromfietspad en één (tegen de regels) op het solitair onverplicht fietspad. Zeven ongevallen 
vonden plaats op een kruispunt: bij vier ervan had de speed-pedelecrijder de intentie om 
rechtdoor te gaan. Bij de resterende drie ongevallen wilde hij links afslaan. De twee andere 
ongevallen vonden plaats in een bocht of op een recht wegvak.  
 
Alle negen ongevallen vonden plaats op een doordeweekse dag, zeven ervan in gunstige 
zichtomstandigheden, namelijk bij daglicht en droog weer. Bij twee resterende ongevallen waren 
de zichtomstandigheden minder optimaal: een ongeval vond plaats met daglicht maar in de 
regen en de andere met droog weer maar bij schemer (met straatverlichting).  

3.2.3.3 Belangrijkste ongevalsfactoren 
De meest voorkomende ongevalsfactoren hadden te maken met het risicogedrag van de speed-
pedelecrijder, dat wil zeggen snelheid (te hoog voor omstandigheden), positie van de speed-
pedelec (bijvoorbeeld te weinig afstand tot de voorligger of het rijden op de verkeerde weghelft) 
en verkeersregels (roodlichtnegatie, op niet toegewezen plek op de weg rijden). Het risicogedrag 
speelde een rol in acht van de negen ongevallen. In vijf van de negen ongevallen was de snelheid 
van de speed-pedelecrijder te hard voor omstandigheden. In twee gevallen stak de speed-
pedelec (een kruispunt) over zonder de verkeersregels te respecteren (zonder voorrang te 
verlenen of bij rood licht) en dwong een andere verkeersdeelnemer om actie te ondernemen om 
zo het ongeval te voorkomen. In een geval werd de speed-pedelecrijder verrast door een 
onaangekondigde manoeuvre van de voorligger die ineens linksaf sloeg. Doordat de snelheid van 
de speed-pedelecrijder te hoog was voor de omstandigheden, kon hij het ongeval niet meer 
voorkomen. De positie van de speed-pedelec speelde een rol in vijf ongevallen, soms in combinatie 
met de te hoge snelheid: hij reed naar of op de verkeerde weghelft (tijdens het afsnijden van de 
bocht of tijdens het inhalen) of hield een te kleine afstand tot de voorligger.  
 
Bij vijf ongevallen van dit type hebben nog andere mensgerelateerde factoren een rol gespeeld. 
Tweemaal was er sprake van een te nauwe focus (de speed-pedelec rijder kon zijn aandacht 
slechts op een deel van de relevante verkeersaspecten richten) en bij één ongeval had de speed-
pedelecrijder te veel zelfvertrouwen waardoor hij risico’s nam. Bij twee ongevallen speelde de 
psychofysiologische conditie van de speed-pedelecrijder (haast of irritatie) een rol. Eenmaal was 
er sprake van beperkt verkeersinzicht en inschatting van risico’s van de speed-pedelecrijder door 
zijn beperkte rijervaring en jonge leeftijd en door de beperkte ervaring met het voertuig.  
  
Een andere veel voorkomende ongevalsfactor had te maken met het gedrag van andere 
verkeersdeelnemers. Dit was het geval bij vier ongevallen. In twee gevallen ging het om een 
onaangekondigde manoeuvre van een andere verkeersdeelnemer (linksaf slaan), in andere twee 
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gevallen maakte de plotselinge aanwezigheid van andere verkeersdeelnemers in combinatie met 
de te hoge snelheid van de speed-pedelecrijder het lastig om op zijn eigen weghelft te blijven. 
 
Ook een aantal wegfactoren speelde een rol bij dit subtype ongevallen. Zo speelde de kruispunt-
inrichting in vier ongevallen een rol: de inrichting van het kruispunt was niet geschikt (bijvoorbeeld 
het kruispunt was niet als zodanig ingericht of er ontbrak een plateau dat snelheidsremmend 
werkt) of nodigde uit tot afsnijden. Bij twee andere ongevallen speelde de uitvoering van de 
bocht een rol: in een geval nodigde deze uit tot afsnijden en in het andere geval was de 
boogstraal te krap.  
 
Zichtbeperking door bijvoorbeeld andere verkeersdeelnemers of begroeiing speelde een rol bij 
vijf ongevallen van dit subtype. In drie gevallen was de zichtbeperking gecombineerd met een 
krap stop- en rijzicht op naderend verkeer. Bij één ongeval was er naast zichtbeperking ook 
sprake van verminderde zichtomstandigheden door lichtcontrast.  
 
Bij drie ongevallen speelde verkeersdrukte een rol. In twee gevallen was er sprake van een of 
meerdere groepjes fietsers die de speed-pedelecrijder wilde inhalen of die zijn zicht belemmerden. 
In het derde geval wilde de speed-pedelecrijder de wachtrij bij verkeerslichten ontwijken. Tot 
slot, bij twee ongevallen speelden voertuigfactoren een rol: de net vervangen remblokjes 
waardoor de speed-pedelecrijder eerder en krachtiger remde (eenmaal) en een krachtige motor 
die ondersteuning bood zonder te hoeven meetrappen (eenmaal).  
 
Voor de andere verkeersdeelnemers die bij de ongevallen van dit type betrokken waren, speelde 
meestal het gedrag van de betrokken speed-pedelecrijder een rol. Het gedrag van de speed-
pedelecrijder betrof bijvoorbeeld het naderen van een kruispunt zonder snelheid te minderen of 
het rijden op de verkeerde weghelft of dicht bij de as van de weg waardoor de andere verkeers-
deelnemer gedwongen werd om actie te ondernemen om het ongeval te voorkomen.  
 
Tweemaal speelde bij de andere verkeersdeelnemer de positie van zijn eigen voertuig een rol: 
het voertuig reed dicht bij de as van de weg of liet weinig ruimte over voor ander verkeer. Bij 
twee ongevallen heeft de andere verkeersdeelnemer geen richting aangegeven bij het afslaan 
waardoor de speed-pedelecrijder die met te hoge snelheid reed of te weinig afstand hield 
onvoldoende tijd en/of ruimte had om het ongeval te voorkomen. Net als bij de speed-pedelec-
rijders speelde verkeersdrukte (tweemaal), zichtbeperking (tweemaal) en kruispuntinrichting 
(eenmaal) ook een rol bij de andere verkeersdeelnemers.  

3.2.3.4 Meest voorkomende functionele fouten 
De menselijke aanleiding tot de kritische situatie bij dit subtype is tweemaal een detectiefout 
(waarbij de speed-pedelecrijder de andere betrokkene verkeersdeelnemer niet (tijdig) gezien 
had); driemaal een fout in de voorspelling (waarbij de speed-pedelecrijder de andere verkeers-
deelnemers niet verwachtte); of tweemaal een interpretatiefout (het verkeerd begrijpen van het 
gedrag van een andere verkeersdeelnemer). Bij één ongeval was niet voldoende informatie om 
tussen twee verschillende informatieverwerkingsniveaus te kunnen kiezen. Het was onduidelijk 
of de speed-pedelecrijder de andere verkeersdeelnemer niet (tijdig) kon zien of niet verwachtte 
en daarom niet gekeken had. Voor één ongeval is de functionele fout onbekend omdat er 
onvoldoende informatie was deze te kunnen bepalen: de speed-pedelecrijder had geen 
herinnering aan het ongeval en ook andere beschikbare informatie kon geen duidelijkheid 
hierover verschaffen. 
 
Bij de andere verkeersdeelnemer(s) was de meest voorkomende functionele fout een detectiefout 
(viermaal). De andere verkeersdeelnemer had meestal wel gekeken maar zag de speed-pedelec-
rijder niet. In twee gevallen was er sprake van een interpretatiefout. De andere verkeersdeelnemer 
had de speed-pedelecrijder wel opgemerkt, maar was in de veronderstelling dat deze de 
voorrang zou verlenen. Voor drie ongevallen was de functionele fout onbekend. Het was niet 
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mogelijk om een interview met de andere verkeersdeelnemer te houden en de beschikbare 
andere informatie was onvoldoende om duidelijkheid over de functionele fout te verschaffen. 

3.2.3.5 Letsel en letselfactoren 
Acht van de negen speed-pedelecrijders waren gewond, vijf van hen zijn naar het ziekenhuis 
vervoerd. Vier van hen verlieten het ziekenhuis na een paar uur. De vijfde speed-pedelecrijder is 
voor een week in het ziekenhuis opgenomen.  
 
De verwondingen die de speed-pedelecrijders bij dit subtype opliepen betroffen meestal licht tot 
matig letsel (5x MAIS 1; 2x MAIS 2). In een geval was het zwaar letsel (MAIS 4). Eén speed-
pedelecrijder heeft helemaal geen letsel opgelopen, in dit geval was er ook geen sprake van een 
botsing of een val van de speed-pedelecrijder. Het letsel van speed-pedelecrijders betrokken bij 
de ongevallen van dit subtype betrof over het algemeen hoofdletsel (waaronder driemaal een 
hersenschudding en eenmaal schedelletsel) en letsel aan het aangezicht (inclusief een botbreuk, 
wonden en letsel aan tanden) en verwondingen aan de armen en benen. Vier van de speed-
pedelecrijders zijn met hun hoofd op het wegdek beland en hebben onder meer een (lichte) 
hersenschudding opgelopen. Bij twee van deze vier ongevallen droeg de speed-pedelecrijder een 
(goedgekeurde) helm. Bij vier ongevallen was er sprake van een botbreuk bij de speed-
pedelecrijder als gevolg van contact met het wegdek en/of een ander voertuig.  
 
Drie andere verkeersdeelnemers, (gemotoriseerde) tweewielerrijders, die gewond raakten liepen 
licht tot ernstig letsel op (MAIS 1 tot MAIS 3). Het letsel betrof met name het hoofd, romp en 
been. In twee gevallen was er sprake van één of twee botbreuken. Beide tweewielerrijders zijn 
naar het ziekenhuis vervoerd waar ze meerdere dagen verbleven (in één geval ruim een week). 
Bij vijf ongevallen liepen de andere verkeersdeelnemers (viermaal auto-inzittenden en eenmaal 
een fietser) geen letsel op. 

3.2.4 Type 4: Andere weggebruiker neemt risico’s waardoor de speed-pedelecrijder 
in botsing komt met de andere weggebruiker of ten val komt. 
Zeven van de 29 speed-pedelecongevallen kunnen worden omschreven als ongevallen waarbij 
het rijgedrag gekozen door een andere verkeersdeelnemer risicovol was gezien de verkeers-
situatie. Hierdoor belandt de speed-pedelecrijder in een onvoorziene situatie en komt vervolgens 
in botsing met de andere weggebruiker of wijkt uit en komt daardoor ten val of botst tegen een 
obstakel. 

3.2.4.1 Beschrijving van het prototypisch scenario 
Het karakteristieke ongeval van dit subtype ontstaat als een speed-pedelecrijder op een fiets-
/bromfietspad of de rijbaan rijdt en plotseling in een onvoorziene situatie belandt die veroorzaakt is 
door een andere verkeersdeelnemer. De andere verkeersdeelnemer komt op de weghelft van de 
speed-pedelecrijder, geeft de speed-pedelecrijder weinig ruimte of steekt plotseling de weg over 
waar de speed-pedelecrijder rijdt (zonder voorrang te verlenen). Hierdoor komt de speed-
pedelecrijder in botsing met de andere verkeersdeelnemer of de speed-pedelecrijder wijkt uit en 
komt daardoor ten val of botst tegen een obstakel. Bij zijn val loopt de speed-pedelecrijder licht 
tot zwaar letsel op (MAIS 1 tot MAIS 4; 57% MAIS 2+), vooral aan het hoofd, de romp en de 
ledematen. De andere verkeersdeelnemer loopt meestal geen (ernstig) letsel op (17% MAIS 2+). 

3.2.4.2 Algemene kenmerken van dit type speed-pedelecongeval 
Het merendeel van de ongevallen van dit type – vijf van de zeven – is meervoudig; een ongeval 
waarbij een speed-pedelecrijder in botsing kwam met een andere verkeersdeelnemer. Deze 
andere verkeersdeelnemer is tweemaal een voetganger (in één geval een voetganger met een 
fiets), eenmaal een motorrijder, eenmaal een scooterrijder (waarschijnlijk een snorfiets) en 
eenmaal een fietser. Bij één van de twee resterende ongevallen is het niet duidelijk of de andere 
verkeersdeelnemer de speed-pedelecrijder geraakt heeft tijdens het inhalen of dat de speed-
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pedelecrijder uit balans raakte door zijn eigen uitwijk- en/of remmanoeuvre. Bij het zevende 
ongeval verloor de speed-pedelecrijder controle over zijn eigen voertuig, er was hierbij geen 
sprake van een botsing met een andere verkeersdeelnemer. 
 
De speed-pedelecrijder en zijn voertuig  
Bij de ongevallen van dit subtype zijn vijf mannen (in de leeftijd van 35 tot 65 jaar) en twee 
vrouwen (in de leeftijdscategorie 15-34 en 45-54 jaar) betrokken. Het motorvermogen van de 
speed-pedelecs varieerde van 250W tot 600W. Een van de speed-pedelecs had het motorvermogen 
van 250W, twee van 350W en twee van 500W. Bij één speed-pedelec was het nominale motor-
vermogen 250W, maar het maximale vermogen was 600W. Het vermogen van één speed-
pedelec was onbekend. Vijf van de zeven speed-pedelecs waren ten tijde van het ongeval 
geregistreerd als bromfietsen waarbij een gele kentekenplaat en een goedgekeurde helm 
verplicht was. De twee overige voertuigen betroffen een pedelec en een opgevoerde pedelec. 
 
Helm 
Alle vijf speed-pedelecrijders voor wie het dragen van een helm verplicht was, droegen ten tijde 
van het ongeval een goedgekeurde helm. De overige twee rijders – die op de (opgevoerde) 
pedelec reden – droegen geen helm.  
 
Ervaring 
Ervaring met het voertuig varieerde tussen 2 maanden en 4-5 jaar. Drie speed-pedelecrijders 
hadden enkele maanden (2-10 maanden) ervaring met het rijden op de (speed) pedelec, terwijl 
de andere vier meer dan 1 jaar ervaring hadden met het rijden op de speed-pedelec.  
 
Omstandigheden ter plaatse: 
Vier ongevallen vonden plaats binnen de bebouwde kom en drie daarbuiten. Viermaal reed de 
speed-pedelec op de rijbaan (tweemaal met een snelheidslimiet 50 km/uur, eenmaal 30 km/uur 
en eenmaal 60 km/uur), tweemaal op een fiets-/bromfietspad en eenmaal op een fietspad (het 
fietspad was ten tijde van dat ongeval de aangewezen plek op de weg voor de berijder).  
 
Drie ongevallen gebeurden in gunstige omstandigheden (droog weer, daglicht). Vier ongevallen 
vonden plaats in droog weer, maar in schemer of in het donker (in twee gevallen was er brandende 
staatverlichting, bij een geval (schemer) was er geen straatverlichting en in een geval (donker) 
was de werking van de straatverlichting onbekend) en eenmaal was er sprake van lichte mist. 

3.2.4.3 Belangrijkste ongevalsfactoren 
Bij alle zeven ongevallen van dit subtype speelde het gedrag van een andere verkeersdeelnemer 
een rol bij het ontstaan van het ongeval, waarbij de speed-pedelecrijder in actie moest komen 
om een ongeval te voorkomen. In de helft van de gevallen naderde de andere verkeersdeelnemer 
van tegenovergestelde richting en kwam op de weghelft van de speed-pedelecrijder. Bij de 
overige gevallen gaf de andere verkeersdeelnemer de speed-pedelecrijder weinig ruimte om te 
passeren, haalde hem in met weinig ruimte of stak de rijbaan of het fietspad waar de speed-
pedelecrijder naderde over. De speed-pedelecrijder zag de andere verkeersdeelnemer vaak te 
laat of helemaal niet. In sommige gevallen zag de speed-pedelecrijder de andere verkeers-
deelnemer wel naderen, maar werd hij verrast door diens manoeuvre.  
 
Zichtbeperking speelde driemaal een rol bij het ontstaan van het ongeval. Zichtbeperking werd 
veroorzaakt door andere verkeersdeelnemers, geparkeerde voertuigen of bomen die het zicht op 
ander verkeer belemmerden. Beperkte zichtomstandigheden speelden een rol bij één ongeval: 
ondanks straatverlichting was het donker. 
 
Voor de andere weggebruiker die bij het ongeval betrokken was, op basis van bekende factoren, 
was de voertuigpositie de meest voorkomende ongevalsfactor (vijf van de zes gevallen). Driemaal 
naderde de andere verkeersdeelnemer van tegenovergestelde richting en kwam op de verkeerde 
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weghelft. Eenmaal hield de andere verkeersdeelnemer tijdens het inhalen te weinig afstand tot 
de speed-pedelecrijder en eenmaal stond het voertuig van de andere verkeersdeelnemers deels 
op het fietspad waarop de speed-pedelecrijder reed.  

3.2.4.4 Meest voorkomende functionele fouten 
De menselijke aanleiding tot de kritische situatie was bij dit subtype ongevallen een detectiefout 
(tweemaal), een interpretatiefout (tweemaal) of een actiefout (eenmaal). Detectiefouten 
betroffen het helemaal niet of pas op het laatste moment zien van de andere verkeersdeelnemer 
die betrokken was bij het ongeval. Dat kwam doordat deze andere verkeersdeelnemer niet goed 
te zien was of doordat de speed-pedelecrijder niet goed gekeken had (“looked but failed to see”). 
De interpretatiefouten hadden te maken met het verkeerd inschatten van de snelheid en/of de 
positie van de andere verkeersdeelnemer of het verkeerd begrijpen van zijn manoeuvre. Bij de 
actiefout was het onduidelijk of er sprake van verlies van controle of van een foute uitvoering van 
de uitwijk- en remmanoeuvre. Verder kon het voor één speed-pedelecrijder niet worden 
vastgesteld of er sprake was van een detectie- of een interpretatiefout omdat het onbekend is of 
de speed-pedelecrijder de andere verkeersdeelnemer niet gezien had of hem wel gezien had 
maar niet verwachtte dat hij zou oversteken. Van de laatste speed-pedelecrijder kon niet bepaald 
worden welke functionele fout precies aanleiding gaf tot de kritische situatie, omdat er 
onvoldoende informatie beschikbaar was.  
 
Voor de andere verkeersdeelnemers die betrokken waren bij dit type ongevallen was het in vier 
van de zeven gevallen mogelijk om de functionele fout te bepalen. In twee gevallen heeft de 
andere verkeersdeelnemer de speed-pedelecrijder niet gezien (een detectiefout). In één geval 
heeft de andere verkeersdeelnemer de speed-pedelecrijder wel gezien maar heeft zijn positie en 
snelheid verkeerd ingeschat (een interpretatiefout). Bij het laatste geval is het niet duidelijk of er 
sprake was van een beslissingsfout (bewuste overtreding waarbij de andere verkeersdeelnemer 
de speed-pedelec bewust afsneed) of van een interpretatiefout (waarbij de andere verkeers-
deelnemer onbewust een verkeerde inschatting maakte van de manoeuvre van de speed-
pedelecrijder).  

3.2.4.5 Letsel en letselfactoren 
De verwondingen die de speed-pedelecrijder bij dit ongevalstype opliepen kunnen in de meeste 
gevallen worden geclassificeerd als licht tot zwaar letsel (MAIS 1 tot MAIS 4; 57% MAIS 2+). Het 
betrof over het algemeen hoofdletsel en/of verwondingen aan de romp en de armen. Tweemaal 
was er sprake van een hersenschudding (de berijders droegen wel een goedgekeurde helm) en 
tweemaal van een botbreuk.  
 
Zes van de zeven speed-pedelecrijders zijn vanwege hun verwondingen naar het ziekenhuis 
vervoerd. Vijf van hen konden dezelfde dag het ziekenhuis verlaten. Eén van de speed-pedelec-
rijders moest ruim twee weken in het ziekenhuis blijven.  
  
Het hoofdletsel is meestal ontstaan door contact van het hoofd met het wegdek. Bij drie 
ongevallen is door contact met het eigen voertuig letsel aan ledematen ontstaan (been tegen een 
spiegel of frame, schouder uit de kom door het vasthouden van het stuur). Het ongeval met de 
hoogste letselernst (MAIS 4) is veroorzaakt door contact met de botspartner (gemotoriseerd 
snelverkeer) (en mogelijk zijn voertuig) die met een hoge snelheid reed en doordat de speed-
pedelecrijder op zijn zware rugtas terecht kwam.  
 
Bij twee ongevallen van dit subtype liepen de andere verkeersdeelnemers (langzaam verkeer) die 
bij het ongeval betrokken waren licht of matig letsel op (MAIS 1 of MAIS2), vooral letsel aan de 
ledematen. Bij één van deze ongevallen liep de andere verkeersdeelnemer meerdere botbreuken 
op (aan de ledematen) als gevolg van contact met het wegdek. Beide verkeersdeelnemers zijn 
naar het ziekenhuis vervoerd: één van hen kon dezelfde dag het ziekenhuis verlaten, de andere 
moest twee weken in het ziekenhuis blijven. Verder is er nog een medeweggebruiker die 
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betrokken was bij het ongeval – een voetganger – naar het ziekenhuis vervoerd. Het is echter niet 
bekend welk letsel deze persoon heeft opgelopen en hoelang zijn verblijf in het ziekenhuis 
duurde. Bij de rest van de ongevallen (waarvan genoeg data is verzameld) liepen de andere 
verkeersdeelnemers geen letsel op. 

3.2.5 Type 5: Speed-pedelecrijder rijdt op een onoverzichtelijk of complex kruispunt 
waar hij vervolgens in botsing komt met een andere weggebruiker (n=4) 
Vier van de 29 ongevallen kunnen worden omschreven als ongevallen die ontstaan als een speed-
pedelecrijder op een onoverzichtelijk of complex kruispunt rechtdoor rijdt en daar in botsing 
komt met afslaand verkeer. 

3.2.5.1 Beschrijving van het prototypisch scenario 
Het karakteristieke ongeval van dit subtype ontstaat als een speed-pedelecrijder via een fietspad 
of fiets-/bromfietspad een complex of onoverzichtelijk kruispunt nadert waar hij zijn weg rechtdoor 
wil vervolgen. Daar nadert ook een andere verkeersdeelnemer die zijn pad zal kruisen. De speed-
pedelecrijder ziet de andere verkeersdeelnemer wel, maar wordt verrast door zijn manoeuvre 
met een botsing als gevolg. De kruispuntinrichting speelt een belangrijke rol bij dit type ongevallen. 
De locaties die met verkeerslichten geregeld zijn, hebben geen conflictvrije regeling, waardoor de 
speed-pedelecrijder en de andere verkeersdeelnemer op hetzelfde moment groen hebben of 
krijgen. Bij de kruispunten zonder verkeerslichten wekt de inrichting bij de speed-pedelecrijder of 
bij de andere verkeersdeelnemer de verkeerde indruk over de voorrangsregeling op. Als gevolg 
van de botsing loopt de speed-pedelecrijder meestal geen ernstige verwondingen op (25% MAIS 
2+). De andere verkeersdeelnemer blijft in de meeste gevallen ongedeerd; ongeveer een kwart 
had lichte verwondingen (MAIS 1).  

3.2.5.2 Algemene kenmerken van dit type speed-pedelecongeval 
Alle vier de ongevallen van dit type zijn meervoudige ongevallen; ongevallen waarbij een speed-
pedelecrijder in botsing kwam met een andere verkeersdeelnemer. Deze andere verkeersdeelnemer 
was tweemaal een personenauto, eenmaal een bestelauto en eenmaal een fietser. 
 
De speed-pedelecrijder en zijn voertuig  
Alle vier speed-pedelecrijders waren mannen in de leeftijdscategorie tussen de 35 en 65 jaar. De 
voertuigen waarmee ze reden waren allemaal officiële speed-pedelecs, geregistreerd als 
bromfiets, waarbij een gele kentekenplaat en goedgekeurde helm verplicht was. Drie speed-
pedelecs waren voorzien van een gele kentekenplaat ten tijde van het ongeval, bij de vierde was 
de gele kentekenplaat niet aan de speed-pedelec bevestigd, maar bevond zich in de tas van de 
speed-pedelecrijder. Het motorvermogen van drie speed-pedelecs was 500W, de vierde had een 
lager motorvermogen, namelijk 350W.  
 
Helm 
Het dragen van een goedgekeurde helm was verplicht voor alle vier speed-pedelecrijders. Alle 
vier droegen ook een helm: twee ervan betroffen een goedgekeurde speed-pedelec-helm, een 
ervan een fietshelm en de laatste helm was van een onbekend type. 
 
Ervaring met speed-pedelec 
Drie van de vier speed-pedelecrijders waren ervaren rijders en hadden ongeveer 1 jaar ervaring 
(tussen 10 en 16 maanden). De vierde speed-pedelecrijder gebruikte zijn voertuig sinds 1,5 
maand. Alle speed-pedelecrijders gebruikten de speed-pedelec minimaal 1-2 dagen per week. 
Alle vier speed-pedelecrijders waren bekend met de ongevalslocatie.  
 
Omstandigheden ter plaatse  
Alle vier ongevallen vonden plaats op een kruispunt, drie ervan binnen de bebouwde kom en een 
erbuiten. Twee van de kruispunten (een viertakskruispunt en een T-kruispunt) waren geregeld 
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met verkeerslichten. De andere twee kruispunten betroffen gelijkwaardige kruispunten (een 
viertaks- en een T-kruispunt). Bij twee ongevallen reed de speed-pedelecrijder op een fietspad 
(wat tegen de regels was), bij één ongeval op een fiets-/bromfietspad en bij het vierde ongeval 
reed de speed-pedelecrijder op de rijbaan. Bij alle vier ongevallen was de speed-pedelecrijder 
van plan zijn weg rechtdoor te vervolgen. De andere verkeersdeelnemers die bij het ongeval 
betrokken waren sloegen bij het kruispunt linksaf (tweemaal) of rechtsaf (tweemaal).  
 
Alle vier ongevallen vonden plaats bij droog weer. Een ongeval vond bij daglicht plaats en een bij 
schemer overgaand in daglicht. De twee overige ongevallen vonden in het donker plaats.  

3.2.5.3 Belangrijkste ongevalsfactoren  
Bij de ongevallen van dit subtype is de kruispuntinrichting (viermaal) en het gedrag van de andere 
verkeersdeelnemer betrokken bij het ongeval (viermaal) de meest voorkomende ongevalsfactor. 
De twee kruispunten die met verkeerslichten geregeld waren, hadden geen conflictvrije regeling, 
waardoor de speed-pedelecrijder en de andere betrokken verkeersdeelnemer op hetzelfde 
moment groen hadden of kregen. Bij de twee andere, gelijkwaardige kruispunten wekte de 
inrichting de verkeerde indruk met betrekking tot de voorrangsregeling. Deze kruispunten hadden 
niet de allure van een gelijkwaardig kruispunt. Bij het eerste geval was de speed-pedelecrijder 
hierdoor in de veronderstelling dat hij op een voorrangsweg reed en dus voorrang had op het 
verkeer dat van rechts kwam. Bij het andere kruispunt had de kruispunttak waar de speed-
pedelecrijder vandaan kwam een andere kleur van verharding wat ten onrechte suggereerde dat 
dit geen gelijkwaardige kruispunttak was.  
 
De interne conditionering speelde tweemaal een rol bij de speed-pedelecrijder en tweemaal bij 
de andere verkeersdeelnemers betrokken bij het ongeval. De speed-pedelecrijder had voorrang 
of dacht voorrang te hebben en nam dat ook en lette hierdoor minder goed op het andere 
verkeer. Bij de andere verkeersdeelnemers daarentegen was er sprake van een te nauwe focus 
waardoor zij minder aandacht hadden voor de relevante verkeersaspecten die buiten die nauwe 
focus vielen.  
 
Een andere belangrijke ongevalsfactor bij de tegenpartij was het overtreden van verkeersregels. 
Tweemaal heeft de andere verkeersdeelnemer geen richting aangegeven voorafgaand aan zijn 
afslaande manoeuvre. 

3.2.5.4 Meest voorkomende functionele fouten 
De functionele fouten bij dit subtype zijn met name het verkeerd begrijpen van de manoeuvre 
van de andere verkeersdeelnemer (interpretatiefout; tweemaal) en de verkeerde verwachting 
hebben over de intentie van de andere weggebruiker (voorspellingsfout; tweemaal). De speed-
pedelecrijder heeft de andere verkeersdeelnemer dus wel gezien, maar was niet voorbereid op 
zijn manoeuvre.  
 
Bij de andere verkeersdeelnemers betrokken bij het ongeval was er sprake van een detectiefout 
(tweemaal). Zij hebben wel in de richting van de speed-pedelecrijder gekeken maar ze zagen hem 
niet door inrichting van het kruispunt, zichtbeperking en/of doordat ze op een ander aspect van 
de verkeerssituatie gefocust waren. In een geval heeft de andere verkeersdeelnemer de positie 
en/of snelheid van de speed-pedelecrijder verkeerd ingeschat (interpretatiefout, eenmaal). Bij 
het vierde ongeval was het niet duidelijk of de andere verkeersdeelnemer de speed-pedelec niet 
had gezien (detectiefout) of zijn snelheid niet goed had ingeschat (interpretatiefout).  

3.2.5.5 Letsel en letselfactoren  
Een van de vier speed-pedelecrijders raakte niet gewond. De andere drie liepen wel letsel op en 
zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Twee van hen konden dezelfde dag het ziekenhuis verlaten, de 
derde speed-pedelecrijder is voor 7 nachten opgenomen. De verwondingen die de speed-
pedelecrijders bij dit ongevalstype opliepen, meestal als gevolg van contact met het wegdek, 
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kunnen worden geclassificeerd als licht tot matig letsel (MAIS 1 tweemaal; en MAIS 2 eenmaal). 
Het betreft verschillende typen letsel inclusief verwondingen aan het hoofd, ledematen en rug. 
Er was een keer sprake van een hersenschudding (met bewustzijnsverlies) en bloeding tussen 
hersenen en schedel. De desbetreffende speed-pedelecrijder droeg wel een goedgekeurde helm.  
 
Bij drie van de vier ongevallen is de andere verkeersdeelnemer betrokken bij het ongeval 
ongedeerd gebleven (driemaal gemotoriseerd snelverkeer). Bij het vierde ongeval raakte de 
andere verkeersdeelnemer (een fietser) licht gewond, maar is niet naar het ziekenhuis vervoerd. 
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In het voorgaande hoofdstuk zijn de kenmerken besproken van de bestudeerde speed-
pedelecongevallen en de verschillende factoren die een rol speelden bij het ontstaan en de 
afloop van deze ongevallen. Zowel de kenmerken als de factoren geven aanknopingspunten 
voor beleid om de toekomstige frequentie en ernst van speed-pedelecongevallen te reduceren. 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste kenmerken en factoren samengevat. De factoren 
geven handvatten voor kansrijke maatregelen, en de kenmerken geven handvatten voor de 
doelgroepen die daarmee moeten worden bereikt (verkeersdeelnemers) of aangepakt 
(locaties). In Hoofdstuk 6 volgt een overzicht van concrete maatregelen waarmee het aantal 
speed-pedelecongevallen op de openbare weg kan worden beperkt. 

4.1 Doelgroepen voor maatregelen 

4.1.1 De speed-pedelecrijder en zijn speed-pedelec 
De speed-pedelecrijders die betrokken waren bij een speed-pedelecongeval waren vaker een 
man (n=22, ruim driekwart) dan een vrouw (n=7). De leeftijd van de speed-pedelecrijder varieerde 
van 15 tot 72 jaar, bijna driekwart was echter 45 jaar of ouder. De vrouwelijke speed-pedelec-
rijders waren jonger dan de mannelijke. Bijna de helft van de mannen (10 van de 22) was 55 jaar 
of ouder, terwijl alle vrouwen jonger waren dan 55.  
 
De meeste ongevalsbetrokken speed-pedelecrijders waren ervaren in het rijden met een speed-
pedelec. Twee derde reed minstens een jaar op een speed-pedelec. Een derde had enige ervaring 
met het rijden op een speed-pedelec (reed sinds enkele maanden op een speed-pedelec 
(minimaal 1,5 maand). Een speed-pedelecrijder had de speed-pedelec net een paar dagen. Voor 
zover bekend gebruikten de speed-pedelecrijders hun speed-pedelec minimaal enkele keer per 
week, bijna de helft gebruikte de speed-pedelec vrijwel dagelijks. Voor zover bekend hadden 
speed-pedelecrijders ook ervaring met het besturen van andere voertuigen. 
 
Vierentwintig speed-pedelecs die bij de bestudeerde ongevallen betrokken waren, waren officiële 
speed-pedelecs. Vijf speed-pedelecs waren dat niet: één speed-pedelec bood ondersteuning tot 
37 km/uur, twee waren ‘gewone’ elektrische fietsen die waren opgevoerd zodat ze ondersteuning 
gaven tot een snelheid die ruim boven de 25 km/uur lag, en twee waren gewone elektrische 
fietsen (niet opgevoerd), waarvan één bezorgfiets. Het motorvermogen van de speed-pedelecs 
varieerde tussen de 250W en 1300W. Negen hadden een motorvermogen van 250W, negen een 
motorvermogen van 350W, negen een motorvermogen van 500W, een van 850W en een van 
1300W.  

4.1.2 Andere verkeersdeelnemers betrokken bij speed-pedelecongevallen 
De bestudeerde speed-pedelecongevallen waren in ongeveer de helft van de gevallen (n=15) 
botsingen met een andere verkeersdeelnemer, ongeveer even vaak met gemotoriseerd 
snelverkeer (n= 8) als met langzaam verkeer (n=7). Van één ongeval met het gemotoriseerde 

4 Overzicht van belangrijkste 
bevindingen 
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snelverkeer is niet bekend of er sprake was van een botsing. Bijna een derde (n=9) van de 
ongevallen was eenzijdig – zonder botsing met een andere verkeersdeelnemer of een obstakel. 
Bij de helft hiervan was echter wel indirect een andere verkeersdeelnemer betrokken. Verder 
was er driemaal (mogelijk viermaal) sprake van een aanrijding met een object of dier.  

4.1.3 Ongevalslocaties van speed-pedelecongevallen 
Twee derde van de ongevallen vond plaats binnen de bebouwde kom (n=19). Bij een derde van 
alle ongevallen reed de speed-pedelecrijder (vlak voor het ongeval) op het fietspad (n=10): 
meestal op een vrijliggend fietspad van een 50km/uur-weg en driemaal betrof het een solitair 
fietspad. Ruim een derde (n=11) van de ongevallen vond plaats op de rijbaan. Iets minder dan de 
helft ervan (n=5) vond plaats op de rijbaan van een 50km/uur-weg, ruim een kwart (n=3) op de 
rijbaan van een 60km/uur-weg en hetzelfde aantal (n=3) op de rijbaan van een 30km/uur-weg. Bij 
een vijfde van alle bestudeerde ongevallen (n=6) reed de speed-pedelecrijder (vlak voor het 
ongeval) op een fiets-/bromfietspad. Nagenoeg al deze fiets-/bromfietspaden waren 
tweerichtingspaden.  
 
Acht speed-pedelecrijders, gecategoriseerd als bromfietsen, reden op locaties die volgens de 
geldende regelgeving geen toegewezen plek was voor speed-pedelecs. Zes reden, tegen de 
regelgeving in, op het fietspad en twee op het rode suggestie- of fietsstrook.  
 
De weersomstandigheden bij de bestudeerde omgevallen waren meestal gunstig: bij 25, mogelijk 
26, ongevallen was het weer droog. Daarnaast vond iets minder dan twee derde (n=18) van alle 
ongevallen plaats bij daglicht. Ongeveer twee vijfde (n=12) van alle ongevallen vonden plaatst in 
niet gunstige zicht- of weeromstandigheden. Bijna een kwart van de ongevallen (n=7) gebeurde 
in het donker, meestal met brandende straatverlichting. Drie ongevallen vonden in de schemer 
plaats en één ongeval in de schemer of in het donker. Bij drie, mogelijk vier ongevallen was er 
sprake van (lichte) regen, motsneeuw of mist.  
 
Van alle ongevallen waarbij een andere verkeersdeelnemer (indirect) betrokken was (n=21), 
gebeurde ongeveer de helft (n=10) toen de speed-pedelecrijder en de andere verkeers-
deelnemer(s) elkaar naderden van een tegenovergestelde richting. Bij bijna een derde van de 
ongevallen (n=8) met de (indirecte) betrokkenheid van een andere verkeersdeelnemer gebeurde 
het ongeval op het moment dat de speed-pedelecrijder en de andere verkeersdeelnemer elkaar 
kruisten. De resterende (ongeveer een vijfde, n=4) ongevallen gebeurden toen de speed-
pedelecrijder en de andere verkeersdeelnemer in dezelfde richting reden. Bij bijna al deze 
ongevallen waarbij ze in dezelfde richting reden, reed de andere verkeersdeelnemer tijdens het 
afslaan vóór of naast de speed-pedelecrijder. De enige uitzondering was een ongeval waarbij de 
speed-pedelecrijder de andere verkeersdeelnemer inhaalde.  

4.2 Aanknopingspunten voor maatregelen om speed-
pedelecongevallen te voorkomen 

4.2.1 Factoren die een rol spelen bij het ontstaan van speed-pedelecongevallen 
In Tabel 4.1 is aangegeven welke ongevalsfactoren vaak een rol speelden bij het ontstaan van de 
speed-pedelecongevallen. Daarbij is het perspectief van de speed-pedelecrijder gehanteerd. 
Tabel 4.2 geeft weer welke ongevalsfactoren vaak een rol speelden vanuit het perspectief van de 
andere verkeersdeelnemer, voor zover er bij het speed-pedelecongeval een andere verkeers-
deelnemer betrokken was en voor zover er voldoende informatie beschikbaar was over de 
betrokkenheid van de andere verkeersdeelnemer. We maken in beide tabellen onderscheid naar 
algemene factoren, mensfactoren en wegfactoren. Voertuigfactoren komen in de tabellen niet 
voor omdat deze factoren nauwelijks een rol speelden bij het ontstaan van de bestudeerde 



 
  

 
  

Titel  Ongevallen met speed-pedelecs 
Rapport  R-2021-19A 

Pagina  55 

ongevallen. Bij vrijwel alle ongevallen speelden meerdere factoren een rol, vandaar dat de 
aantallen optellen tot meer dan 29 (of 19 in het geval van Tabel 4.2). 

4.2.1.1 Ongevalsfactoren speed-pedelecrijder 
De meest voorkomende ongevalsfactor voor de speed-pedelecrijder is het gedrag van de andere 
verkeersdeelnemer (bij 17 van de 29 ongevallen). In de meeste gevallen ging het om een 
onaangekondigde of vreemde, onverwachte manoeuvre van de andere verkeersdeelnemer of het 
innemen van de ruimte door de andere verkeersdeelnemer (bijvoorbeeld het rijden op de andere 
weghelft). Hierdoor werd de speed-pedelecrijder tot actie gedwongen: afremmen en/of 
uitwijken. 
 
De meest voorkomende mensfactor is de snelheid die gezien omstandigheden te hoog was. Deze 
factor speelde een rol bij 10-1716 ongevallen. Hierdoor had de speed-pedelecrijder minder tijd 
om goed te kijken of te reageren op een andere verkeersdeelnemer of op het verloop van de weg 
(bijvoorbeeld een bocht of verontreiniging van het wegdek). Een andere vaak voorkomende 
mensfactor is de voertuigpositie (bij 9-10 van de ongevallen). De speed-pedelecrijder kwam te 
dicht bij de kant van de weg of bij de berm, reed op of dichtbij de andere weghelft, sneed de 
bocht af of hield te weinig afstand tot de voorligger. Verder speelde de interne conditionering van 
de speed-pedelecrijder ook regelmatig een rol bij het ontstaan van de bestudeerde ongevallen 
(bij 7-8 ongevallen). In de meeste gevallen ging het om een te nauwe focus, ervan uitgaan (foutief 
of niet) voorrang te hebben , te veel zelfvertrouwen en de verkeerde inschatting van de rijsnelheid 
van een andere verkeersdeelnemer of van de conditie van het wegdek. Een verkeersdeelnemer 
die te veel zelfvertrouwen heeft kijkt minder om zich heen. Dat geldt ook voor een verkeers-
deelnemer die denkt dat hij voorrang heeft en ervan uitgaat dat hij ook voorrang krijgt. Iemand 
die een te nauwe focus heeft is met zijn aandacht bij één aspect van de verkeersomgeving, zoals 
een groen verkeerslicht en heeft daardoor minder aandacht voor de rest van zijn omgeving. Tot 
slot kan een verkeerde inschatting van bepaalde aspecten van de verkeerssituatie, zoals de 
rijsnelheid van een medeweggebruiker, leiden tot verkeerde beslissingen.  
 
Niet voor alle speed-pedelecrijders kon worden bepaald in hoeverre de snelheid, voertuigpositie 
of de interne conditionering een rol had gespeeld bij het ontstaan van het ongeval (in totaal bij 
vier speed-pedelecrijders was één van deze factoren onbekend). Dat komt doordat de 
geïnterviewde speed-pedelecrijder geen of weinig herinneringen aan het ongeval had. Informatie 
uit de andere bronnen (politie-informatie, informatie over het voertuig en de verkeerssituatie) 
was niet toereikend om te kunnen inschatten of deze factoren een rol hadden gespeeld. 
 
De meest voorkomende wegfactor had te maken met het beperkte zicht op ander verkeer. Deze 
factor kwam bij 7-10 ongevallen voor. Het beperkte zicht was meestal het gevolg van bomen 
en/of struiken, een of meer verkeersdeelnemers of hun voertuig, of een bocht. Hierdoor konden 
de verkeersdeelnemers elkaar niet tijdig zien. Ook de suboptimale kruispuntinrichting speelde 
vaak een rol bij het ontstaan van het ongeval (bij 7 ongevallen). Dat varieerde van een kruispunt-
ontwerp dat niet geschikt is (bijvoorbeeld een kruispunt dat niet als zodanig is ingericht of tot 
afsnijden uitnodigt), afwijkende maatvoering, onduidelijke voorrangsregeling, tot een verkeers-
lichtenregeling die niet conflictvrij is. In dat laatste geval hebben twee verkeersdeelnemers die 
elkaars pad kruisen tegelijkertijd groen, waardoor ze  toch  in botsing kunnen komen.  
  

 
16  Het eerste (en laagste) getal geeft aan bij hoeveel van de ongevallen de ongevalsfactor (vrijwel) zeker een rol heeft 

gespeeld. Bij het tweede getal zijn ook de ongevallen meegeteld waarbij enige twijfel was over de invloed van de 

betreffende factor. 
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Tabel 4.1. Meest voorkomende 

ongevalsfactoren voor de 

speed-pedelecrijder in de 29 

bestudeerde speed-

pedelecongevallen (meer dan 

één factor per ongeval 

mogelijk) 

  
Meest voorkomende ongevalsfactoren voor de speed-pedelecrijder Aantal* 

Algemene factoren (weer, verkeersdrukte, gedrag andere verkeersdeelnemers  

Gedrag andere verkeersdeelnemer: een onaangekondigde manoeuvre, of de 
ruimte innemen en zo de speed-pedelecrijder dwingen actie te ondernemen  

17 

Zichtomstandigheden: laagstaande zon, contrast licht en schaduw, donker 4-6 

Verkeersdrukte  4 

Mensfactoren  

Snelheid te hoog voor omstandigheden 10-17 

Voertuigpositie: rijdt te dicht bij kant/berm, rijdt op of naar de andere weghelft, 
snijdt bocht af, houdt te weinig afstand tot voorligger 

9-10 

Interne conditionering: denken (terecht of niet) voorrang te hebben en hierdoor 
te weinig aandacht geven aan ander verkeer, te nauwe focus van de aandacht, te 
veel zelfvertrouwen, verkeerde inschatting rijsnelheid ander, verkeerde 
inschatting wegdekconditie 

7-8 

Psychofysiologische conditie: haast, emotie (irritatie), vermoeidheid 4 

Verkeersregels overtreden: rijden op het trottoir; tegen de regelgeving in op 
fietspad i.p.v. de rijbaan, of op onverplicht fietspad 

2-4 

Wegfactoren  

Zichtbeperking: zicht op ander verkeer of obstakels beperkt door 
bomen/struiken, bocht of verkeersdeelnemer(s) of hun voertuig 

7-10 

Kruispuntinrichting: ontwerp niet als kruispunt ingericht, nodigt uit tot afsnijden, 
voorrangsregeling onduidelijk, verkeerslichtenregeling niet conflictvrij, geen 
kruispuntplateau dat snelheidsverlagend werkt 

7 

Wegconditie: vochtig (soms met opvriezende weggedeelten) of verontreinigd 
wegdek; slechte kwaliteit wegdek (putdeksel)  

4-8 

Berm: semiverharding van berm niet aanwezig, slechte kwaliteit van berm of te 
smalle obstakelvrije zone (smaller dan voorgeschreven in richtlijnen) 

3 

Horizontaal alignement: stop-/rijzicht (te) krap 3 

Bocht: boogstraal te krap (wel conform de richtlijnen); verkanting in bocht niet 
conform CROW, bocht vlak voor kruispunt 

1-3 

Onbekend  

Bij enkele speed-pedelecrijders was het van een aantal mensfactoren niet mogelijk 
om vast te stellen of deze een rol hadden gespeeld bij het ontstaan van het 
ongeval. Dit geldt voor afleiding (onbekend bij 4 speed-pedelecrijders), interne 
conditionering (onbekend voor 2 speed-pedelecrijders) en risicofactoren (snelheid 
of positie voertuig; onbekend bij 2 ongevallen). De belangrijkste reden hiervoor is 
dat de speed-pedelecrijder geen of weinig herinneringen aan het ongeval had. 
Verder was niet mogelijk om voor 2 speed-pedelecrijders een algemene factor vast 
te stellen (gedrag van andere weggebruiker onbekend bij 1 speed-pedelecrijder en 
verkeersdrukte onbekend bij 1 speed-pedelecrijder) doordat de speed 
pedelecrijder geen of weinig herinneringen aan het ongeval had en doordat er 
onvoldoende informatie hierover beschikbaar was in de andere bronnen.   

 

 

 

* Het eerste (en laagste) getal geeft aan bij hoeveel van de ongevallen de ongevalsfactor (vrijwel) zeker een rol heeft 

gespeeld. Bij het tweede getal zijn ook de ongevallen meegeteld waarbij enige twijfel was over de invloed van de 

betreffende factor. 
 



 
  

 
  

Titel  Ongevallen met speed-pedelecs 
Rapport  R-2021-19A 

Pagina  57 

4.2.1.2 Ongevalsfactoren voor de andere verkeersdeelnemer 
Bij 19 van de 21 ongevallen waar andere verkeersdeelnemers bij betrokken waren, was 
voldoende informatie beschikbaar om na te gaan welke factoren vanuit het oogpunt van de 
medeweggebruiker een rol speelden bij het ontstaan van het ongeval, zie Tabel 4.2. 
 

Tabel 4.2. Samenvatting van de 

meest voorkomende 

ongevalsfactoren voor de 

andere verkeersdeelnemer inde 

29 bestudeerde speed-

pedelecongevallen (meer dan 

één factor per ongeval 

mogelijk). 

  
Meest voorkomende ongevalsfactoren voor de andere verkeersdeelnemer Aantal* 

Algemene factoren (weer, verkeersdrukte, gedrag andere verkeersdeelnemers  

Gedrag andere verkeersdeelnemer: speed-pedelecrijder voert een vreemde 
manoeuvre uit, of dwingt de medeweggebruiker tot actie door bijvoorbeeld ruimte 
in te nemen of de medeweggebruiker te naderen zonder snelheid te minderen. 

6 

Verkeersdrukte 3-4 

Zichtomstandigheden (schemer of donker met verlichting, onopvallendheid van 
speed-pedelecrijder  

0-5 

Mensfactoren   

Voertuigpositie: te dicht bij as van weg, op verkeerde weghelft of rijdt naar de 
verkeerde weghelft, belemmert de doorgang van de speed-pedelecrijder of 
houdt te weinig afstand tot een ander voertuig 

9 

Interne conditionering: te nauwe focus, geïrriteerd, voorrang hebben, verkeerde 
inschatting rijsnelheid, niet bewust van gevaarzetting. 

6-10 

Verkeersregels overtreden (geen richting aangeven, verkeersbord negeren en op 
een fiets-/bromfietspad rijden, inhalen waar het ontmoedigd wordt) 

6 

Wegfactoren  

Zicht op ander verkeer wordt beperkt door bomen/struiken, ander voertuig, 
wegmeubilair en een brug  

4-6 

Kruispuntinrichting: verkeerslichtenregeling niet conflictvrij, ontwerp niet als 
kruispunt ingericht, geen indruk van een gelijkwaardige tak 

3-4 

Onbekend  

Van een aantal factoren was het niet mogelijk om vast te stellen of deze voor de 
medeweggebruiker een rol hadden gespeeld bij het ontstaan van het ongeval. Dit geldt 
voor:  
Algemene factoren: zichtomstandigheden onbekend bij 2 verkeersdeelnemers; 
verkeersdrukte onbekend bij 3 verkeersdeelnemers.  
Mensfactoren: staat (zoals medische conditie, psychofysiologische conditie, interne 
conditionering) onbekend bij 8 verkeersdeelnemers, ervaring (rijervaring, ervaring met 
route en/of voertuig, automatisme) onbekend bij 7 verkeersdeelnemers, afleiding 
onbekend bij 8 verkeersdeelnemers en risicogedrag (snelheid, positie voertuig, sensatie 
zoeken en/of voertuigverlichting onbekend bij 5 verkeersdeelnemers 
Voertuigfactoren: mechanisch (motor, remmen en/of stuurinrichting) onbekend bij 4 
verkeersdeelnemers; onderhoud (voorruit, zijruit en achterruit passagier, koplampen en/of 
knipperlichten) onbekend bij 3 speed-pedelecrijders; voertuigontwerp (zichtproblemen 
door voertuigontwerp) onbekend bij 2 verkeersdeelnemers; belading onbekend bij 3 
verkeersdeelnemers. 
Wegfactoren (zichtbeperking of straatverlichting) onbekend bij 2 verkeersdeelnemers. 

 

 

 

* Het eerste (en laagste) getal geeft aan bij hoeveel van de ongevallen de ongevalsfactor (vrijwel) zeker een rol heeft 

gespeeld. Bij het tweede getal zijn ook de ongevallen meegeteld waarbij enige twijfel was over de invloed van de 

betreffende factor. 
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De meest voorkomende mensfactor die vanuit het perspectief van de andere verkeersdeelnemer 
een rol speelde bij het ontstaan van de bestudeerde ongevallen is de voertuigpositie (bij 9 
ongevallen). De andere verkeersdeelnemer bevond zich te dicht bij de as van de weg, reed op of 
naar de verkeerde weghelft, belemmerde de doorgang van de speed-pedelecrijder of hield te 
weinig afstand tot een ander voertuig. Daarnaast speelde de interne conditionering en het 
overtreden van verkeersregels ook vaak een rol bij het ontstaan van het ongeval (bij respectievelijk 
6-10 ongevallen en 6 ongevallen). De andere verkeersdeelnemer had een te nauwe focus van de 
aandacht, was geïrriteerd of zich niet bewust van het gevaar waaraan hij de speed-pedelecrijder 
blootstelde, reageerde vanuit de gedachte voorrang te hebben of maakte een verkeerde 
inschatting van de rijsnelheid van de speed-pedelecrijder. Het overtreden van verkeersregels had 
meestal te maken met het afslaan zonder richting aan te geven.  
 
Het gedrag van de speed-pedelecrijder speelde voor de andere verkeersdeelnemer ook een 
belangrijke rol bij het ontstaan van het ongeval waarbij hij betrokken was (bij 6ongevallen). In de 
meeste gevallen dwong de speed-pedelecrijder de andere verkeersdeelnemer tot actie door 
bijvoorbeeld te veel ruimte in te nemen, op de verkeerde weghelft te rijden of te naderen zonder 
de snelheid te minderen. 

4.2.2 Functionele fouten van de verkeersdeelnemers 
Het gedrag van de ongevalsbetrokken verkeersdeelnemers kan worden samengevat aan de hand 
van hun functionele fouten. Deze functionele fouten zijn gekoppeld aan de vijf opeenvolgende 
stadia van het informatieverwerkingsproces (detectie, interpretatie, voorspelling, beslissing en 
actie). Het gebruik van de term ‘fout’ impliceert niet dat de verkeersdeelnemer schuldig was aan 
het ontstaan van het ongeval. De functionele fout hangt namelijk samen met, of wordt uitgelokt 
door kenmerken van de verkeersdeelnemer, zijn voertuig, een andere verkeersdeelnemer en/of 
kenmerken van de omgeving. Dat zijn de ongevalsfactoren die in de vorige paragraaf werden 
besproken. 
 
In Tabel 4.3 is aangegeven welke functionele fouten van de speed-pedelecrijders een rol 
speelden in het ongevalsproces (voor de volledige lijst van functionele fouten en een toelichting 
daarop zie Bijlage H). De functionele fout leidt tot een kritische situatie. Op dat moment kan de 
speed-pedelecrijder of een andere verkeersdeelnemer nog ingrijpen om een ongeval te 
voorkomen. 
 
De eerder besproken ongevalsfactoren spelen ook hier weer een rol. Zo zal de kans op een goede 
afloop kleiner zijn als de functionele fout wordt gemaakt door een verkeersdeelnemer die op of 
in een voor hem of haar onbekend voertuig rijdt, als er geen ruimte is om uit te wijken, of als het 
wegdek glad of nat is. 
 
De meest voorkomende functionele fout van de speed-pedelecrijders was ongeveer even vaak 
een detectiefout, interpretatiefout als actiefout. Detectiefouten hadden vaak te maken met een 
obstakel of verkeersdeelnemer die slecht of pas op het laatste moment zichtbaar was. Dit type 
fouten kwamen bij 2 van de 3 ongevallen van Type 2 (Botsingen met een obstakel) voor. 
Actiefouten kwamen vaak bij Type 1 voor (Verlies van controle). Interpretatiefouten kwamen bij 
Type 3, 4 en 5 voor, maar deze fouten waren niet typerend voor deze ongevalstypen. De 
interpretatiefouten hadden vaak te maken met het verkeerd begrijpen van de onaangekondigde 
manoeuvre van een andere verkeersdeelnemer.  
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Tabel 4.3. Functionele fout van 

de speed-pedelecrijder. 

  
Functionele fout van de speed-pedelecrijder Aantal 

Informatiedetectie 7 

D1: Item onzichtbaar  4 

D2/3: Looked but failed to see  1 

D4: Afgeleid van de rijtaak 0 

D5: Niet gekeken  1 

Informatiedetectie (D) maar onbekend welke specifieke detectiefout 1 

Interpretatie van de informatie  6 

V2: Verkeerd inschatten snelheid/positie ander 1 

V4: Verkeerd begrijpen van de manoeuvre van een ander 4 

Interpretatiefout IV) maar onbekend welke specifieke interpretatiefout 1 

Voorspellen wat er komen gaat 5 

V5: Niet verwachten dat iemand die geen voorrang heeft in beweging komt 1 

V6: Verwachten dat degene die geen voorrang heeft het probleem oplost  1 

V7: Geen obstakel of voertuig verwachten 3 

Beslissing over wat te doen 0 

B1: Bestuurder wordt gedwongen een risico te nemen 0 

B3: Foutief automatisme getriggerd  0 

Uitvoering van de voorgenomen actie  6 

A1: Verlies controle door externe oorzaak  3 

A2: Afwijkende koers door onoplettendheid  0 

A3: Foutieve uitvoering van een voorgenomen actie 1 

Actiefout (A) maar onbekend welke specifieke actiefout  2 

Anders (oogaandoening + mogelijk afleiding) 1 

Onbekend 4 

Niet voldoende informatie om tussen twee verschillende fouten van een 
verschillend informatieverwerkingsniveau te kunnen kiezen (bijv. onduidelijk of 
de speed-pedelecrijder iemand niet gezien heeft of wel gezien maar de actie van 
die verkeersdeelnemer verkeerd heeft geïnterpreteerd)  

3 

Onbekend 1 

Totaal 29 
 

 
Voor de 19 andere verkeersdeelnemers die bij de speed-pedelecongevallen betrokken waren is, 
voor zover mogelijk, ook de functionele fout bepaald. Deze medeweggebruiker speelde een rol in 
het ontstaan van het ongeval, maar kwam niet altijd in botsing met de speed-pedelecrijder. Tabel 
4.4 laat zien dat bij de tegenpartij van de speed-pedelecrijder een detectiefout de meest 
voorkomende functionele fout was. Ongeveer twee vijfde van de medeweggebruikers had de 
speed-pedelecrijder niet opgemerkt (in de meeste gevallen was er sprake van ’Looked but failed to 
see’ D2/3). Bij driekwart van deze gevallen speelde een te hoge snelheid van de speed-pedelec-
rijder voor de omstandigheden (mogelijk) een rol bij het ontstaan van het ongeval. Wellicht dat 
dit een rol speelde bij het niet tijdig opmerken van de speed-pedelecrijder. Bij ongeveer een 
derde van de medeweggebruikers was het niet mogelijk om de functionele fout te bepalen. 
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Tabel 4.4. Functionele fout van 

de medeweggebruiker. 

  
Functionele fout van de andere verkeersdeelnemer die bij het ongeval 
betrokken was 

Aantal 

Informatiedetectie 8 

D1: Item onzichtbaar  1 

D2/3: Looked but failed to see  6 

Informatiedetectie (D) maar onbekend welke specifieke detectiefout 1 

Interpretatie van de informatie  2 

V2: verkeerd inschatten snelheid/positie ander 2 

Voorspellen wat er komen gaat 2 

V6: Verwachten dat degene die geen voorrang heeft het probleem oplost  2 

Beslissing over wat te doen 1 

B1: Bestuurder wordt gedwongen een risico te nemen 1 

Onbekend 6 

Niet voldoende informatie om tussen twee verschillende fouten van een 
verschillend informatieverwerkingsniveau te kunnen kiezen (bijv. onduidelijk of 
de medeweggebruiker de speed-pedelecrijder niet gezien heeft of wel gezien 
maar de actie van die verkeersdeelnemer verkeerd heeft geïnterpreteerd)  

2 

Onbekend 4 

Totaal 19 
 

4.3 Aanknopingspunten voor maatregelen om de ernst van de 
afloop van speed-pedelecongevallen te verlagen 

4.3.1 Slachtoffers en letselernst 
Bij de helft van de speed-pedelecongevallen (4 van de 8) waarbij langzaam verkeer betrokken 
was en waarvan de letselgegevens van de andere verkeersdeelnemer bekend waren, was de 
speed-pedelecrijder degene die het ernstigst gewond raakte (tweemaal MAIS 1 en tweemaal 
MAIS2). De andere verkeersdeelnemer raakte hierbij niet gewond (driemaal) of liep lichte 
verwondingen op (MAIS 1, eenmaal). Bij een ongeval liepen de speed-pedelecrijder en de andere 
verkeersdeelnemer beide lichte verwondingen op (MAIS 1). Bij de resterende drie ongevallen 
met langzaam verkeer raakte de andere verkeersdeelnemer ernstiger gewond (eenmaal MAIS 1, 
tweemaal MAIS 2+). De betrokken speed-pedelecrijder liep lichte verwondingen op (MAIS 1, 
tweemaal) of bleef ongedeerd (eenmaal).  
 
Bij negen van de tien ongevallen waarbij snel gemotoriseerd verkeer betrokken was en waarvan 
de letselgegevens van de andere verkeersdeelnemer bekend waren, raakte de speed-pedelec-
rijder ernstiger gewond dan de andere verkeersdeelnemer (MAIS 1 t/m 4; viermaal MAIS 2+). De 
andere verkeersdeelnemer bleef in alle gevallen ongedeerd. In het tiende geval raakte geen van 
beide betrokkenen gewond; ze zijn waarschijnlijk niet in contact met elkaar gekomen.  

4.3.2 Letselfactoren 
De meest voorkomende factor die een rol speelde bij het ontstaan van het letsel van de speed-
pedelecrijders was contact met het wegdek nadat ze gevallen waren (n=22). Ongeveer een derde 
(9 à11 speed-pedelecrijders) liep (daarnaast) letsel op door contact met het eigen voertuig; in 
iets meer dan de helft van de gevallen was dat het stuur, frame of zadel. Zeven speed-pedelec-
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rijders liepen (mede) letsel op doordat ze in contact kwamen met de andere betrokkene en/of 
zijn voertuig of doordat ze bekneld raakten tussen de eigen speed-pedelec en een ander voertuig 
(eenmaal). Bij vier van deze ongevallen liepen de speed-pedelecrijders ook letsel op door contact 
met het wegdek. Vier speed-pedelecrijders liepen letsel op door contact met een obstakel.  
 
Bijna driekwart van de speed-pedelecrijders droeg een helm (n=21). Tienmaal was het een gewone 
fietshelm. In de rest van de gevallen (n=11) droeg de speed-pedelecrijder een goedgekeurde 
speed-pedelec helm. In vergelijking met de fietshelm (norm EN 1078) is de goedgekeurde speed-
pedelec helm (norm NTA 8776) ontworpen voor een hogere impactsnelheid (6,5 m/s versus 5,4 
m/s) en is deze lager bij de oren, slaap, en het achterhoofd aan de onderkant van het hoofd (De 
Hair, Rodarius & Goyenechea, 2016).  
 
Van de 29 speed-pedelecrijders was het voor 22 wettelijk verplicht een voor de speed-pedelec 
goedgekeurde helm te dragen. Van deze groep droegen elf inderdaad een dergelijke helm. negen 
droegen een gewone fietshelm en twee droegen geen helm. Vijf van de elf speed-pedelecrijders 
die een goedgekeurde speed-pedelec-helm droegen liepen hoofdletsel op (lichte hersenschudding). 
Een van de negen speed-pedelecrijders die in plaatst van een goedgekeurde speed-pedelec-helm 
een gewone fietshelm droegen liep ernstig hersenletsel op (schedelfractuur en bloeding bij de 
hersenen; MAIS 4). De twee speed-pedelecrijders die ondanks de verplichting geen helm droegen, 
liepen geen hoofdletsel (hersenschudding) op. Van de zeven speed-pedelecrijders voor wie geen 
helmplicht gold, droeg één toch een helm; dit betrof een gewone fietshelm. De resterende zes 
berijders droegen geen helm. Drie van hen liepen hoofdletsel (hersenschudding) op.  

4.4 Aanknopingspunten voor aanpak subtypen speed-
pedelecongevallen 
In deze studie zijn vijf verschillende typen speed-pedelecongevallen geïdentificeerd. In Tabel 4.5 
zijn de kenmerken van deze subtypen samengevat. Deze kenmerken kunnen worden gebruikt als 
aandachtspunten voor een strategie om het toekomstig aantal speed-pedelecongevallen te 
beperken. De tabel geeft per ongevalstype achtereenvolgens (van links naar rechts) een korte 
beschrijving van het ongevalstype, de meest voorkomende ongevalsfactoren, de meest 
voorkomende functionele fouten en de ernst van het letsel van de speed-pedelecrijder en voor 
zover bekend ook van de andere verkeersdeelnemer betrokken bij het ongeval. Bij het doornemen 
van de vijf subtypen uit Tabel 4.5, en de achterliggende informatie over de speed-pedelecrijders 
en hun voertuigen, is een aantal patronen te ontdekken. 

Welke speed-pedelecrijders zijn erbij betrokken? 
Bij alle subtypen behalve Type 2 waren meer mannen betrokken dan vrouwen. Bij Type 5 waren 
helemaal geen vrouwen betrokken. Gezien het kleine aandeel vrouwen in de totale set en het 
kleine aantal ongevallen van Typen 2 en 5, kan de man/vrouwverdeling bij individuele subtypen 
echter een vertekend beeld geven.  
 
Bij alle typen speed-pedelecongevallen droeg de meerderheid een helm, een fietshelm of een 
goedgekeurde speed-pedelec-helm, en bij Type 5 allemaal (de helft droeg een goedgekeurde 
speed-pedelec-helm). Het valt echter op dat bij Type 3 vrijwel geen van de berijders een 
goedgekeurde speed-pedelec-helm droeg. Slechts één van hen droeg een dergelijke helm, 
tegenover vijf die een gewone fietshelm droegen; de overige drie droegen geen helm. Bij Type 4 
leek een goedgekeurde speed-pedelec-helm juist populairder dan een gewone fietshelm.  
 
Als we ons beperken tot de 21 speed-pedelecrijders voor wie het ten tijde van het ongeval 
verplicht was om een goedgekeurde speed-pedelec-helm te dragen, valt op dat met name bij 
Type 1 en Type 3 een dergelijke helm weinig gedragen is. Bij beide typen droeg slechts één van 
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respectievelijk vier en zes speed-pedelecrijders een dergelijke helm. Bij Type 3 droegen de andere 
vijf speed-pedelecrijders, tegen de wetgeving in, een gewone fietshelm. Bij Type 1 droegen twee 
van de vier speed-pedelecrijders een gewone fietshelm in plaats van de verplichte speed-pedelec-
helm, één berijder van dit type ongeval had helemaal geen helm op. Bij Type 4 is de goedgekeurde 
speed-pedelec-helm juist relatief vaak gedragen: vier van de vijf speed-pedelecrijders droegen 
volgens de regelgeving een dergelijke helm, de vijfde had een gewone fietshelm op.  
 
Bij de ongevallen van Type 1, 3 en 4 zijn met name minder krachtige speed-pedelecs betrokken 
(met een motorvermogen van 250W of 350W) terwijl bij Type 2 en 5 juist vaker krachtigere 
modellen (500W of meer) betrokken zijn. Er lijkt geen relatie te zijn tussen het vermogen van de 
speed-pedelec en de rijsnelheid. Een te hoge rijsnelheid voor de omstandigheden speelde bij 
vrijwel alle typen een rol. 

Wat is de rolverdeling bij het ontstaan van het ongeval? 
Het ontstaan van een ongeval is vrijwel altijd een combinatie van mens-, voertuig- en  
wegfactoren. Toch zijn er bij de subtypen enkele verschillen in de mate waarin deze factoren een 
rol spelen.  
 
Bij de ongevallen van Type 1 speelt vooral de staat van het wegdek een belangrijke rol bij het 
ontstaan van het ongeval. Bij de ongevallen van Type 2, 3, 4 en 5 spelen juist (verschillende) 
mensfactoren een belangrijkere rol:  
 Bij Type 3 speelt een te hoge rijsnelheid voor omstandigheden het vaakst een rol . Ook diverse 

andere gedragingen van de speed-pedelecrijder spelen vaak een rol bij het ontstaan van het 
ongeval. De andere verkeersdeelnemer moet daardoor actie ondernemen om het ongeval te 
voorkomen.  

 Bij Type 4 en 5 daarentegen is het ongeval vaak te wijten aan het gedrag van de andere 
verkeersdeelnemer. De andere verkeersdeelnemer dwingt de speed-pedelecrijder tot actie 
doordat hij bijvoorbeeld op de verkeerde weghelft rijdt, vlak voor de speed-pedelecrijder de 
weg opgaat, plots voorsorteert, of een vreemde of een onaangekondigde manoeuvre 
uitvoert.  

 Bij Type 4 speelt bovendien de positie van de andere verkeersdeelnemer een belangrijke rol 
(die bijvoorbeeld op of naar de verkeerde weghelft reed of te weinig afstand hield).  

 Bij Type 2 spelen mensfactoren een belangrijke rol, maar gaat het bij elk ongeval om andere 
factoren. Wel is er steeds sprake van een detectiefout: de speed-pedelecrijder ziet een 
obstakel over het hoofd of ziet het te laat om het nog te kunnen ontwijken. 

 
Wegfactoren spelen vooral een rol bij Type 3 en 5. Het gaat daarbij vooral om de inrichting van 
het kruispunt waarop het ongeval plaatsvindt. Die nodigt uit tot afsnijden, de verkeerslichten-
regeling is niet conflictvrij of de voorrangsregeling is onduidelijk. Bij Type 3 speelt de 
zichtbeperking door andere verkeersdeelnemers, objecten of bomen/struiken ook vaak een rol 
bij het ontstaan van het ongeval. 
 
Bij geen van de ongevalstypen spelen voertuigfactoren een belangrijke rol bij het ontstaan van 
het ongeval. 
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Tabel 4.5. Samenvatting van de subtypen speed-pedelecongevallen. 

Subtype Meest voorkomende ongevalsfactoren Typerende menselijke 
functionele fout 

Letsel  

1. Speed-pedelecrijder verliest 
controle door glad, vuil of kapot 
wegdek (n=5) 

- Vochtigheid of verontreiniging wegdek (4-5) 
- Snelheid te hoog voor omstandigheden (2) 
 

Actiefout MAIS 1-2  
(40% MAIS2) 
 

2. Speed-pedelecrijder botst met 
een obstakel (n=3) 

- Verminderd gezichtsvermogen (1-2) 
- Bij elk ongeval spelen verschillende 

ongevalsfactoren een rol, met name 
mensfactoren 

 
Andere verkeersdeelnemer 
- Positie voertuig (ZW), rijervaring (W), niet 

bewust van gevaarzetting (T), verkeersdrukte 
(T) 

Detectiefout 
 
 
 
 
Andere verkeersdeelnemer 
Beslissingsfout  

MAIS 2-3  
(100% MAIS 2+) 
 
 
 
 
Niet gewond 
 

3. Speed-pedelecrijder neemt 
risico’s waardoor hij in botsing 
komt met een andere 
weggebruiker of valt als gevolg van 
een noodmanoeuvre (n=9) 

- Snelheid te hoog voor omstandigheden (5-7) 
- Voertuigpositie: bevindt zich (deels) op 

verkeerde weghelft of houdt te weinig afstand 
tot medeweggebruiker (5) 

- Zichtbeperking door andere verkeers-
deelnemers, muur, donker in de tunnel, 
bomen/struiken (4-5) 

- Kruispuntinrichting: niet als kruispunt 
ingericht, niet geschikt ingericht, nodigt uit tot 
afsnijden, geen kruispuntplateau aanwezig (4) 

- Gedrag ander verkeer: onaangekondigde 
manoeuvre, of dwingt anderszins tot actie (4) 

- Interne conditionering: te nauwe focus 
(aandacht voor één aspect van de 
verkeerstaak en dus minder aandacht voor de 
omgeving) of te veel zelfvertrouwen (3) 

- Verkeersdrukte (3) 
- Horizontaal alignement: Stop/rijzicht (te) krap 

(3) 
 
Andere verkeersdeelnemer (N=8) 
- Gedrag speed-pedelecrijder: dwingt tot actie 

(bijvoorbeeld door vreemde manoeuvre 
speed-pedelecrijder) (5-6) 

- Verkeersdrukte (2) 
- Interne conditionering: te nauwe focus van de 

aandacht of te groot vertrouwen in het krijgen 
van voorrang(1-4) 

Divers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andere verkeersdeelnemer 
Detectiefout 
 

MAIS 0-4 
(33% MAIS 2+) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAIS 0-3 
(25% MAIS2+) 

4. Andere weggebruiker neemt 
risico’s waardoor de speed-
pedelecrijder in botsing komt met 
de andere weggebruiker of ten val 
komt (n=7). 

- Gedrag ander verkeer: vreemde manoeuvre, 
komt op de weg(helft) van de speed-pedelec-
rijder, of dwingt anderszins tot actie (7) 

- Voertuigpositie: te dicht bij kant/berm of op 
de fietsstrook i.p.v. de rijbaan (2-3) 

- Interne conditionering: verkeerde inschatting 
rijsnelheid of nauwe focus in combinatie met 
veel zelfvertrouwen (2) 

- Snelheid te hoog voor omstandigheden (1-4) 
 
Andere verkeersdeelnemer (N=6) 
- Voertuigpositie: op of rijdt naar de verkeerde 

weghelft, staat met het voorwiel deels op het 
fietspad, te weinig afstand (5) 

- Verkeersregels: verkeersbord negeren, 
inhalen waar het ontmoedigd wordt (2) 

Detectiefout of 
interpretatiefout  
 
 
 
 
 
 
 
 
Andere verkeersdeelnemer 
Divers 

MAIS 1-4 
(57% MAIS 2+) 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAIS 0-2 
Onbekend x 1 
(17% MAIS 2+) 
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Subtype Meest voorkomende ongevalsfactoren Typerende menselijke 
functionele fout 

Letsel  

- Interne conditionering: te nauwe focus of 
irritatie (2) 

- Verkeersdrukte (2) 
- Asmarkering: niet aanwezig of niet geschikt 

hoewel conform CROW-richtlijnen (2) 

5. Speed-pedelecrijder rijdt op een 
onoverzichtelijk of complex 
kruispunt waar hij vervolgens in 
botsing komt met een andere 
weggebruiker (n=4) 

- Gedrag ander verkeer: onaangekondigde 
manoeuvre of dwingt anderszins tot actie (4) 

- Kruispuntinrichting: VRI niet conflictvrij (en 
geen aparte rijstrook voor rechts afslaan) of 
voorrangsregeling onduidelijk (3) 

- Interne conditionering: voorrang (denken te) 
hebben (2) 

- Snelheid te hoog voor omstandigheden (1-3) 
 
Andere verkeersdeelnemer (N=4) 
- Interne conditionering: te nauwe focus of 

verkeerde inschatting rijsnelheid andere 
weggebruiker (2-3) 

- Verkeersregels: geen richting aangeven (2) 

Interpretatiefout of 
voorspellingsfout 
 
 
 
 
 
 

 
Andere verkeersdeelnemer 
Detectiefout of  
Interpretatiefout 

MAIS 0-2 
 (25% MAIS 2+) 

 
 
 
 
 

 
 
MAIS 0 x3 
MAIS 1 x1 
(0% MAIS 2+) 

6. Rest (n=1) - Bijzondere situatie (1) Detectiefout MAIS 2 

Op welke locaties vinden de verschillende ongevallen plaats? 
Type 2 ongevallen vinden plaats op het fietspad of fiets-/bromfietspad. Bij de andere subtypen is 
er meer variatie in de locatie van de ongevallen. Bij de ongevallen van Type 4 rijdt de speed-
pedelecrijder vaker op de rijbaan dan op het fietspad of fiets-/bromfietspad. De ongevallen van 
Type 1, 3 en 5 zijn minder locatiespecifiek. 
 
Rekening houdend met de regelgeving rondom speed-pedelecs ten tijde van het ongeval, lijken 
de ongevallen van Type 1 en Type 5 naar verhouding vaker op een ‘verkeerde’ locatie plaats te 
vinden: respectievelijk 3 van de 5 ongevallen en 2 van de 4 ongevallen gebeurden op en locatie 
waar speed-pedelecrijders niet mochten rijden. Het ging in bijna alle gevallen om het fietspad, in 
een geval ging het om een fietsstrook. Bij de ongevallen van Typen 2 en 3 reed één uit 
respectievelijk 3 en 9 speed-pedelecrijders tegen de regels in op het fietspad. Bij Type 4 reden 
alle speed-pedelecrijders op de toegewezen locatie.  

Zijn er verschillen in de ernst van de afloop van het ongeval? 
Bij alle ongevalstypen loopt minstens een kwart van de speed-pedelecrijders ernstig letsel op 
(MAIS 2+). Het valt op dat bij Type 2, waar de speed-pedelecrijder met een obstakel botst, de 
speed-pedelecrijder in alle gevallen ernstig letsel (MAIS 2+) oploopt. Als het gaat om 
ongevalstypen waarbij andere verkeersdeelnemers betrokken waren, lijken de speed-
pedelecrijders vaker ernstiger letsel op te lopen bij ongevallen van Type 4 – ongevallen waarbij 
het rijgedrag van de andere verkeersdeelnemer risicovol was gezien de verkeerssituatie. Bij dit 
subtype, maar ook bij Typen 3 en 5 lijkt de andere verkeersdeelnemer minder ernstig gewond te 
raken dan de speed-pedelecrijder. 
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4.5 Vergelijking tussen fietspad- en rijbaanongevallen 
In afwezigheid van een fiets-/bromfietspad horen speed-pedelecrijders conform de wetgeving op 
de rijbaan te rijden. In het kader van de discussie over de meest geschikte plek op de weg voor de 
speed-pedelec, het fietspad of de rijbaan, is er gekeken naar de verschillen tussen ongevallen die 
op het fietspad plaatsvonden versus ongevallen die op de rijbaan plaatsvonden. Tabel 4.6 laat de 
kenmerken van deze ongevallen zien. De ongevallen die op een fiets-/bromfietspad, 
suggestiestrook of fietsstrook plaatsvonden zijn bij deze analyse buiten beschouwing gelaten. 
 

Tabel 4.6. Kenmerken van ongevallen waarbij de speed-pedelec op het fietspad versus op de rijbaan reed. 

Locatie Meest voorkomende ongevalsfactoren Letsel  

Speed-pedelecrijder op het 
fietspad (N=10) 

- Snelheid te hoog voor omstandigheden (6-7) 
- Gedrag andere weggebruiker: onaangekondigde manoeuvre, dwingt tot 

actie (5) 
- Kruispuntinrichting: ontwerp niet geschikt h.c. CROW; nodigt uit tot 

afsnijden, niet als kruispunt ingericht, niet conflictvrij (4) 
- Psychofysiologische conditie: haast; vermoeidheid (3) 
- Interne conditionering: te veel zelfvertrouwen, ‘voorrang hebben’ en 

hierdoor te weinig aandacht voor ander verkeer, te nauwe focus (3) 
- Verkeersregels (fietspad i.p.v. rijbaan; trottoir) (2-4) 
- Wegdek: nat, opvriezend of nat, verontreiniging (2-3) 
- Zichtomstandigheden: schemer met verlichting, donker, contrast licht 

schaduw (2-3) 
- Verkeersdrukte (2) 

 
Andere verkeersdeelnemer(N=7) 
- Interne conditionering: te nauwe focus, ‘voorrang hebben’ (4-6) 
- Zichtbeperking: wegmeubilair, bomen/struiken, ander voertuig (3-4) 
- Verkeersregels: geen richting aangeven (3) 
- Gedrag ander: dwingt tot actie (3) 
- Kruispuntinrichting: niet geschikt, niet conflictvrij (2-3)  
- Positie voertuig: staat deels op het fietspad, rijdt naar verkeerde weghelft 

(2) 

MAIS 1-4 
(40% MAIS 2+) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAIS 0-2/3 
(29% MAIS 2+) 
 
 

 

Speed-pedelecrijder op de 
rijbaan (N=11) 

- Gedrag ander (dwingt tot actie, onaangekondigde of vreemde manoeuvre) 
(7) 

- Positie voertuig (weinig afstand voorligger, rijdt naar verkeerde weghelft, te 
dicht bij kant/berm) (5-6) 

- Zichtbeperking (ander voertuig; bomen/struiken) (5-6) 
- Interne conditionering (‘voorrang hebben’, nauwe focus, verkeerde 

inschatting) (3-4) 
- Snelheid (te snel voor omstandigheden) (2-4) 
- Vochtigheid wegdek (2) 
- Kruispuntinrichting (voorrangsregeling onduidelijk, maatvoering geen 

plateau) (2) 
- Rijstrook te smal (2) 
- Stop/rijzicht (2) 
 

Andere verkeersdeelnemer (N=8) 
- Positie voertuig: rijdt op de verkeerde weghelft, te weinig afstand, te dicht 

bij de as (4)  
- Verkeersdrukte (3) 
- Rijstrook/rijloper (2) 
- Gedrag ander (dwingt tot actie) (2) 
- Verkeersregels: geen richting aangeven, inhalen waar het 

ontmoedigd is (2) 
- Zichtbeperking: ander voertuig, bomen/struiken (1-2) 

MAIS 0-4  
(36% MAIS 2+) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAIS 0-3 
Onbekend x1 
(13% MAIS 2+) 
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Welke ongevalsfactoren komen het vaakst voor? 
Bij de meerderheid van de ongevallen die op het fietspad plaatsvonden speelde de snelheid van 
de speed-pedelecrijder, die te hoog was voor de omstandigheden, een rol bij het ontstaan van 
het ongeval. Het gedrag van andere verkeersdeelnemers speelde een rol bij de helft van alle 
ongevallen op het fietspad. Zij blokkeerden de weg, gingen plots voorsorteren of voerden een 
onaangekondigde manoeuvre uit en dwongen de speed-pedelecrijder daarmee actie te 
ondernemen om het ongeval te voorkomen. Bij 4 van de 10 ongevallen op het fietspad speelde 
de niet-optimale kruispuntinrichting een rol bij het ontstaan van het ongeval.  Het ontwerp van 
het kruispunt was niet geschikt, nodigde uit tot afsnijden of de verkeerslichtenregeling was niet 
conflictvrij geregeld. Vanuit het perspectief van de andere verkeersdeelnemer betrokken bij het 
ongeval op het fietspad speelde vooral interne conditionering vaak een rol; hoe de weggebruiker 
informatie tot zich neemt en interpreteert (met welke ‘blik’). De andere verkeersdeelnemer was 
bijvoorbeeld gefocust op een bepaald aspect van de verkeerssituatie en miste daardoor andere 
relevante informatie of zijn waarneming was gekleurd doordat hij voorrang had,, waardoor hij te 
weinig aandacht had voor ander verkeer. Daarnaast was er bij ongeveer de helft van de 
ongevallen sprake van zichtbeperking waardoor de andere verkeersdeelnemer de speed-
pedelecrijder pas laat kon zien. 
 
Als het gaat om de ongevallen op de rijbaan, speelde bij de meeste ongevallen het gedrag van 
een andere verkeersdeelnemer een rol bij het ontstaan van het ongeval. De andere 
verkeersdeelnemer dwong de speed-pedelecrijder tot actie of voerde een onaangekondigde of 
een vreemde manoeuvre uit. Bij ongeveer de helft van de ongevallen op de rijbaan speelde de 
positie van het voertuig (speed-pedelec) een rol. De speed-pedelecrijder hield te weinig afstand 
tot de voorligger, reed naar de verkeerde weghelft of reed te dicht bij de kant van de weg. Bij 
ongeveer de helft van de ongevallen was er sprake van zichtbeperking waarbij de speed-
pedelecrijder door de aanwezigheid van een andere verkeersdeelnemer of bomen/struiken 
minder zicht had op ander verkeer. Als het gaat om de andere verkeersdeelnemer betrokken bij 
het ongeval op de rijbaan, was de positie van zijn voertuig bij de helft van de gevallen niet 
optimaal. Hij reed op de verkeerde weghelft, te dicht bij de as, of hield te weinig afstand tot de 
speed-pedelecrijder. Bij iets minder dan de helft van de gevallen was er sprake van 
verkeersdrukte.  

Wie zijn de andere betrokkene verkeersdeelnemers? 
Bij de meerderheid van de ongevallen zowel op het fietspad (n=7) als op de rijbaan (n=9) waren 
een of meer andere verkeersdeelnemers betrokken. Bij iets meer dan de helft van de ongevallen 
op de rijbaan betrof dat gemotoriseerd snelverkeer. Van de ongevallen op het fietspad was bij 
iets minder dan de helft gemotoriseerd snelverkeer betrokken (bijvoorbeeld afslaand 
autoverkeer op kruispunten). 

Hoe vaak wordt een helm gedragen? 
Zes van de tien speed-pedelecrijders die betrokken waren bij de ongevallen op het fietspad 
droegen een helm twee van hen droegen een goedgekeurde speed-pedelec helm. Op de rijbaan 
waren dat er meer: negen van de elf speed-pedelecrijders die betrokken waren bij ongevallen op 
de rijbaan droegen een helm, waarvan vijf (bijna de helft) een goedgekeurde speed-pedelec-
helm.  
 
Het dragen van een goedgekeurde speed-pedelec-helm was verplicht voor zes speed-
pedelecrijders die betrokken waren bij ongevallen op het fietspad. Twee van deze speed-
pedelecrijders droegen een dergelijke helm, drie droegen een gewone fietshelm en de zesde 
droeg helemaal geen helm. Voor negen speed-pedelecrijders betrokken bij ongevallen op de 
rijbaan was het verplicht om een goedgekeurde helm te dragen: vijf droegen een dergelijke helm, 
vier droegen een gewone fietshelm.  
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Wat zijn de meest voorkomende functionele fouten? 
Zowel bij ongevallen op het fietspad als op de rijbaan was er sprake van diverse functionele 
fouten aan de kant van de speed-pedelecrijder. Er kan dus niet één typerende fout worden 
onderscheiden. Dat geldt ook voor de andere verkeersdeelnemer die bij de ongevallen op de 
rijbaan betrokken was. Als het gaat om de functionele fout van de andere verkeersdeelnemer 
betrokken bij de ongevallen op het fietspad betrof de helft ervan een detectiefout.  

Wat is de ernst van de afloop van het ongeval? 
De ernst van het letsel opgelopen door de speed-pedelecrijders lijkt niet te verschillen voor 
ongevallen op het fietspad versus die op de rijbaan. Dit geldt ook voor de andere verkeers-
deelnemers betrokken bij het ongeval. Vier van de tien speed-pedelecrijders betrokken bij de 
ongevallen op het fietspad liep MAIS 2+ letsel op tegenover twee van de zeven andere verkeers-
deelnemers die bij deze ongevallen betrokken waren en van wie de letselgegevens beschikbaar 
waren. Bij de ongevallen op de rijbaan liep ruime een derde van de speed-pedelecrijders MAIS 2+ 
letsel op tegenover een van de zeven andere verkeersdeelnemers die bij deze ongevallen betrokken 
waren en van wie letselgegevens beschikbaar waren. Bestuurders van betrokken gemotoriseerd 
snelverkeer liepen geen letsel op, niet bij de ongevallen waarbij de speed-pedelecrijder op het 
fietspad reed en ook niet als hij op de rijbaan reed. Langzaam verkeer liep meestal wel letsel op: bij 
3 uit 4 ongevallen op het fietspad en bij 2 uit 3 ongevallen op de rijbaan. Het betrof letsel met 
MAIS 2 of hoger bij 2 uit 4 ongevallen op het fietspad en bij 1 uit 3 op de rijbaan. 

4.6 Kennis over de regelgeving rondom speed-pedelecs 
Aangezien de speed-pedelec een relatief nieuw voertuig is en gezien de recente verandering in 
de regelgeving is het ook interessant om na te gaan in hoeverre speed-pedelecrijders en mede-
weggebruikers hiervan op de hoogte zijn. Van de 22 speed-pedelecs die ten tijde van het ongeval 
officieel als bromfietsen waren gecategoriseerd, waren de berijders grotendeels op de hoogte 
van de regelgeving rondom de speed-pedelec. Enkele speed-pedelecrijders wisten niet zeker 
welke snelheid per specifieke locatie toegestaan was (bijvoorbeeld niet zeker of ze buiten de 
bebouwde kom 40 km/uur of 45 km/uur mochten rijden).  
 
Als het gaat om helmdracht, droegen negen van deze 22 speed-pedelecrijders een gewone 
fietshelm in plaats van een goedgekeurde speed-pedelec-helm. Voor vijf van hen is bekend dat zij 
wisten dat ze een verkeerde helm gebruikten. Dat deden ze uit praktische redenen (bijvoorbeeld 
omdat de gekochte speed-pedelec-helm te groot bleek, omdat bij de aankoop van de speed-
pedelec er nog geen speed-pedelec-helm verkrijgbaar was, of omdat ze wachtten op een speciaal 
model dat nog niet op de markt was). Een speed-pedelecrijder was van mening dat hij een speed-
pedelec-helm bezat, terwijl dit geen goedgekeurde speed-pedelec-helm maar een fietshelm was. 
Twee speed-pedelecrijders droegen helemaal geen helm. Een van hen achtte het dragen van een 
helm niet nodig aangezien hij niet op de rijbaan reed, en de andere speed-pedelecrijder droeg 
geen helm vanwege de windruis.  
 
Er is niet systematisch gevraagd naar de reacties van overig verkeer. Zes speed-pedelecrijders 
gaven echter aan dat ze op de rijbaan te maken hadden met negatieve reacties van automobilisten, 
zoals het toeteren, afsnijden, etc. Deze reacties zouden te maken kunnen hebben met de 
onbekendheid over de speed-pedelec en de regelgeving daaromtrent, waardoor automobilisten 
denken dat de speed-pedelec op het fietspad thuishoort. Een speed-pedelecrijder gaf aan dat 
fietsers soms van hem schrikken, met name oudere fietsers, omdat ze hem niet horen aankomen. 
Fietsers, maar ook voetgangers, kunnen door het ontbreken van bepaalde auditieve signalen 
verkeerde verwachtingen krijgen over de aanwezigheid van een naderende speed-pedelecrijder 
en daarom schrikken (zie ook Stelling-Kończak, 2018). Snelle voertuigen maken namelijk meestal 
veel geluid, bij speed-pedelecs is dat niet het geval. 
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De resultaten die in het voorgaande hoofdstuk zijn samengevat, geven aanknopingspunten 
voor maatregelen om toekomstige speed-pedelecongevallen op de openbare weg te 
voorkomen en/of de ernst van de afloop te beperken. Aangezien deze aanknopingspunten 
voortvloeien uit een analyse van ongevallen die hebben plaatsgevonden in een relatief klein 
onderzoeksgebied, is het waardevol om – alvorens gericht maatregelen te selecteren – de 
resultaten van deze dieptestudie af te zetten tegen de resultaten van andere studies naar de 
verkeersveiligheid van speed-pedelecrijders. Daarmee kan beter worden onderbouwd waarom 
de geselecteerde maatregelen relevant zijn voor het voorkomen van speed-pedelecongevallen. 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de bevindingen van binnen- en buitenlands onderzoek naar de 
verkeersveiligheid van speed-pedelecrijders. De speed-pedelec is een relatief nieuw voertuig en 
onderzoek naar ongevallen met speed-pedelecrijders is schaars. Daarom beschrijven we in dit 
hoofdstuk studies die gericht zijn op aspecten van het rijgedrag van speed-pedelecrijders die 
relevant zijn voor verkeersveiligheid, zoals gereden snelheid, snelheidsverschillen ten opzichte 
van andere verkeersdeelnemers en abrupte remacties. Over het algemeen vergroot een hogere 
snelheid de kans op een ongeval en de kans op een ernstige afloop daarvan (Aarts & Van Schagen, 
2006). Bij hogere rijsnelheden is er minder tijd om informatie te verwerken en erop te reageren, 
de remweg is langer en de impact van een botsing of val is groter. Ook snelheidsverschillen tussen 
verkeersdeelnemers zijn risicovol. Studies met gemotoriseerd verkeer laten zien dat grotere 
snelheidsverschillen met hogere risico’s hangen samen (Aarts & Van Schagen, 2006). 
Snelheidsverschillen resulteren in meer ontmoetingen met andere weggebruikers en ook in meer 
inhaalmanoeuvres dus ook meer potentiële conflicten. Abrupte remacties impliceren vaak dat de 
bestuurder een gevaarlijke situatie hiermee probeert te voorkomen (Botzer, Musicant & Mama, 
2019). 
 
In Paragraaf 5.1 worden de resultaten van de studies naar de snelheid van speed-pedelecrijders 
besproken evenals de factoren die deze snelheid beïnvloeden. Paragraaf 5.2 richt zich specifiek 
op de snelheid en abrupte remacties van speed-pedelecrijders bij het rijden op het fietspad en op 
de rijbaan. De verschillende typen speed-pedelecrijders worden besproken in Paragraaf 5.3 en in 
Paragraaf 5.4 worden speed-pedelecrijders qua snelheid, snelheidsaanpassingen en abrupt 
remmen vergeleken met fietsers op een conventionele en ‘gewone’ elektrische fiets. De beschikbare 
studies op het gebied van verkeersconflicten en ongevallen worden besproken in Paragraaf 5.5. 
We sluiten dit hoofdstuk af met een korte samenvatting van de bevindingen uit de literatuur en 
een vergelijking met de resultaten van de onderhavige studie (Paragraaf 5.6). 

5.1 Snelheid van speed-pedelecrijders en bepalende factoren 
De speed-pedelec biedt trapondersteuning tot 45 km/uur. Echter, de snelheden die werkelijk met 
speed-pedelecs gereden worden zijn vaak lager. Enkele studies, zogenaamde Naturalistic Cycling-
studies, uit binnen- en buitenland hebben de snelheid van speed-pedelecrijders gemeten tijdens 
hun dagelijkse ritten in het echte verkeer (zie Tabel 5.1). Aan het merendeel van de studies 

5 Eerder onderzoek naar (ongevallen 
met) speed-pedelecs 
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hebben minimaal twintig speed-pedelecrijders deelgenomen (en aan twee studies ruim dertig). 
De gemiddelde leeftijd van de deelnemende speed-pedelecrijders – voor zover bekend –
varieerde tussen de 37 en 49 jaar en de meerderheid was een man.  
 

Tabel 5.1. Samenvatting van 

onderzoeksresultaten m.b.t. 

de gereden snelheid van 

speed-pedelecrijders 

(km/uur).  

   Nederland Duitsland België 

 De Bruijne 
(2016) 

Twisk et 
al. (2021) 

Stelling et 
al. (2021) 

Keypoint 
Consultancy 
(2018) 

Schleinitz et 
al. (2017) 

Rotthier et 
al. (2017) 

Gemiddelde snelheid 
Fietspad 
Rijbaan 
Binnen de kom 
Buiten de kom 
350W 
500W 

30,3 28,8* 
 
 

28,2* 
31,4* 

 
29 

31,8 
 
 

25,71/31,42 
30,51/31,92 

 24,5  

Gemiddelde kruissnelheid       

Fietspad  
Rijbaan  
Binnen de kom 
Buiten de kom 

 
 

32,9 
35,2 

  33,3 
34,23 /37,14 
31,65/34,26 
34,25/37,16 

 
 

 

Mediaan kruissnelheid    37 

       

Vermogen speed-pedelec 
350 W 
500 W 

 
 

 
 

 
 

 
34 
39 

Aantal deelnemers 28 20 29 32 9 31 

Leeftijd deelnemers Onbekend M=42,9 
(SD=10,5) 
26-56 

M=44,9 
(SD=1,6) 
26-56 

M=49 
 
33-65 

M=37,1 
(SD=10.3) 

onbekend 

Geslacht deelnemers Onbekend 75% man 90% man 75% man 100% man onbekend 

Totaal aantal km 
geanalyseerd 

Onbekend 4.255 6.584 onbekend7 2.479 onbekend 

Bijzonderheden 
regelgeving 

Snorfiets Snorfiets bromfiets bromfiets, 
uitzonderings
-trajecten 

verbod 
gebruik fiets-
infrastructuur 

vrije keuze 
fietspad of 
rijbaan op 
wegen tot 
50 km/uur 

 

 

* snelheden onder de 5 km/uur werden niet meegenomen in het berekenen van de gemiddelde rijsnelheid. 
1 snelheid bereikt op het fietspad 
2 snelheid bereikt op de rijbaan van 50km/uur-wegen 
3 snelheid bereikt binnen de bebouwde kom 
4 snelheid bereikt buiten de bebouwde kom 
5 snelheid bereikt op de rijbaan 
6 snelheid bereikt op het (brom)fietspad 
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De gemiddelde snelheid van speed-pedelecrijders zoals gevonden in Nederlandse studies lag 
tussen 28 en 32 km/uur en was afhankelijk van waar er gereden werd (binnen versus buiten de 
bebouwde kom, fietspad versus rijbaan) en het type speed-pedelec (motorvermogen van 350W 
versus 500W). De wijziging van de wetgeving rondom speed-pedelecs in 2017 lijkt weinig invloed 
te hebben op de gemiddelde snelheden. Vóór 2017 waren speed-pedelecs gecategoriseerd als 
snorfietsen en gold de maximumsnelheid van 25 km/uur alsmede de verplichting om het fietspad 
te gebruiken. Met de nieuwe wetgeving veranderde de status van de speed-pedelec naar 
bromfiets wat betekende dat de maximumsnelheid naar 45 km/uur (op de rijbaan) ging en dat 
het niet langer was toegestaan om op het fietspad te rijden. In de studies die werden uitgevoerd 
toen speed-pedelecs nog als snorfietsen waren gecategoriseerd (Twisk et al., 2021; De Bruijne, 
2016) zijn vergelijkbare gemiddelde snelheden gemeten als na de wetswijziging (Stelling et al, 
2021). Het stellen van een maximumsnelheid van 25 km/uur voor speed-pedelecs bleek geen 
effectieve maatregel. Twisk et al. vonden dat mannelijke speed-pedelecrijders 87% van de 
segmenten binnen de bebouwde kom en 91% van de segmenten buiten de bebouwde kom met 
een gemiddelde snelheid reden die hoger was dan de snelheidslimiet van 25 km/uur. Bij 
vrouwelijke speed-pedelecrijders was dat respectievelijk 22,5% en 69%; een significant lager 
percentage dan bij de mannen.  
 
Opvallend is dat een Duitse Naturalistic Cycling-studie lagere gemiddelde snelheden laat zien dan 
de Nederlandse studies. De gemiddelde snelheid van de speed-pedelecrijders lag op ongeveer 25 
km/uur (Schleinitz et al., 2017) terwijl de maximale snelheid voor speed-pedelecrijders in Duitsland 
ten tijde van deze studie 45 km/uur was17. In dat onderzoek maakten de speed-pedelecrijders 
geregeld gebruik van een fietspad, wat tegen de Duitse wetgeving was. Aan deze studie hebben 
slechts 9 speed-pedelecrijders deelgenomen wat de verschillen in de resultaten (deels) kan 
hebben beïnvloed. 
 
Behalve over de gemiddelde snelheden is er ook informatie over de kruissnelheden van speed-
pedelecrijders. Twee Nederlandse studies – de studie van De Bruijne (2016) en onderzoek in 
opdracht van Provincie Gelderland (Keypoint Consultancy, 2018) – en een Belgische studie 
(Rotthier et al., 2017) rapporteren kruissnelheden. Deze snelheden zijn op verschillende 
manieren berekend wat het moeilijker maakt om de resultaten tussen de studies met elkaar te 
vergelijken. De kruissnelheid is berekend als respectievelijk de snelheid die een bestuurder 
opzoekt wanneer er geen scherpe bochten of grote kruispunten zijn (De Bruijne, 2016), de 
snelheid die meer dan 60% van de tijd door de speed-pedelecrijder wordt gereden (Keypoint 
Consultancy, 2018) of de snelheid waarmee het meest is gereden (Rotthier et al., 2017). De 
gemiddelde kruissnelheid van speed-pedelecrijders gevonden in de Nederlandse studies varieerde 
tussen 32 en 37 km/uur afhankelijk van de locatie waarop de speed-pedelec reed. De mediaan 
kruissnelheid gevonden in de Belgische studie was 34 km/uur en 39 km/uur, afhankelijk van het 
motorvermogen van de speed-pedelec. De gemiddelde kruissnelheid is hoger dan de gemiddelde 
snelheid, wat gezien de definitie van kruissnelheid logisch lijkt. De gemiddelde snelheid wordt 
over de totale afgelegde afstand berekend en wordt daarom in grotere mate beïnvloed door de 
lagere snelheden tijdens het optrekken vanuit stilstand of afremmen om bijvoorbeeld een stop te 
maken dan de kruissnelheid. 
 
De studies gepresenteerd in Tabel 5.1 laten zien dat de snelheden die speed-pedelecs bereiken 
lager zijn voor locaties binnen de bebouwde kom dan buiten de bebouwde kom (Twisk et al. 
2021), lager op het fietspad dan op de rijbaan (Stelling et al., 2021) en lager (op het fietspad) voor 
speed-pedelecs met een lager motorvermogen (350W) in vergelijking met speed-pedelecs met 
een hoger motorvermogen (500W) (Stelling et al., 2021; Rotthier et al., 2017). Ook het geslacht 
van de berijder speelt een rol. De studie van Twisk et al. (2021), uitgevoerd toen speed-pedelecs 
nog als snorfietsen waren gecategoriseerd, liet zien dat de mannelijke berijders gemiddeld 5,7 
km/uur sneller reden dan de vrouwelijke. 

 
17 https://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/355098/ 

https://www.forschungsinformationssystem.de/servlet/is/355098/
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De studies laten ook zien dat zowel de gemiddelde snelheden als kruissnelheden aanzienlijk lager 
zijn dan de maximale snelheid van 45 km/uur die de speed-pedelecrijder met ondersteuning zou 
kunnen bereiken.  

5.2 Speed-pedelecs op fietspad versus op de rijbaan 
Ondanks het verbod voor speed-pedelecrijders om gebruik te maken van het fietspad, wordt er 
regelmatig op het fietspad gereden. Uit de studie van Stelling et al. (2017, 2021) blijkt dat speed-
pedelecrijders gemiddeld bijna een kwart van de afstand op het fietspad afleggen terwijl ze voor 
de rijbaan zouden moeten kiezen. Ook hier zijn individuele verschillen tussen individuele speed-
pedelecrijders gevonden: sommigen reden niet of nauwelijks op het fietspad terwijl anderen juist 
veel meer op het fietspad reden. 
 
De studie van Stelling et al. (2021) laat verder zien dat speed-pedelecs op het fietspad gemiddeld 
28,5 km/uur rijden. Als we aannemen dat de snelheden tot 25 km/uur binnen bereik zijn van 
fietsers op een conventionele of ‘gewone’ elektrische fiets, laat dezelfde studie zien dat speed-
pedelecrijders gemiddeld 80% van de afstand illegaal afgelegd op het fietspad met een snelheid 
boven 25 km/uur rijden. Snelheidsverschillen kunnen tot meer inhaalmanoeuvres leiden en het 
risico op een ongeval verhogen. 
 
Uit dezelfde studie blijkt dat op de rijbaan van 50km/uur-wegen waar speed-pedelecrijders 
maximaal 45 km/uur mogen rijden, ze een statistisch significant hogere snelheid rijden, namelijk 
gemiddeld 32 km/uur, dan op het fietspad. De gemiddelde snelheid van 32 km/uur is echter ver 
onder de snelheidslimiet voor het gemotoriseerde snelverkeer op de rijbaan. Uit de analyses naar 
de snelheidsverdeling blijkt dat speed pedelecs minder dan een kwart van de afstand op de 
rijbaan van 50 km/uur-wegen met een snelheid boven 40 km/uur rijden. Er zijn daarbij verschillen 
gevonden tussen krachtige en minder krachtige speed-pedelecs. Door speed-pedelecs met een 
motorvermogen van 500W werd bijna een derde (32%) van de afstand afgelegd met een snelheid 
hoger dan 40 km/uur, terwijl dat bij de 350W-modellen slechts 7% was. Het is niet bekend in 
welke mate de gemiddelde snelheid van speed pedelecs afwijkt van die van andere gebruikers 
van de rijbaan. De negatieve reacties van automobilisten en situaties die op doorstromings-
problemen duiden suggereren wel snelheidsverschillen. Een te groot snelheidsverschil is vanuit 
veiligheidsoverwegingen ongewenst.  
 
Stelling et al. (2021) hebben ook onderzocht in hoeverre speed-pedelecrijders hun snelheid 
aanpassen als ze illegaal op het fietspad rijden. Hieruit bleek dat speed-pedelecrijders die op 
minder krachtige (350W) modellen rijden in grotere mate hun snelheid aanpassen dan degenen 
die op krachtige (500W) modellen rijden. Op de rijbaan verschilde de gemiddelde snelheid van de 
twee modellen niet van elkaar, op het fietspad waren de 500W-modellen echter 4,8 km sneller 
dan de 350W-modellen. De 350W-modellen reduceerden hun snelheid op het fietspad ten opzichte 
van de rijbaan in grotere mate (van 31,4 km/uur naar 25,7 km/uur) dan de 500W-modellen (van 
31,9 naar 30,5 km/uur). Tegelijkertijd legden ze op het fietspad 70,6% van de afstand met een 
snelheid boven 25 km/uur af versus 84% van de speed-pedelecrijders met krachtige modellen.  
 
Verschillen tussen het motorvermogen van de speed-pedelec zijn ook zichtbaar wanneer gekeken 
wordt naar de afstand op het fietspad of op de rijbaan die binnen bepaalde snelheidscategorieën 
wordt afgelegd. De studie van Stelling et al. (2021) laat zien dat speed-pedelecrijders op krachtigere 
speed-pedelecs rijden (motorvermogen 500W) 31,7% van hun afstand op de rijbaan met een 
snelheid hoger dan 40 km/uur afleggen. Degenen die op minder krachtigere speed-pedelecs 
rijden (motorvermogen 350W) leggen een kleiner gedeelte van hun afstand af met deze snelheid, 
namelijk 6,9%. Dit komt waarschijnlijk door de fysieke eisen die het rijden met deze snelheid op 
minder krachtige speed-pedelecs stelt (qua fysieke inspanning) waardoor het lastig is om langere 
afstanden op hogere snelheid te rijden. In vergelijking met de ‘350W-rijders’ waren de ‘500W-
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rijders’ positiever over de nieuwe regelgeving die speed-pedelecs als bromfietsen categoriseert. 
Ze verschilden echter niet als het gaat om het gevoel van veiligheid.  
 
Tot slot zijn in de studie van Stelling et al. ook abrupte remacties gemeten. Abrupte remacties 
impliceren vaak dat de berijder hiermee een gevaarlijke situatie probeert te voorkomen (Botzer, 
Musicant & Mama, 2019). De frequentie waarmee hard geremd werd verschilde niet tussen het 
fietspad en de rijbaan. Uit de videobeelden verzameld in de studie van Stelling et al. bleek verder 
dat op de rijbaan speed-pedelecrijders wel te maken hadden met de reacties van andere gemotori-
seerde weggebruikers die op doorstromingsproblemen duiden. Op de rijbaan van 50km/uur-
wegen deed zich gemiddeld om de 2 km een situatie voor die er op zou kunnen duiden dat de 
speed-pedelecrijder autoverkeer ophield. Speed-pedelecrijders op de rijbaan kregen ook te maken 
met uitingen van irritatie bij automobilisten, zoals toeteren, knipperen met de lichten en roepen 
naar de speed-pedelecrijder. Deze uitingen kwamen gemiddeld één keer per 27,5 km voor. 

5.3 Verschillende soorten speed-pedelecrijders 
Beschikbaar onderzoek suggereert dat er verschillen zijn tussen verschillende groepen speed-
pedelecrijders in relatie tot de snelheid die ze bereiken. De Bruijne heeft op basis van de gemeten 
kruissnelheden drie soorten speed-pedelecrijders onderscheiden. De eerste groep reed met een 
kruissnelheid tussen 30 en 34 km/uur, de tweede groep met een kruissnelheid tussen 35 en 39 
km/uur (maar met name 35 km/uur) en de snelste groep reed met een kruissnelheid tussen 40 
en 45 km/uur. Dit onderzoek was uitgevoerd met speed-pedelecs die toen nog als snorfietsen 
waren gecategoriseerd, met dus een maximumsnelheid van 25 km/uur en de verplichting om op 
het fietspad te rijden. De groepen waren ongeveer gelijk in omvang. Het is niet bekend waar de 
gevonden verschillen in kruissnelheid aan gerelateerd waren.  
 
Meer inzicht in verschillen tussen speed-pedelecrijders biedt een recente vragenlijststudie van 
Van der Salm (2020) uitgevoerd onder 442 speed-pedelecrijders. De gemiddelde leeftijd van de 
deelnemers was 50 jaar (SD=9,9) en 73% was hoogopgeleid. Het merendeel van de deelnemers 
(86%) was een man. Op basis van de meningen (over gezondheid en buiten zijn, persoonlijke 
mobiliteit, competitiviteit, het negatieve imago bij andere weggebruikers en de mate van 
identificatie met de speed-pedelecs) en het zelfgerapporteerde rijgedrag zijn in deze studie vier 
groepen speed-pedelecrijders onderscheiden, namelijk: fanatieke rijders, efficiënte rijders, 
bezorgde rijders en relaxte rijders. Fanatieke rijders (ruim een derde van het totaal) zijn competitief 
ingesteld en streven ernaar om hun snelste reistijd te verbeteren. Efficiënte rijders (bijna 30% 
van het totaal) vinden de speed-pedelec een handig vervoersmiddel, dat snel en flexibel is, en 
waarmee hun reistijd voorspelbaar is. Bezorgde rijders (ongeveer een vijfde van het totaal) 
daarentegen zijn op hun hoede tijdens het rijden en willen met name veilig fietsen en zijn minder 
geïnteresseerd in het behalen van snelle reistijden. De kleinste groep wordt gevormd door de 
relaxte rijders (ongeveer een zevende van het totaal). Zij hechten minder waarde aan de snelheid, 
reistijden of flexibiliteit die de speed-pedelec biedt en genieten met name van het buiten zijn en 
waarderen de positieve effecten op de psychische gezondheid. In herfst of winter gebruiken ze 
de speed-pedelec minder vaak voor woon-werkverkeer dan de andere groepen, maar in de lente 
of zomer zijn er geen verschillen in het gebruik van woon-werkverkeer tussen de vier groepen.  
 
Van der Salm heeft ook gevraagd naar de gemiddelde snelheden op droge dagen zonder wind en 
op natte dagen met veel wind. Bezorgde en relaxte rijders rapporteerden lagere gemiddelde 
snelheden dan de fanatieke en efficiënte rijders, ongeacht het weer. Ruim zestig procent van de 
fanatieke (68%) en efficiënte rijders (61%) gaf aan dat ze op een droge dag met weinig wind 
gemiddeld tussen 36 en 45 km/uur rijden (hoogste snelheidscategorie). Dit tegenover ongeveer 
de helft van de bezorgde (48%) en relaxte rijders (53%) die deze snelheden rapporteren. Op een 
natte dag met veel wind, kiest ruim een derde van de fanatieke (36%) en ruim een kwart (28%) 
van de efficiënte rijders voor de gemiddelde snelheden binnen de hoogste snelheidscategorie 
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d.w.z. tussen 36-45 km/uur, tegenover bijna een vijfde van de bezorgde rijders (19%) en bijna 
een zevende (15%) van de relaxte rijders die deze snelheden rapporteert. 

5.4 Snelheidsgedrag van speed-pedelecrijders en fietsers 
Naturalistic-cycling onderzoek van Twisk et al. (2021) onder forenzen waarin het snelheidsgedrag 
van speed-pedelecrijders – toen nog gecategoriseerd als snorfietsen – is vergeleken met die van 
fietsers op een conventionele en een ‘gewone’ elektrische fiets laat zien dat speed-pedelecrijders 
met aanzienlijk en statistisch significant hogere gemiddelde snelheden rijden dan de beide typen 
fietsers. Snelheidsverschillen tussen speed-pedelecrijders en conventionele fietsers waren 10,4 
km/uur voor binnen de bebouwde kom en 13,2 km/uur voor buiten de bebouwde kom. In 
vergelijking met fietsers op een elektrische fiets reden speed-pedelecrijders 7,6 km/uur sneller 
binnen de bebouwde kom en 9,2 km/uur daarbuiten.  
 
De gemiddelde snelheid van fietsers was 17,8 km/uur binnen de bebouwde kom en 18,2 erbuiten.18 
Voor ‘gewone’ elektrische fietsers was de gemiddelde snelheid respectievelijk 20,6 km/uur en 
22,2 km/uur. Het is belangrijk te vermelden dat de deelnemers aan de studie in de leeftijds-
categorie 25-56 jaar vielen. Zowel kinderen en jongeren (die vaak op een conventionele fiets 
rijden) als ouderen (die vaak gebruik maken ven een ‘gewone’ elektrische fiets) zijn om ethische 
redenen buiten beschouwing gelaten. De gevonden snelheidsverschillen hoeven dus niet 
representatief te zijn voor de hele populatie conventionele fietsers, ‘gewone’ elektrische fietsers 
en speed-pedelecrijders.  
 
Naast de snelheidsverschillen vond deze Naturalistic Cycling-studie verder dat in vergelijking met 
conventionele fietsers, en ook in vergelijking met fietsers op ‘gewone’ elektrische fietsen, speed-
pedelecrijders vaker in snelheid varieerden en vaker abrupt remden wat meer noodzaak voor 
snelheidsaanpassingen impliceert. Deze aanpassingen waren groter bij hogere snelheden. In de 
betreffende studie van Twisk et al. is geen onderscheid gemaakt naar het type infrastructuur. 
Voor speed-pedelecrijders golden destijds echter vergelijkbare regels met betrekking tot het 
gebruik van infrastructuur als voor fietsers.  

5.5 Conflicten en (bijna-)ongevallen met speed-pedelecrijders 
Onderzoek naar (bijna-)ongevallen met speed-pedelecrijders is schaars. Voor zover we weten zijn 
er twee studies uitgevoerd: een Nederlandse Naturalistic Cycling-studie (Vlakveld et al., 2019; 
2021) en een Zwitserse vragenlijststudie. In het Nederlandse Naturalistic Cycling-onderzoek is het 
gedrag van 29 speed-pedelecrijders in het echte verkeer gedurende twee tot drie weken 
geobserveerd door middel van camera’s met ingebouwde sensoren. De gemiddelde leeftijd van 
de deelnemers was 44,9 jaar en deze varieerde van 26 tot en met 56 jaar. Speed-pedelecrijders 
ouder dan 55 mochten vanuit ethische overwegingen niet meedoen aan dit onderzoek. Verreweg 
de meeste deelnemers waren mannen (90%). Gedurende de dataverzamelingsperiode zijn drie 
ongevallen geregistreerd (twee enkelvoudige ongevallen en een lichte botsing). Dat is te weinig 
om analyses op te kunnen doen, daarom zijn in die studie met name bijna-botsingen geanalyseerd. 
Een bijna-botsing was gedefinieerd als een verkeerssituatie met een speed-pedelecrijder en een 
of meer andere verkeersdeelnemers waarbij minimaal één van de betrokkenen abrupt van 
snelheid en/of richting veranderde om een botsing te voorkomen. In totaal zijn er 115 verkeers-
conflicten (waarvan 1 lichte botsing) gevonden bij in totaal 26 speed-pedelecrijders. Dit betekent 
dat elke deelnemer gemiddeld 4,4 verkeersconflicten had meegemaakt.  
 

 
18 Snelheden onder de 5 km/uur werden niet meegenomen in het berekenen van de gemiddelde rijsnelheid. 



 
  

 
  

Titel  Ongevallen met speed-pedelecs 
Rapport  R-2021-19A 

Pagina  74 

Uit het onderzoek bleek dat fietsers de grootste groep conflictpartners vormen. In 51% van alle 
conflicten was de conflictpartner een fietser. In 28% van de conflicten was de conflictpartner een 
auto of bestelauto. Andere conflictpartners, zoals voetgangers, gemotoriseerde tweewielers, 
dier(en) of vrachtauto’s kwamen minder vaak voor. De verkeersconflicten vonden met name 
plaats als de speed-pedelecrijder en de conflictpartner(s) elkaar kruisten (46% van alle conflicten), 
gevolgd door conflicten waarbij speed-pedelecrijders en de conflictpartner(s) in dezelfde richting 
gingen (31%). Verkeersconflicten waarbij de speed-pedelecrijder en de conflictpartner elkaar 
vanuit tegenstelde richting naderden kwamen het minst vaak voor (23%). Vlakveld et al. hebben 
verder geanalyseerd welke omstandigheden de kans op een verkeersongeval vergroten. De 
resultaten laten zien dat de kans op een verkeersconflict sterk verhoogd is wanneer fietsers zich 
in de directe omgeving van speed-pedelecrijders bevinden (OR=43,2819). De aanwezigheid van 
auto’s of voetgangers leidt ook tot een verhoogd risico op een verkeersconflict (respectievelijk 
OR=22,43 en OR=8,82), maar dat relatieve risico is wel lager dan bij de aanwezigheid van fietsers. 
Verder bleek een kruispunt de kans om als speed-pedelecrijder bij een verkeersconflict betrokken 
te raken, aanzienlijk te verhogen (OR=3,94) alsmede het inhalen van een andere verkeersdeelnemer 
(voornamelijk fietsers) door de speed-pedelecrijder (OR=17,25). Tot slot vond de studie dat het 
rijden op fietsvoorzieningen - fietspaden, fiets-/bromfietspaden en verplichte fietsstroken 
samengenomen – de kans op een verkeersconflict verhoogde (OR=1,81). Voor andere locaties op 
de weg (op de rijbaan in het algemeen, specifiek op de rijbaan van een 50km/uur-weg met 
vrijliggend fietspad, op tweerichtings (fiets-)/bromfietspaden of illegaal op fietspaden) is geen 
statistisch significant risicoverhogend of risicoverlagend effect gevonden. Dit kan te maken 
hebben met het relatief kleine aantal bestudeerde verkeersconflicten. 
 
In de studie van Vlakveld et al. zijn alleen verkeersconflicten bestudeerd waarbij een andere 
verkeersdeelnemer betrokken was. Enkelvoudige bijna-ongevallen zijn dus niet meegenomen, 
aangezien deze lastig te beoordelen waren op basis van het verzamelde videomateriaal. Meer 
informatie over enkelvoudige ongevallen komt uit een Zwitserse vragenlijststudie waaraan 3.658 
fietsers op een ‘gewone’ elektrische fiets of een speed-pedelec hebben deelgenomen (Hertach et 
al., 2018). In totaal hebben de respondenten van deze studie 638 eenzijdige ongevallen 
gerapporteerd. Hoewel 32% van de respondenten speed-pedelecrijders waren rapporteerden ze 
samen 45% van het totale aantal ongevallen. De resterende 68% waren berijders van een 
elektrische fiets die de overige 55% van de enkelvoudige ongevallen rapporteerden. Zeventig 
procent van de betrokken berijders (speed-pedelecs en ‘gewone’ elektrische fietsers samen-
genomen) was tussen de 35 en 70 jaar en bijna de helft was vrouw. Speed-pedelecrijders waren 
echter voornamelijk man (60%) en 82% was tussen de 35 en 64 jaar. In de analyses zijn alle 
ongevallen meengenomen zonder onderscheid naar het type berijder. Daardoor hoeven de 
resultaten niet in dezelfde mate betrekking te hebben op speed-pedelecrijders. In Zwitserland 
zijn speed-pedelecrijders over het algemeen jonger, vaker een man en ze bereiken hogere 
gemiddelde snelheden dan fietsers op een ‘gewone’ elektrische fiets waardoor ongevalsfactoren 
ook kunnen verschillen. De meest voorkomende factoren bij de enkelvoudige ongevallen 
gevonden in de studie van Hertach et al. waren: het gladde wegdek (genoemd door 51% van de 
respondenten), de te hoge snelheid voor omstandigheden (37%), geen balans kunnen houden 
(34 %), haast hebben (27%), te dicht bij de trottoirband rijden (26%), extreem hard remmen 
(26%), slechte wegconditie (23%), beperkte zichtomstandigheden en een onduidelijke/complexe 
verkeerssituatie (beide 20%). De vaakst genoemde oorzaken voor het ontstaan van het ongeval 
waren: uitglijden (aangegeven door 31% van respondenten), hoogteverschil door bijvoorbeeld 
een stoep, trottoirband, drempel of verandering van oppervlakte (18%), uitglijden op (trein- of 
tram)rails (13%) en uitwijkmanoeuvres (vanwege een andere verkeersdeelnemer, een kuil of een 
obstakel). Hertach et al. vonden dat het type fiets – ‘gewone’ elektrische fiets of speed-pedelec – 
en de leeftijdsgroep van de berijder geen invloed hadden op het risico betrokken te raken bij een 

 
19 De OR (‘odds ratio’) is een relatieve maat die informatie geeft over verhoging van het risico onder bepaalde 

omstandigheden. Een odds ratio van 43,28 voor de nabijheid van fietsers betekent dat de kans op verkeersconflict 

43,28 keer zo groot was als wanneer er geen fietsers in de directe omgeving van de speed-pedelecrijder zijn.   
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enkelvoudig ongeval. Het risico was wel verhoogd voor mannen, berijders die veel rijden en 
degenen die hun fiets voor ritten naar en van school of werk gebruiken. Echter vrouwen, oudere 
berijders, berijders die zich als minder fit beschouwden en speed-pedelecrijders hadden in deze 
studie een hoger risico om als gevolg van het ongeval ernstiger letsel op te lopen. Hiervoor is het 
ernstiger letsel (medische zorg was vereist: doktersbezoek of opname in het ziekenhuis) afgezet 
tegen minder ernstig letsel (geen medische zorg vereist: geen of lichte verwondingen). 
 
Naast de bovengenoemde studies is er ook informatie beschikbaar over ongevallen met speed-
pedelecs in België. In België is de speed-pedelec als aparte voertuigcategorie opgenomen in de 
ongevallenregistratie. In de periode 2017-2019 vonden in België 298 ongevallen plaats waarbij 
minstens één speed-pedelecrijder betrokken was die daarbij gewond raakte. Twee derde van 
deze ongevallen vond binnen de bebouwde kom plaats. Twaalf procent van de ongevallen was 
enkelvoudig: de speed-pedelecrijder was de enige verkeersdeelnemer die bij het ongeval 
betrokken was. In ruim de helft van de ongevallen waarbij de speed-pedelecrijder gewond raakte 
was de tegenpartij van de speed-pedelecrijder gemotoriseerd snelverkeer (57%). Bij 18% van de 
ongevallen was een fietser de tegenpartij, bij 6% een brom- of snorfietser en bij 5% een 
voetganger (Vias, persoonlijke communicatie). Als we ook kijken naar de ongevallen waar de 
speed-pedelecrijder niet gewond raakte, dus alle ongevallen meenemen waarbij minstens één 
speed-pedelecrijder betrokken was, dan waren er in de periode 2017-2019, naast 323 speed-
pedelecrijders, 99 langzame verkeersdeelnemers bij speed-pedelecongevallen betrokken. De 
betrokken voetgangers (n=22) en brom- en snorfietsers (n=9) waren even vaak gewond als 
ongedeerd, terwijl de betrokken fietsers (n=68) twee keer zo vaak gewond (44) waren als 
ongedeerd (24). Van de 323 speed-pedelecrijders die bij een speed-pedelecongeval betrokken 
waren, kwamen er 3 te overlijden, 299 raakten gewond en 21 bleven ongedeerd. 
 
Terugkerend naar de 298 ongevallen waarbij minstens één speed-pedelecrijder gewond raakte, 
daarbij reed de speed-pedelecrijder bij 8% van de ongevallen op de rijbaan. Daarbij is het goed te 
weten dat de Belgische en Nederlandse situatie niet geheel vergelijkbaar zijn. In België mag de 
speed-pedelecrijder, net als de bromfietser, namelijk op het fietspad rijden ‘op voorwaarde dat 
zij de andere weggebruikers die zich hierop bevinden niet in gevaar brengen’.20 Verder is het 
aantal speed-pedelecrijders in België groter dan in Nederland. In januari 2020 reden er bijna 
30.000 speed-pedelecs in België op 11,5 miljoen inwoners (Fietsberaad, 2020). In Nederland 
waren er op 1 juli 2020 21.200 speed-pedelecs op 17,3 miljoen inwoners. Daar komt bij dat 96% 
van alle speed-pedelecs in België in Vlaanderen staat ingeschreven; Vlaanderen had in 2020 6,6 
miljoen inwoners. We kunnen dus stellen dat er in Vlaanderen verhoudingsgewijs ruim 3,5 keer 
zoveel speed-pedelecs rijden als in Nederland. 

 
20  Wegcode België: https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/109-art9 

https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/109-art9
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5.6 Samenvatting van de bevindingen en een vergelijking met 
de resultaten uit de onderhavige studie 

5.6.1 Conclusies uit eerdere studies 
Uit Naturalistic Cycling-studies komt naar voren dat de snelheid van speed-pedelecrijders 
aanzienlijk hoger ligt dan die van conventionele fietsers of fietsers op een ‘gewone’ elektrische fiets. 
Ondanks een verbod op het gebruik van fietspaden rijden speed-pedelecrijders toch regelmatig 
op het fietspad. Ze rijden daar gemiddeld 80% van de afstand met een snelheid boven de 25 
km/uur. Op de rijbaan rijden ze met snelheden die veel lager zijn dan de snelheidslimiet en 
krijgen ze negatieve reacties van automobilisten en veroorzaken ze doorstromingsproblemen. 
 
Speed-pedelecrijders blijken geen homogene groep te vormen. Vrouwen rijden met lagere 
snelheden dan mannen. Dat geldt ook voor rijders die minder krachtige modellen gebruiken. De 
snelheid waarmee gereden wordt lijkt ook te worden beïnvloed door de motieven en meningen 
van speed-pedelecrijders. Degenen die veel waarde hechten aan snelheid, reistijden en de 
flexibiliteit die de speed-pedelec biedt, rijden met hogere snelheden dan berijders die vooral het 
buiten zijn of positieve effecten op de mentale gezondheid waarderen. 
 
Er is nog weinig onderzoek verricht naar conflicten en (bijna-)ongevallen van speed-pedelecrijders. 
De twee beschikbare studies – een Zwitserse vragenlijststudie naar enkelvoudige ongevallen en 
een Nederlandse Naturalistic Cycling-studie naar verkeersconflicten – vonden een aantal 
omstandigheden die de kans op een verkeersconflict met een speed-pedelecrijder vergroten. Dit 
zijn: kruispunten, nabijheid van met name fietsers (maar ook van auto’s en voetgangers), rijden 
op fietsinfrastructuur en inhaalmanoeuvres van de speed-pedelecrijder. De verkeersconflicten 
waarbij de speed-pedelecrijder en de conflictpartner(s) elkaar kruisen komen het meest voor. Bij 
enkelvoudige ongevallen met ‘gewone’ elektrische fietsen en speed-pedelecrijders samen speelt 
vooral het gladde wegdek, de te hoge snelheid voor omstandigheden en geen balans kunnen 
houden een rol. Speed-pedelecrijders hebben een grotere kans om bij een enkelvoudig ongeval 
ernstiger gewond te raken dan mensen op een ‘gewone’ elektrische fiets.  

5.6.2 Vergelijking van de resultaten met de onderhavige studie 
De ongevalsbetrokken speed-pedelecrijders in onze dieptestudie zijn van middelbare leeftijd en 
voornamelijk man, en met betrekking tot deze kenmerken komen ze overeen met de totale 
populatie van speed-pedelecbezitters in Nederland. 
 
De resultaten van de hier besproken eerdere conflict- en ongevallenstudies laten enkele verschillen 
en overeenkomsten zien met onze dieptestudie. Onze bevindingen over enkelvoudige ongevallen 
komen overeen met de bevindingen uit het Zwitserse vragenlijstonderzoek (Hertach et al., 2017). 
De twee meest voorkomende factoren bij enkelvoudige ongevallen met elektrische fietsen 
(inclusief speed-pedelecs) zoals gevonden in de studie van Hertach et al. (2017) waren het gladde 
wegdek en een snelheid die te hoog was voor omstandigheden. In de onderhavige studie speelden 
deze ongevalsfactoren ook vaak een rol bij enkelvoudige ongevallen: er was sprake van vochtig of 
verontreinigd wegdek bij bijna alle Type 1 ongevallen. De te hoge snelheid speelde ook regelmatig 
een rol bij Type 1 en 2 ongevallen (bij drie uit de acht ongevallen). 
 
Ten aanzien van de (bijna-)ongevallen waar ook andere verkeersdeelnemers bij betrokken zijn, 
zijn er enkele verschillen tussen eerder onderzoek (Vlakveld et al., 2019; 2021 en de huidige studie. 
Wanneer de aard van de (bijna-)botsingen bestudeerd door Vlakveld et al. wordt vergeleken met 
de ongevallen van de speed-pedelecongevallen uit de onderhavige studie waarin een mede-
weggebruiker (indirect) betrokken was, dan zien we dat bij Vlakveld et al. naar verhouding meer 
fietsers als conflictpartner betrokken waren (bij ongeveer de helft van alle verkeersconflicten 
tegenover ongeveer een derde) en minder (bestel) auto’s (bijna 30% tegenover 40%). Verder 
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vormden in de studie van Vlakveld en collega’s de verkeersconflicten waarbij de speed-pedelec-
rijder en de conflictpartner elkaar kruisen de grootste groep conflicten (45,7%), gevolgd door 
conflicten waarbij ze in dezelfde richting bewegen (31%). De kleinste groep vormde conflicten in 
tegenovergestelde richting (23,3%). In de onderhavige studie was deze laatste groep juist het 
grootst (ongeveer de helft), gevolgd door ongevallen waarbij de speed-pedelecrijder en de 
andere verkeersdeelnemer elkaar kruisten (bijna een derde) en ongevallen waarbij de speed-
pedelecrijder en de andere verkeersdeelnemer in dezelfde richting reden (ongeveer een vijfde). 
De verschillen tussen de onderhavige studie en die van Vlakveld et al. (2021) kunnen te maken 
hebben met de onderzoeksmethode (een dieptestudie versus een Naturalistic Cycling-studie) en 
het type verkeersconflicten. In tegenstelling tot de studie van Vlakveld et al., waarin vrijwel 
alleen bijna-ongevallen zijn bestudeerd (behalve 1 daadwerkelijk ongeval) richtte de huidige 
studie zich op daadwerkelijke ongevallen. Bijna-ongevallen worden vaak als surrogaat voor 
ongevallen gebruikt omdat ongevallen zeldzame gebeurtenissen zijn. Een bijna-ongeval is een 
situatie waarin een ongeval nog net voorkomen kon worden doordat een van de twee betrokken 
partijen ingreep. Bijna-ongevallen en ongevallen hoeven dus niet per definitie door dezelfde 
factoren te worden beïnvloed (zie Kamphuis et al., 2020). 
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Het doel van het onderzoek dat in dit rapport is beschreven, was om op kwalitatieve wijze 
inzicht te krijgen in de factoren en omstandigheden die van invloed zijn op het ontstaan en de 
afloop van speed-pedelecongevallen. In dit hoofdstuk beantwoorden we onze 
onderzoeksvragen en sluiten we af met aanbevelingen voor maatregelen en vervolgonderzoek. 
 
De onderzoeksvragen die in de inleiding van dit rapport zijn gesteld, waren: 
 Wat is het profiel van ongevalsbetrokken speed-pedelecrijders (leeftijd, geslacht, motieven 

voor speed-pedelecgebruik) en hoe verhoudt dat zich tot de gehele populatie van speed-
pedelecrijders? 

 Op welke locaties vinden speed-pedelecongevallen plaats? 
 Welke ongevalspatronen of typen van speed-pedelecongevallen kunnen worden 

onderscheiden? 
 Welke ongevals- en letselfactoren spelen een rol bij het ontstaan en de afloop van speed-

pedelecongevallen? 
• Wat zijn kansrijke oplossingsrichtingen: hoe is het toekomstig aantal speed-

pedelecongevallen te beperken zonder het probleem te verschuiven naar een andere 
vervoerswijze? 

 
De eerste vraag en deels ook vraag 2 worden beantwoord in Paragaaf 6.1. In de daaropvolgende 
paragraaf (6.2) vatten we samen welke typen speed-pedelecongevallen te onderscheiden zijn, 
waar ze plaatsvinden en wat de kenmerken van deze ongevallen zijn (vraag 2 en 3). Daarbij gaan 
we tevens in op de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van deze subtypen van speed-
pedelecongevallen; de vierde onderzoeksvraag wordt dus ook deels beantwoord. In Paragraaf 
6.3 gaan we nader in op de ongevalsfactoren die een rol spelen bij het ontstaan van speed-
pedelecongevallen. Daarnaast bespreken we hier welk letsel speed-pedelecrijders oplopen en 
welke factoren daarbij een rol spelen (vraag 4). De kenmerken en factoren die in de Paragrafen 
6.1 tot en met 6.3 worden besproken, geven aanknopingspunten voor maatregelen om de 
toekomstige frequentie en ernst van speed-pedelecongevallen te beperken. In Paragraaf 6.4 
wordt aangegeven welke maatregelen aansluiten bij de besproken ongevals- en letselfactoren 
(vraag 5). 

6.1 Wat zijn de kenmerken van ongevalsbetrokken speed-
pedelecrijders en waar vinden hun ongevallen plaats? 
De speed-pedelecrijders die betrokken waren bij een speed-pedelecongeval waren vaker mannen 
(ruim driekwart) dan vrouwen. De leeftijd van de speed-pedelecrijder varieerde van 15 tot 72 
jaar, bijna driekwart was echter 45 jaar of ouder. Daarmee komt de leeftijd- en man-vrouw- 
verdeling overeen met die van de populatie van speed-pedelecbezitters. De vrouwelijke speed-
pedelecrijders die betrokken waren bij de bestudeerde ongevallen waren jonger dan de mannelijke. 
Bijna de helft van de mannen (10 van de 22) was 55 jaar of ouder, terwijl alle vrouwen jonger 
waren dan 55 jaar. 

6 Conclusies en aanbevelingen 
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Bij 24 van de in totaal 29 onderzochte speed-pedelecongevallen betrof het een officiële speed-
pedelec. Vijf speed-pedelecs waren dat niet: één speed-pedelec bood ondersteuning tot 37 
km/uur, twee waren ‘gewone’ elektrische fietsen die waren opgevoerd zodat ze ondersteuning 
gaven tot een snelheid die ruim boven de 25 km/uur lag, en twee bleken gewone elektrische 
fietsen te zijn, waarvan één bezorgfiets. Het motorvermogen van de speed-pedelecs varieerde 
van 250W tot 1300W. Ruim de helft beschikte over minder krachtige motoren: negen hadden 
een motorvermogen van 250W en negen een motorvermogen van 350W. De rest, ruim een 
derde van de speed-pedelecs, beschikte over krachtigere motoren: negen hadden een 
motorvermogen van 500W, een van 850W en een van 1300W.  
 
De meeste ongevalsbetrokken speed-pedelecrijders waren ervaren in het rijden met een speed-
pedelec. Twee derde reed minstens een jaar op een speed-pedelec. Een derde reed sinds enkele 
maanden op een speed-pedelec (minimaal 1,5 maand). Voor zover bekend gebruikten de speed-
pedelecrijders hun speed-pedelec minimaal enkele keren per week, bijna de helft gebruikte de 
speed-pedelec vrijwel dagelijks. Voor zover bekend hadden speed-pedelecrijders ook ervaring 
met het besturen van andere voertuigen. 

Locatie en omstandigheden 
Twee derde van de bestudeerde ongevallen vond plaats binnen de bebouwde kom. Bij een derde 
van de ongevallen reed de speed-pedelecrijder (vlak voor het ongeval) op het fietspad. Ruim een 
derde van de ongevallen vond plaats op de rijbaan. Daarvan vond iets minder dan de helft plaats 
op de rijbaan van een 50km/uur-weg, ruim een kwart op de rijbaan van een 60km/uur-weg en 
hetzelfde aandeel op de rijbaan van een 30km/uur-weg. Bij een vijfde van de ongevallen reed de 
speed-pedelecrijder (vlak voor het ongeval) op een fiets-/bromfietspad. Nagenoeg al deze fiets-
/bromfietspaden waren tweerichtingspaden.  
 
Ruim een kwart van de officiële speed-pedelecrijders die ten tijde van het ongeval gecategoriseerd 
waren als bromfietsers (8 uit de 24) reden op locaties die volgens de geldende regelgeving geen 
toegewezen plek was voor speed-pedelecs. Zes reden, tegen de regelgeving in, op het fietspad en 
twee op het rode suggestie- of fietsstrook. Iets minder dan twee derde van alle ongevallen vond 
plaats bij daglicht. Bijna twee vijfde van de ongevallen gebeurde in het donker of in de schemer. 
De weersomstandigheden waren meestal gunstig. Bij drie, mogelijk vier ongevallen was er sprake 
van (lichte) regen, motsneeuw of mist, bij de overige ongevallen was het droog weer. 

Type ongeval en conflict 
De bestudeerde speed-pedelecongevallen waren in ongeveer de helft van de gevallen botsingen 
met een andere verkeersdeelnemer. Dit was ongeveer even vaak gemotoriseerd snelverkeer als 
langzaam verkeer. Bijna een derde van de ongevallen was eenzijdig – zonder botsing met een 
andere verkeersdeelnemer of een obstakel. Bij de helft hiervan was echter wel indirect een 
andere verkeersdeelnemer betrokken. Driemaal, mogelijk viermaal was er sprake van een 
aanrijding met een object of dier. 
 
De meeste ongevallen waarbij een andere verkeersdeelnemer of dier (indirect) betrokken was, 
vonden plaats wanneer de speed-pedelecrijder en de andere verkeersdeelnemer(s) elkaar 
naderden van een tegenovergestelde richting (bijna de helft van de ongevallen) of wanneer ze 
elkaar kruisten (ruim een derde). De resterende ongevallen gebeurden wanneer de speed-
pedelecrijder en de andere verkeersdeelnemer in dezelfde richting reden. Bij deze ongevallen 
reed de andere verkeersdeelnemer vóór of naast de speed-pedelecrijder. 

Ernst van het ongeval 
Van de 29 speed-pedelecrijders zijn er 24 naar het ziekenhuis vervoerd en een is op eigen 
gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan. Het merendeel kon het ziekenhuis dezelfde dag verlaten. 
Zes anderen werden minimaal één nacht in het ziekenhuis opgenomen. De helft van de speed-



 
  

 
  

Titel  Ongevallen met speed-pedelecs 
Rapport  R-2021-19A 

Pagina  80 

pedelecrijders liep als gevolg van het ongeval ernstig letsel op (MAIS 2+; n=14). De meerderheid 
(bijna twee derde) van de andere verkeersdeelnemers die bij de speed-pedelecongevallen 
betrokken waren en van wie letselgegevens beschikbaar waren (n=19), bleef ongedeerd. Drie van 
de andere verkeersdeelnemers liepen wel ernstig letsel op (MAIS 2+) en werden daarvoor in het 
ziekenhuis opgenomen. 

6.2 Welke subtypen van speed-pedelecongevallen kunnen we 
onderscheiden? 
Er zijn in dit onderzoek vijf ongevalstypen onderscheiden. Deze ongevalstypen zijn het resultaat 
van het sorteren van ongevallen met een vergelijkbaar ongevalsverloop. De naamgeving van de 
ongevalstypen is een combinatie van het type conflict en enkele bepalende ongevalsfactoren. De 
geïdentificeerde ongevalstypen zijn:  
 Speed-pedelecrijder verliest controle door glad, vuil of kapot wegdek (n=5). 
 Speed-pedelecrijder botst met een obstakel (n=3). 
 Speed-pedelecrijder neemt risico’s waardoor hij in botsing komt met een andere 

weggebruiker of valt als gevolg van een noodmanoeuvre die die de speed-pedelecrijder moet 
uitvoeren (n=9). 

 Andere weggebruiker neemt risico’s waardoor de speed-pedelecrijder in botsing komt met 
een andere weggebruiker of ten val komt als gevolg van een uitwijkmanoeuvre of een botsing 
tegen een obstakel (n=7). 

 Speed-pedelecrijder rijdt op een onoverzichtelijk of complex kruispunt waar hij in botsing 
komt met een andere weggebruiker (n=4). 

 
Voor elk ongevalstype is een prototypisch ongevalsscenario opgesteld. Dit prototypisch scenario 
kan beschouwd worden als de grootste gemene deler van de scenario’s die het vertegenwoordigt. 
Het is dus niet een bestaand ongeval, maar een karakteristieke beschrijving van een subtype, een 
groep op elkaar lijkende ongevallen. In Tabel 6.1 zijn de kenmerken van de vijf geïdentificeerde 
ongevalstypen samengevat. Deze kenmerken zijn te gebruiken voor een gerichte aanpak om 
vergelijkbare ongevallen in de toekomst te voorkomen. De linker kolom van Tabel 6.1 geeft een 
korte omschrijving van de subtypen en van de locaties en andere partijen die bij deze ongevallen 
betrokken zijn. In de middelste kolom is voor elk subtype een beschrijving opgenomen van het 
prototypische scenario. In de rechterkolom staan de ongevalsfactoren. 
 
Het ontstaan van een ongeval is vrijwel altijd een combinatie van mens-, voertuig- en wegfactoren. 
Toch zijn er bij de typen ongevallen enkele verschillen in de mate waarin deze factoren een rol 
spelen. Bij de ongevallen van Type 1 speelt vooral de staat van het wegdek een belangrijke rol bij 
het ontstaan van het ongeval. Bij de ongevallen van Type 2, 3, 4 en 5 spelen juist de mensfactoren 
een belangrijkere rol. Bij Type 3 speelt een te hoge rijsnelheid voor omstandigheden het vaakst 
een rol. Ook diverse andere gedragingen van de speed-pedelecrijder spelen vaak een rol. De 
andere verkeersdeelnemer moet daardoor actie ondernemen om het ongeval te voorkomen. Bij 
Type 4 en 5 daarentegen is het ongeval vaak te wijten aan het gedrag van de andere verkeers-
deelnemer. De andere verkeersdeelnemer dwong de speed-pedelecrijder tot actie doordat hij 
bijvoorbeeld op de verkeerde weghelft reed, vlak voor speed-pedelecrijder de weg op ging of 
plots voorsorteerde, of hij voerde een vreemde of een onaangekondigde manoeuvre uit. Bij Type 
4 speelt bovendien de positie van de andere verkeersdeelnemer een belangrijke rol; hij reed op 
of naar de verkeerde weghelft of hield te weinig afstand tot de speed-pedelecrijder. Bij Type 2 
spelen verschillende mensfactoren ook een belangrijke rol, maar bij elk ongeval was er sprake 
van andere factoren. De menselijke aanleiding tot de kritische situatie was bij dit type wel steeds 
een detectiefout: de speed-pedelecrijder zag een obstakel over het hoofd of zag het te laat om 
het nog te kunnen ontwijken. 
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Tabel 6.1. Samenvatting van de subtypen speed-pedelecongevallen. 

Subtype Beschrijving van het prototypische scenario Meest voorkomende ongevalsfactoren 
(aantal ongevallen waarbij deze factor een rol speelde)* 

1. Speed-pedelecrijder 
verliest controle door 
glad, vuil of kapot 
wegdek (n=5) 
 
• Diverse locaties 
• Eenzijdig ongeval  

Een speed-pedelecrijder rijdt in het donker op het 
vochtige wegdek van de rijbaan of een fiets-
voorziening, soms met opgevroren weggedeelten 
of verontreiniging (zoals bladeren). Plotseling 
glijdt een van de wielen van de speed-pedelec 
weg over het wegdek waardoor de speed-
pedelecrijder ten val komt. Daarbij loopt hij 
hoofd-, hand- of beenletsel op (MAIS 1 tot MAIS 
2; 40% MAIS 2+). 

- Vochtigheid of verontreiniging wegdek (4-5) 
- Snelheid te hoog voor omstandigheden (2) 

2. Speed-pedelecrijder 
botst met een obstakel 
(n=3) 
 
• Fietsvoorziening 
• Obstakelongeval  

Een speed-pedelecrijder rijdt op een fiets- of fiets-
/bromfietspad en nadert een slecht zichtbaar 
obstakel dat de doorgang belemmert. De speed-
pedelecrijder ziet het obstakel niet of pas op het 
laatste moment. Hij kan het obstakel niet 
ontwijken en komt ten val. Bij de val loopt hij 
matig tot ernstig romp- of armletsel op (MAIS 2 
tot MAIS 3; 100% MAIS 2+). 

- Verminderd gezichtsvermogen (1-2) 
- Bij elk ongeval spelen verschillende 

ongevalsfactoren een rol, met name mensfactoren.  

3. Speed-pedelecrijder 
neemt risico’s waardoor 
hij in botsing komt met 
een andere 
weggebruiker of valt als 
gevolg van een 
noodmanoeuvre (n=9) 
 
• Diverse locaties 
• Meervoudig ongeval 
• Geen goedgekeurde 

speed-pedelec-helm  

Een speed-pedelecrijder rijdt op een fietspad of de 
rijbaan en nadert een kruispunt waar hij extra 
risico’s neemt of onvoldoende anticipeert op 
andere weggebruikers. De speed-pedelecrijder 
rijdt met een te hoge snelheid, houdt weinig 
afstand tot de voorligger, haalt gevaarlijk in of 
neemt onterecht voorrang. Hierdoor komt hij in 
botsing met een andere weggebruiker of is 
genoodzaakt een noodmanoeuvre uit te voeren 
met een val als gevolg. Bij de val loopt de speed-
pedelecrijder licht tot zwaar letsel met name aan 
het hoofd of de ledematen op (MAIS 1 tot MAIS 4; 
33% MAIS 2+). 
 
De andere verkeersdeelnemers blijven vaak 
ongedeerd (ruim 60%), een kwart loopt ernstig 
letsel op (25% MAIS 2+).  

Speed-pedelecrijder: 
- Snelheid te hoog voor omstandigheden (5-7) 
- Voertuigpositie: bevindt zich (deels) op weghelft 

speed-pedelecrijder of blokkeert de doorgang (5) 
- Zichtbeperking door andere verkeersdeelnemers, 

muur, donker in de tunnel, bomen/struiken (4-5) 
- Kruispuntinrichting: niet als kruispunt ingericht, 

niet geschikt ingericht, nodigt uit tot afsnijden, 
geen kruispuntplateau afwezig (4) 

- Gedrag ander verkeer: onaangekondigde 
manoeuvre, of dwingt anderszins tot actie (4) 

- Interne conditionering: te nauwe focus (aandacht 
voor één aspect van de verkeerstaak en dus 
minder aandacht voor de omgeving) of te veel 
zelfvertrouwen (3) 

- Verkeersdrukte (3) 
- Horizontaal alignement: stop/rijzicht (te) krap (3) 

 
Andere verkeersdeelnemer (n=8) 

- Gedrag speed-pedelecrijder dwingt tot actie 
(bijvoorbeeld door vreemde manoeuvre speed-
pedelecrijder) (5-6) 

- Verkeersdrukte (2) 
- Interne conditionering: te nauwe focus van de 

aandacht of te groot vertrouwen in het krijgen van 
voorrang(1-4) 

4. Andere weggebruiker 
neemt risico’s waardoor 
de speed-pedelecrijder in 
botsing komt met de 
andere weggebruiker of 
ten val komt (n=7) 
 
• Fiets-/bromfietspad of 

rijbaan 
• Meervoudig ongeval  

Een speed-pedelecrijder rijdt op een fiets-
/bromfietspad of de rijbaan en belandt in een 
onvoorziene situatie die veroorzaakt wordt door 
een andere verkeersdeelnemer. De andere 
verkeersdeelnemer komt op de weghelft van de 
speed-pedelecrijder, geeft de speed-pedelecrijder 
anderszins weinig ruimte of steekt plotseling de 
weg over waar de speed-pedelecrijder rijdt 
(zonder voorrang te verlenen). Hierdoor komt de 
speed-pedelecrijder in botsing met de andere 
verkeersdeelnemer of hij wijkt uit en valt. Hij loopt 
daarbij licht tot zwaar letsel op (MAIS 1 tot 

Speed-pedelecrijder: 
- Gedrag ander verkeer: vreemde manoeuvre, komt 

op de weg(helft) van de speed-pedelecrijder, of 
dwingt anderszins tot actie (7) 

- Voertuigpositie voertuig: te dicht bij kant/berm of 
op de fietsstrook i.p.v. de rijbaan (2-3) 

- Interne conditionering: verkeerde inschatting 
rijsnelheid andere verkeersdeelnemer of nauwe 
focus in combinatie met veel zelfvertrouwen (2) 

- Snelheid te hoog voor omstandigheden (1-4) 
 
Andere verkeersdeelnemer (n=6) 
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Subtype Beschrijving van het prototypische scenario Meest voorkomende ongevalsfactoren 
(aantal ongevallen waarbij deze factor een rol speelde)* 

MAIS 4; 57% MAIS 2+), vooral aan het hoofd, de 
romp en de ledematen. 
De andere verkeersdeelnemer loopt meestal geen 
(ernstig) letsel op (17% MAIS 2+). 

- Voertuigpositie: bevindt zich (deels) op weghelft 
speed-pedelecrijder of blokkeert de doorgang (5) 

- Verkeersregels: verkeersbord negeren, inhalen 
waar het ontmoedigd wordt (2) 

- Interne conditionering: te nauwe focus of irritatie 
(2) 

- Verkeersdrukte (2) 
- As-markering: niet aanwezig of niet geschikt hoewel 

conform CROW-richtlijnen (2) 

5. Speed-pedelecrijder 
rijdt op een 
onoverzichtelijk of 
complex kruispunt waar 
hij vervolgens in botsing 
komt met een andere 
weggebruiker (n=4 
 
• Diverse locaties 
• Meervoudig ongeval 
 
 
 
 
  

Een speed-pedelecrijder nadert via een fiets- of 
fiets-/bromfietspad een complex of onoverzichte-
lijk kruispunt waar hij zijn weg rechtdoor wil 
vervolgen. Daar nadert een andere verkeers-
deelnemer die zijn pad zal kruisen. De speed-
pedelecrijder ziet de andere verkeersdeelnemer 
wel, maar wordt verrast door zijn manoeuvre, met 
een botsing als gevolg. De kruispuntinrichting 
speelt hierbij een belangrijke rol: geen conflictvrije 
verkeerslichtenregeling (VRI) of onduidelijke 
voorrangsregeling. Als gevolg van de botsing loopt 
de speed-pedelecrijder lichte verwondingen op 
(25% MAIS 2+). De andere verkeersdeelnemer 
blijft in de meeste gevallen ongedeerd (0% 
MAIS 2+). 

Speed-pedelecrijder: 
- Gedrag ander verkeer: onaangekondigde 

manoeuvre, of dwingt anderszins tot actie (4) 
- Kruispuntinrichting: VRI niet conflictvrij (en geen 

aparte rijstrook voor rechts afslaan) of 
voorrangsregeling onduidelijk (3) 

- Interne conditionering: voorrang (denken te) 
hebben en hierdoor te weinig aandacht voor ander 
verkeer (2) 

- Snelheid te hoog voor omstandigheden (1-3) 
 
Andere verkeersdeelnemer (n=4) 

- Interne conditionering: te nauwe focus of verkeerde 
inschatting rijsnelheid speed-pedelecrijder (2-3) 

- Verkeersregels: geen richting aangeven (2) 

 
Wegfactoren spelen vooral een rol bij Type 3 en 5. Het gaat daarbij vooral om de inrichting van 
het kruispunt waarop het ongeval plaatsvindt. Die nodigt uit tot afsnijden, de verkeerslichten-
regeling is niet conflictvrij of de voorrangsregeling is onduidelijk. Bij Type 3 speelt de zicht-
beperking door andere verkeersdeelnemers, objecten of bomen/struiken ook vaak een rol bij het 
ontstaan van het ongeval. 
 
Bij alle subtypen loopt minstens een kwart van de speed-pedelecrijders ernstig letsel op (MAIS 
2+). Het valt op dat bij Type 2, waarbij de speed-pedelecrijder met een obstakel botst, de speed-
pedelecrijder in alle gevallen ernstig letsel (MAIS 2+) oploopt. Als het gaat om typen waarbij 
andere verkeersdeelnemers betrokken zijn (Type 3, 4 en 5), lijken de betrokken speed-
pedelecrijders naar verhouding vaker ernstiger letsel op te lopen dan de andere 
verkeersdeelnemer.  

6.3 Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan en de afloop 
van speed-pedelecongevallen? 
De totale set van bestudeerde ongevallen geeft verschillende aanknopingspunten om het 
toekomstig aantal (ernstige) speed-pedelecongevallen bij een toename van het gebruik van 
speed-pedelecs te beperken. In de volgende paragrafen bespreken we achtereenvolgens de 
meest voorkomende ongevalsfactoren (Paragraaf 6.3.1), de menselijke functionele fouten 
waartoe zij leiden (Paragraaf 6.3.2), de letsels die de betrokkenen bij de ongevallen oplopen en 
de factoren die daarbij een rol spelen (Paragraaf 6.3.3). 
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6.3.1 Ongevalsfactoren 
Uit Tabel 6.1 blijkt dat de meeste speed-pedelecongevallen ontstaan door een combinatie van 
met name mens- en wegfactoren. Als we de 29 ongevallen afzonderlijk bekijken, dan zijn vanuit 
de speed-pedelecrijder bezien de meest voorkomende gedrag- en andere mensgerelateerde 
factoren die een rol spelen bij het ontstaan van de ongevallen: 
 gedrag van de andere verkeersdeelnemer (17 ongevallen), vooral een onaangekondigde of 

vreemde manoeuvre of het innemen van de ruimte; 
 snelheid die gezien omstandigheden te hoog was (10-17 ongevallen21); 
 voertuigpositie (bij 9-10 van de ongevallen), vooral te dicht bij de kant van de weg of bij de 

berm komen, op of dicht bij de andere weghelft rijden, een bocht afsnijden; en 
 interne conditionering (bij 7-8 ongevallen) zoals ‘voorrang hebben’ (denken voorrang te 

hebben - foutief of niet - en daardoor te weinig aandacht hebben voor ander verkeer), een te 
nauwe focus van de aandacht hebben of te veel zelfvertrouwen. 

 
De meest voorkomende infrastructuur- of omgevingsgerelateerde factoren zijn: 
 beperkt zicht op ander verkeer of obstakels (7-10 ongevallen), meestal het gevolg van bomen 

en/of struiken, één of meerdere verkeersdeelnemers, hun voertuig of een bocht; en 
 suboptimale kruispuntinrichting (7 ongevallen), variërend van een kruispuntontwerp dat niet 

geschikt is (bijvoorbeeld niet als kruispunt ingericht terwijl er wel kruisende verkeersstromen 
zijn), afwijkende maatvoering, onduidelijke voorrangsregeling, tot een verkeerslichtenregeling 
die niet conflictvrij is. 

 
Voertuigfactoren speelden nauwelijks een rol speelden bij het ontstaan van de bestudeerde 
ongevallen. 
 
De factoren die vanuit het perspectief van de andere verkeersdeelnemer (de tegenpartij) het 
vaakst een rol speelden bij het ontstaan van de bestudeerde ongevallen zijn: 
 voertuigpositie (9 ongevallen), bijvoorbeeld te dicht bij de as van de weg of de doorgang van 

de speed-pedelecrijder belemmerend; 
 interne conditionering (6-10 ongevallen) zoals te nauwe focus van de aandacht of geïrriteerd 

zijn; 
 overtreding van verkeersregels (6 ongevallen), meestal het afslaan zonder richting aan te 

geven; en 
 gedrag van de speed-pedelecrijder (6 ongevallen), waarbij de speed-pedelecrijder meestal de 

andere verkeersdeelnemer tot actie dwingt door bijvoorbeeld te veel ruimte in te nemen of 
op de verkeerde weghelft te rijden. 

6.3.2 Functionele fouten 
Het gedrag van de ongevalsbetrokken verkeersdeelnemers kan worden samengevat aan de hand 
van hun ‘functionele fouten’. Deze functionele fouten zijn gekoppeld aan de vijf opeenvolgende 
stadia van het informatieverwerkingsproces: detectie, interpretatie, voorspelling, beslissing en 
actie. Het gebruik van de term ‘fout’ impliceert niet dat de verkeersdeelnemer schuldig is aan het 
ontstaan van het ongeval. De functionele fout hangt namelijk samen met – of wordt uitgelokt 
door – kenmerken van de verkeersdeelnemer, zijn voertuig, een andere verkeersdeelnemer 
en/of kenmerken van de omgeving. Dat zijn de ongevalsfactoren die hiervoor zijn besproken. 
 
In Tabel 6.2 is aangegeven welke functionele fouten van de speed-pedelecrijders een rol spelen in 
het ongevalsproces (middelste kolom). De functionele fout leidt tot een kritische situatie. Op dat 
moment kan de speed-pedelecrijder of een andere verkeersdeelnemer nog ingrijpen om een 

 
21  Het eerste (en laagste) getal geeft aan bij hoeveel van de ongevallen de ongevalsfactor (vrijwel) zeker een rol heeft 

gespeeld. Bij het tweede getal zijn ook de ongevallen meegeteld waarbij enige twijfel was over de invloed van de 

betreffende factor. 
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ongeval te voorkomen. De meest voorkomende functionele fout van speed-pedelecrijders was 
ongeveer even vaak een detectiefout, interpretatiefout als actiefout. Detectiefouten hadden 
vaak te maken met een obstakel of verkeersdeelnemer die slecht of pas op het laatste moment 
zichtbaar was. Dit type fouten kwam bij 2 van de 3 ongevallen van Type 2 (Botsingen met een 
obstakel) voor. Actiefouten kwamen vaak bij Type 1 voor (Verlies van controle).  
 
Interpretatiefouten kwamen bij Type 3, 4 en 5 voor, maar deze fouten waren niet typerend voor 
deze ongevalstypen. De interpretatiefouten hadden vaak te maken met het verkeerd begrijpen 
van de onaangekondigde manoeuvre van een andere verkeersdeelnemer. 
 

Tabel 6.2. Menselijke 

functionele fout van de speed-

pedelecrijder en de 

medeweggebruiker. 

  
Functionele fout  Speed-pedelecrijder 

Aantal (%) 
Medeweggebruiker 

Aantal (%) 

Informatiedetectie 7 (24%) 8 (42%) 

Interpretatie van de informatie  6 (21%) 2 (10,5%) 

Voorspelling van wat er komen gaat 5 (17%) 2 (10,5%) 

Beslissing over wat te doen 0 1 (5%) 

Uitvoering van de voorgenomen actie  6 (21%) 0 

Anders 1 (3%) 0 

Onbekend 4 (14%) 6 (32%) 

Totaal 29 19 
 

 
Voor zover mogelijk is de functionele fout ook bepaald voor de 19 andere verkeersdeelnemers 
die bij de speed-pedelecongevallen betrokken waren. Deze medeweggebruiker speelde een rol in 
het ontstaan van het ongeval, maar kwam niet altijd in botsing met de speed-pedelecrijder. De 
rechterkolom van Tabel 6.2 laat zien dat voor de tegenpartij van de speed-pedelecrijder een 
detectiefout de meest voorkomende functionele fout was. Ongeveer twee vijfde van de 
medeweggebruikers had de speed-pedelecrijder niet opgemerkt. In de meeste gevallen was er 
sprake van looked but failed to see. Bij ongeveer een derde van de medeweggebruikers was het 
niet mogelijk om de functionele fout te bepalen. 

6.3.3 Letsels en letselfactoren 
Als gevolg van de 29 speed-pedelecongevallen zijn 25 speed-pedelecrijders naar het ziekenhuis 
gegaan. Het merendeel kon het ziekenhuis dezelfde dag verlaten. Zes anderen werden minimaal 
één nacht in het ziekenhuis opgenomen. De meerderheid van de andere verkeersdeelnemers die 
bij de speed-pedelecongevallen betrokken waren bleef ongedeerd (12 van de 19 van wie letsel-
gegevens beschikbaar waren). Van de resterende verkeersdeelnemers zijn er drie licht gewond 
geraakt (MAIS 1). Vier andere verkeersdeelnemers zijn in het ziekenhuis opgenomen: drie liepen 
ernstig letsel op (MAIS 2+), het letsel van de vierde is onbekend. 
 
Aard van het letsel van de speed-pedelecrijders 
De helft van de speed-pedelecrijders liep als gevolg van het ongeval ernstig letsel op (MAIS 2+; 
n=14). De ernstigste verwondingen waren een hersenkneuzing of een fractuur in de borstkas 
(ribben), wervelkolom, bekken of arm (inclusief sleutelbeen).  
 
Factoren die een rol spelen bij het ontstaan van het letsel 
De meest voorkomende factor die een rol speelde bij het ontstaan van het letsel van de speed-
pedelecrijders was contact met het wegdek nadat ze gevallen waren (n=22). Ongeveer een derde 
van de speed-pedelecrijders (9-11 speed-pedelecrijders) liep (daarnaast) letsel op door contact 
met het eigen voertuig; in iets meer dan de helft van de gevallen was dat het stuur, frame of 
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zadel. Zeven speed-pedelecrijders liepen (mede) letsel op doordat ze in contact kwamen met de 
andere betrokkene en/of zijn voertuig of doordat ze bekneld raakten tussen de eigen speed-
pedelec en een ander voertuig (eenmaal). Bij vier van deze ongevallen liepen de speed-pedelec-
rijders ook letsel op door contact met het wegdek. Vier speed-pedelecrijders liepen letsel op 
door contact met een obstakel. 
 
Bijna driekwart van de speed-pedelecrijders droeg een helm (n=21). Van de 29 speed-pedelec-
rijders was het voor 22 wettelijk verplicht een voor de speed-pedelec goedgekeurde helm te 
dragen. Van deze groep droegen elf inderdaad een dergelijke helm, negen droegen een gewone 
fietshelm en twee droegen geen helm. Vijf van de 11 speed-pedelecrijders die een goedgekeurde 
speed-pedelec-helm droegen, liepen hoofdletsel op (lichte hersenschudding). Een van de negen 
speed-pedelecrijders die in plaats van een goedgekeurde speed-pedelec-helm een gewone 
fietshelm droegen liep zwaar hersenletsel op (schedelfractuur en bloeding bij de hersenen; MAIS 
4). De twee speed-pedelecrijders die ondanks de verplichting geen helm droegen, liepen geen 
hoofdletsel (hersenschudding) op. Van de zeven speed-pedelecrijders voor wie (nog) geen 
helmverplichting gold, droeg één toch een helm; dit betrof een gewone fietshelm. De resterende 
zes berijders droegen geen helm. Drie van hen liepen hoofdletsel (hersenschudding) op. 
 
Uit de bovenstaande resultaten zou men kunnen concluderen dat het veiliger is om een fietshelm 
te dragen dan een speed-pedelec-helm. Er zijn echter diverse factoren die een rol spelen bij het 
al dan niet oplopen van hoofd-/hersenletsel. Zo zal een speed-pedelecrijder in principe geen 
hoofd-/hersenletsel oplopen als hij niet met zijn hoofd maar uitsluitend met andere lichaamsdelen 
op het wegdek terechtkomt. Als de speed-pedelecrijder wel met zijn hoofd tegen het wegdek of 
een obstakel komt, dan maakt het niet alleen uit of hij een helm droeg, maar ook welk type en 
met welke snelheid het hoofd op het wegdek terechtkomt.  
 
Helmen zijn bedoeld om bij een ongeval tegen hoofd- en hersenletsel te beschermen. Ze kunnen 
echter het oplopen van hoofd-/hersenletsel niet helemaal voorkomen, wel de kans erop reduceren 
(Høye, 2018, Stigson et al., 2017). Op basis van 55 studies is geschat dat bij gebruik van een 
fietshelm het risico op ernstig hoofd-/hersenletsel (zoals een hersenkneuzing) na een botsing of 
val met gemiddeld 60% afneemt (Høye, 2018). Als het gaat om een risicoreductie voor een 
hersenschudding (het meest voorkomende hoofdletsel in deze dieptestudie), blijkt uit een 
Zweedse test van 18 fietshelmen22 die aan de Europese norm voor fietshelmen voldoen, dat 
fietshelmen op dit punt verschillen. Helmen die zijn voorzien van een speciaal Multidirectional 
Impact Protection System (MIPS) beschermen beter tegen een hersenschudding dan helmen 
zonder MIPS (Stigson et al., 2017).  
 
De effectiviteit van een helm hangt ook af van de snelheid waarmee het hoofd van de fietser 
ergens tegenaan botst: met een hogere impactsnelheid neemt de effectiviteit af (SWOV, 2019). 
In vergelijking met de fietshelm (norm EN 1078) is de goedgekeurde speed-pedelec-helm (norm 
NTA 8776) ontworpen voor een hogere impactsnelheid (6,5 m/s versus 5,4 m/s) en beschermt 
deze een groter gedeelte van het hoofd:  bij de oren, slaap en het achterhoofd aan de onderkant 
van het hoofd (De Hair, Rodarius & Goyenechea, 2016). Voor zover we konden achterhalen, is het 
echter nog niet onderzocht in hoeverre speed-pedelec-helmen de kans op (ernstig) hoofd-
/hersenletsel kunnen reduceren.  
 
In de onderhavige studie betrof het hoofdletsel vooral hersenschuddingen. Aangezien we niet 
weten welke mate van bescherming de helmen bieden die de speed-pedelecrijders uit de huidige 
studie droegen noch met welke snelheid het hoofd bij het ongeval is gebotst, kunnen hieruit 
geen harde conclusies worden getrokken over de effectiviteit van fiets- en speed-pedelec-helmen 
bij speed-pedelecongevallen.  

 
22 Fietshelmen die aan de Europese normen voor fietshelmen voldoen: 17 conventionele helmen en 1 airbag helm.  
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6.4 Welke oplossingsrichtingen kunnen de ongevalspatronen 
van speed-pedelecongevallen doorbreken? 
Het is onbekend hoeveel ongevallen er jaarlijks plaatsvinden met speed-pedelecs. Dit voertuig is 
namelijk niet als apart voertuigtype in de politie- en ongevallenregistratie ondergebracht. Het 
valt onder de brom- en snorfietsen. Wel nam het aantal geregistreerde speed-pedelecs toe van 
10.000 in juni 2017 tot ruim 26.000 in oktober 2021. De informatie verzameld in dit onderzoek, 
samen met de bevindingen uit eerder onderzoek naar speed-pedelecrijders, kan richting geven 
aan beleid om het gebruik van speed-pedelecs zo veilig mogelijk te maken; voor de speed-
pedelecrijders en hun medeweggebruikers. Daarmee kan de toename van het aantal 
verkeersslachtoffers als gevolg van een verdere toename van het aantal speed-pedelecs in het 
Nederlandse verkeer worden beperkt. In de volgende paragrafen gaan we achtereenvolgens in 
op: 
 de plaats op de weg; 
 mogelijkheden om snelheidsverschillen te beperken; 
 infrastructurele maatregelen om een veilige verkeersomgeving te creëren; 
 het informeren van medeweggebruikers; 
 het beperken van ernstig letsel;  
 de speed-pedelec zelf; en 
 gegevens die nodig zijn om de ontwikkelingen in de verkeersveiligheid van speed-

pedelecrijders te kunnen monitoren. 

6.4.1 Plaats op de weg 
Sinds de introductie van de speed-pedelec in het wegverkeer is er discussie over de aangewezen 
plek voor de speed-pedelecrijder: op de rijbaan of het fietspad (Stelling et al., 2017). Tot 1 januari 
2017 behoorde de speed-pedelec volgens de wet tot de categorie ‘snorfiets’ en was het fietspad 
de aangewezen plaats op de weg. Mede onder invloed van Europese wetgeving werd de speed-
pedelec een bromfiets en is de aangewezen plaats op de weg de rijbaan, tenzij er een fiets-
/bromfietspad aanwezig is. Sommige wegbeheerders wijken af van de landelijke regelgeving en 
maken het voor speed-pedelecrijders mogelijk om (bepaalde) fietspaden te gebruiken, bijvoorbeeld 
via een onderbord “Speed-pedelecs toegestaan” dat bij specifieke fietspaden wordt geplaatst of 
via een persoonlijke gemeentelijke ontheffing die speed-pedelecrijders kunnen aanvragen voor 
toestemming om op verplichte en onverplichte fietspaden te rijden op voorwaarde dat ze 
maximaal 30 km/uur rijden (zie Godefrooij, 2021; Keypoint Consultancy, 2018; Gemeente 
Rotterdam, 2020). 
 
In de set ongevallen die voor de onderhavige studie is bestudeerd vonden er evenveel ongevallen 
plaats waarbij de speed-pedelecrijder op de rijbaan reed als waar hij op een fietspad reed.23 In 
het laatste geval betrof het voor een deel ook ongevallen waar de speed-pedelecrijder legaal op 
het fietspad reed, zoals bij ongevallen die plaatsvonden voor 1 januari 2017 en bij ongevallen 
waar de speed-pedelec in werkelijkheid een opgevoerde ‘gewone’ elektrische fiets was. Het 
aantal speed-pedelecrijders dat als gevolg van het ongeval gewond raakte met een ernstklasse 
van 2 of meer (ernstig verkeersgewond), was eveneens vergelijkbaar voor het fietspad en de 
rijbaan. 
 
Ongeacht of het ongeval op het fietspad of de rijbaan plaatsvond was de andere verkeersdeelnemer 
die bij het ongeval betrokken was – als er sprake was van een meervoudig ongeval – in de helft van 

 
23 Ongevallen die plaatsvonden op een fiets/bromfietspad laten we hier buiten beschouwing omdat de speed-

pedelecrijder in beide varianten van de wetgeving op een fiets/bromfietspad moet rijden als dat aanwezig is. Een 

deel van de ongevallen die op de rijbaan plaatsvonden zijn in dat opzicht ook niet relevant; het betrof 30- en 

60km/uur-wegen zonder fietsvoorziening waar de speed-pedelecrijder (en fietser) sowieso op de rijbaan moet 

rijden. 
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de gevallen gemotoriseerd snelverkeer. Als de speed-pedelecrijder op het fietspad rijdt zijn 
interacties met gemotoriseerd snelverkeer namelijk niet uitgesloten. Zo vinden – net als met 
fietsers en snorfietsers – ook met speed-pedelecrijders ongevallen plaats als de speed-pedelec-
rijder een zijstraat kruist en daarbij in botsing komt met afslaand autoverkeer. Dergelijke 
ongevallen vinden onder andere plaats bij kruispunten waarbij de verkeerslichtenregeling niet 
conflictvrij is (beide verkeersdeelnemers hebben tegelijkertijd een groen licht).  
 
Aanrijdingen tussen speed-pedelecrijders en andere langzame verkeersdeelnemers vinden ook 
zowel op de rijbaan als op het fietspad plaats (respectievelijk driemaal en viermaal). Het aantal 
ongevallen waarbij de andere langzame verkeersdeelnemer letsel opliep is vergelijkbaar 
(respectievelijk tweemaal en driemaal). In totaal liepen drie van hen letsel op dat geclassificeerd 
wordt als MAIS 2+ (ernstig verkeersgewond; respectievelijk eenmaal versus tweemaal). 
Dergelijke aantallen zijn te klein om uitspraken te kunnen doen over de veiligheid van andere 
langzame verkeersdeelnemers in relatie tot de plaats op de weg van de speed-pedelecrijder. Op 
basis van eerder onderzoek gepresenteerd in Hoofdstuk 5 valt evenmin iets te zeggen over welke 
plaats op de weg – de rijbaan of het fietspad – het veiligst is. Om de veiligheid van de speed-
pedelecrijder te kunnen monitoren is het van belang dat de speed-pedelec als voertuigtype 
identificeerbaar is in de verkeersongevallenregistratie (Bestand Geregistreerde Ongevallen 
Nederland BRON; zie Paragraaf 6.4.5). Daarnaast is informatie nodig over de afstand die speed-
pedelecrijders op het fietspad en de rijbaan afleggen (expositiegegevens). Alleen dan kan na 
verloop van tijd worden geëvalueerd welke positie veiliger is voor de speed-pedelecrijder en zijn 
medeweggebruikers. Dergelijke gegevens zijn momenteel niet beschikbaar (zie Paragraaf 6.4.7). 

6.4.2 Beperken van snelheidsverschillen  
De veiligste plaats op de weg voor speed-pedelecrijders hangt in grote mate samen met het 
verschil tussen de rijsnelheid van speed-pedelecrijders en die van hun medeweggebruikers. Uit 
diverse Naturalistic Cycling-studies blijkt dat de rijsnelheid van speed-pedelecrijders op het 
fietspad aanzienlijk hoger ligt dan die van fietsers op een conventionele of een ‘gewone’ 
elektrische fiets (De Bruijne, 2016; Stelling et al, 2017; Twisk et al., 2021). In de studie van Twisk 
et al. (2021) reden speed-pedelecrijders binnen de bebouwde kom gemiddeld 28,2 km/uur, 
terwijl conventionele fietsers gemiddeld 17,8 km/uur en fietsers op een elektrische fiets 20,6 
km/uur reden. Stelling et al. (2021) vonden verder dat speed-pedelecs op het fietspad gemiddeld 
80% van de afstand met een snelheid boven de 25 km/uur rijden. Op de rijbaan rijden ze echter 
met snelheden die veel lager zijn dan de snelheidslimiet voor het gemotoriseerde snelverkeer, 
krijgen ze negatieve reacties van automobilisten en veroorzaken ze doorstromingsproblemen 
(Stelling et al., 2017). De snelheidsverschillen tussen speed-pedelecrijders en gemotoriseerd 
verkeer op de rijbaan kunnen tot gevaarlijke situaties leiden, bijvoorbeeld tijdens het inhalen. 
Inhaalmanoeuvres door gemotoriseerd verkeer zijn zeer risicovol wanneer onvoldoende laterale 
afstand wordt gehouden (zie Rubie et al., 2020). 
 
De snelheid van de speed-pedelecrijder blijkt ook een belangrijke rol te spelen bij het ontstaan 
van speed-pedelecongevallen. Bij 10-17 van de ongevallen die in de onderhavige studie zijn 
onderzocht, was de  snelheid van de speed-pedelecrijder te hoog voor de omstandigheden en 
speelde dit een rol bij het ontstaan van het ongeval. Door de te hoge snelheid had de speed-
pedelecrijder minder tijd om te kijken of te reageren op een andere verkeersdeelnemer of op het 
verloop van de weg. De snelheid van de speed-pedelecrijder speelde vooral een rol bij ongevallen 
die plaatsvonden op een fietspad. Als speed-pedelecrijders met een hogere snelheid rijden dan 
het fietsverkeer op het fietspad, zal dat tot meer inhaalmanoeuvres en dus meer potentieel 
gevaarlijke situaties leiden. Dat wil overigens niet zeggen dat het alleen ongevallen met een 
andere gebruiker van het fietspad betrof. De snelheid van de speed-pedelecrijder speelde ook 
een rol bij het ontstaan van ongevallen op het fietspad waar gemotoriseerd snelverkeer bij 
betrokken was. Een rijsnelheid die hoger ligt dan die van het gemiddelde op het fietspad kan 
ertoe leiden dat een speed-pedelecrijder niet (tijdig) wordt opgemerkt. Bijvoorbeeld doordat een 
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afslaande automobilist niet ver genoeg het fietspad af kijkt om te zien of er verkeer nadert 
waaraan hij voorrang moet verlenen. 
 
Een innovatieve manier om elektrische voertuigen zoals speed-pedelecs op het fietspad te 
dwingen hun snelheid aan te passen aan medeweggebruikers is via geofencing. Dit houdt in dat 
de motorondersteuning begrensd wordt als de speed-pedelec op het fietspad rijdt. Geofencing 
heeft echter ook enkele beperkingen . Afgezien van het feit dat de techniek op dit moment nog 
niet nauwkeurig genoeg is om onderscheid te kunnen maken tussen rijbaan en fietspad, wordt 
weliswaar de trapondersteuning, maar niet de rijsnelheid zelf beperkt (zie ook Godefrooij, 2021). 
Een speed-pedelecrijder kan – net als een sportieve fietser – via het verhogen van de eigen 
inspanning hogere snelheden bereiken. Daarnaast voorkomt geofencing geen ongevallen waarbij 
de snelheid van de speed-pedelecrijder onder de ‘limiet’ ligt, maar toch te snel is voor de 
omstandigheden. Dergelijke ongevallen vinden ook plaats met wielrenners en gebruikers van een 
‘gewone’ elektrische fiets (Davidse et al., 2014), en met snorfietsers die op het fietspad rijden 
(Davidse et al., 2017). 
 
Een andere manier om de snelheidsverschillen op het fietspad te beperken is via ontheffingen op 
voorwaarde van een bepaalde maximumsnelheid. Zo verstrekt de gemeente Rotterdam speed-
pedelecrijders een ontheffing van het verbod om op het fietspad te rijden, met als voorwaarde 
dat ze daar niet sneller rijden dan 30 km/uur. Dit biedt speed-pedelecrijders die zich op de 
rijbaan onveilig voelen de gelegenheid om legaal gebruik te maken van verplichte en onverplichte 
fietspaden(Gemeente Rotterdam, 2020). Mogelijk voorkomt dit dat mensen de regelgeving 
ontwijken door een opgevoerde elektrische fiets aan te schaffen of zonder kentekenplaat op een 
speed-pedelec te rijden. Gedrag dat ook meermalen bij de ongevallen in deze dieptestudie is 
geconstateerd. Ook biedt het verlenen van ontheffingen een controlemogelijkheid. De ontheffing 
kan ingetrokken worden als het gedrag van de speed-pedelecrijder daar aanleiding toe geeft.24 
Dit betekent echter wel dat het bezit van een ontheffing en de snelheid van speed-pedelecrijders 
op het fietspad moeten worden gehandhaafd. Ook ligt de limiet van 30 km/uur (ruim) 10 km/uur 
hoger dan de snelheid van gewone en elektrische fietsers binnen de bebouwde kom 
(respectievelijk 17,8 en 20,6 km/uur volgens Twisk et al., 2021). Daarmee is er nog steeds sprake 
van grote snelheidsverschillen op het fietspad. Bovendien beperkt deze limiet nauwelijks de 
kruissnelheid die speed-pedelecrijders op het fietspad hebben (28,5 tot 33,3 km/uur afhankelijk 
van de studie; Stelling et al., 2017; Keypoint Consultancy, 2018).  

6.4.3 Creëren van een veilige verkeersomgeving 
Ook infrastructurele maatregelen kunnen de veiligheid van speed-pedelecrijders vergroten. Ten 
eerste kunnen er maatregelen worden genomen om meer verkeersruimte te creëren voor 
langzame tweewielers. Ten tweede kunnen  de bestaande richtlijnen voor het ontwerp van 
fietspaden en de inrichting van en verkeersregeling op kruispunten beter worden nageleefd. Van 
dergelijke maatregelen profiteren niet alleen speed-pedelecrijders maar alle gebruikers van het 
fiets- en fiets-/bromfietspad (inclusief snorfiets en scootmobiel). Een nadere uitwerking van deze 
maatregelen is opgenomen in Davidse et al. (2017). 
 
Mogelijkheden om meer verkeersruimte te creëren en daarmee het risico van 
snelheidsverschillen tussen langzame verkeersdeelnemers te verkleinen zijn: 
 Richtlijnen voor de minimale breedte van fietsvoorzieningen toepassen en toewerken naar 

een herziening van de richtlijnen daaromtrent waarin rekening wordt gehouden met de 
veranderende samenstelling van het verkeer op het fietspad (toename van fietsintensiteiten 
en de toenemende variatie in rijsnelheden en voertuigbreedtes). 
 

24 De ontheffing van de gemeente Rotterdam stelt onder meer dat de bestuurder van de speed-pedelec te gast is op 

het fietspad en het overige verkeer niet in gevaar mag brengen noch hinderen. Bij het niet voldoen aan de 

voorwaarden van de ontheffing wordt de aanvrager geacht te hebben gehandeld zonder ontheffing. Het niet 

naleven van de voorwaarden kan leiden tot onmiddellijke intrekking van de ontheffing. 
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 Fietspaden met veel variatie in de rijsnelheid van gebruikers (fiets, racefiets, gewone 
elektrische fiets, speed-pedelec en snorfiets) ofwel opdelen in verschillende snelheidsstroken 
of, als daar geen ruimte voor is, het fietspad zo smal maken dat de gebruikers uitsluitend in 
colonne kunnen rijden. Bij dat laatste moet wel voorkomen worden dat gebruikers het 
voetpad en/of de rijbaan gebruiken om in te halen. 

 Linksafvakken creëren op kruispunten van drukke fiets- en fiets-/bromfietspaden en van fiets- 
en fiets-/bromfietspaden met veel afslaand verkeer. 

 Drukke fietspaden opheffen en langzame verkeersdeelnemers op de rijbaan laten mengen 
met het autoverkeer, door de algemene snelheidslimiet ter plaatse te verlagen naar 30 
km/uur.  

 
Daarnaast zijn de onderstaande infrastructurele maatregelen kansrijk om het toekomstig aantal 
speed-pedelecongevallen te beperken, aangezien ze aansluiten op de wegfactoren die volgens 
het onderhavige onderzoek het vaakst een rol speelden bij het ontstaan van speed-
pedelecongevallen: 
 Fiets- en fiets-/bromfietspaden op 5 m van de rijbaan plaatsen zodat er voor het autoverkeer 

dat vanaf een voorrangsweg wil afslaan voldoende ruimte is om zich voor het fietspad op te 
stellen en zicht te hebben op naderend verkeer op het fietspad. 

 Verkeersregelinstallaties op kruispunten conflictvrij regelen, met name bij rechts afslaand 
snelverkeer en rechtdoor gaand verkeer op de fietsvoorziening. 

6.4.4 Informeren van medeweggebruikers 
Hoewel een speed-pedelec qua uiterlijk op een (elektrische) fiets lijkt, gelden voor speed-pedelecs 
andere regels. Speed-pedelecs zijn een relatief nieuw en komen vooralsnog  weinig voor, 
waardoor het aannemelijk is dat een (groot) deel van andere verkeersdeelnemers niet bekend is 
met het voertuig en de regelgeving die ervoor geldt. Uit dit en eerder onderzoek (Stelling et al., 
2017, Van den Steen, 2019) blijkt dat speed-pedelecrijders op de rijbaan regelmatig te maken 
krijgen met uitingen van irritatie van gemotoriseerd verkeer, zoals toeteren, gebaren maken of 
knipperen met lichten. Voorlichting aan medeweggebruikers over speed-pedelecs en de 
aangewezen plaats op de weg zou mogelijk meer begrip kunnen genereren. Automobilisten 
weten dan beter dat zij dit soort ‘fietsers’ op de rijbaan kunnen verwachten en hoe zij zich 
moeten gedragen. Ook zal de toename van het aantal speed-pedelecs in het verkeer hierbij 
kunnen helpen.  

6.4.5 Beperken van ernstig letsel 
Sinds 1 januari 2017 is het voor speed-pedelecrijders verplicht een goedgekeurde helm te dragen. 
Dat kan een helm zijn die gecertificeerd is volgens de bestaande motorhelmnorm ECE-R 22 of een 
helm die aan de nieuwe NTA 8776 norm voor speed-pedelec-helmen voldoet. Van de speed-
pedelecrijders die betrokken waren bij de bestudeerde ongevallen droeg driekwart een helm. In 
de helft van deze gevallen was het echter een gewone fietshelm (norm EN 1078). In vergelijking 
met de fietshelm is de goedgekeurde speed-pedelec-helm ontworpen voor een hogere 
impactsnelheid (6,5 m/s versus 5,4 m/s) en biedt deze meer bescherming bij de oren, de slaap, 
en het achterhoofd aan de onderkant van het hoofd. Voorlichting over het juiste helmgebruik – 
en handhaving daarvan –  kan het hoofdletsel als gevolg van speed-pedelecongevallen 
verminderen. 

6.4.6 De speed-pedelec 
De huidige studie bevat geen aanwijzingen dat voertuigfactoren, bijvoorbeeld het ontbreken van 
een richtingaanwijzer – wel verplicht voor brom- en snorfietsen – een rol speelt bij het ontstaan 
van ongevallen. Wel is de speed-pedelec een balansvoertuig waarop de berijder grotendeels 
zonder bescherming met fysieke inspanning een snelheid van 45 km/uur kan halen. Maatregelen 
om de veiligheid van de speed-pedelec als vervoermiddel te verbeteren mogen er echter niet toe 
leiden dat het probleem van speed-pedelecs naar opgevoerde elektrische fietsen verschuift. Uit 



 
  

 
  

Titel  Ongevallen met speed-pedelecs 
Rapport  R-2021-19A 

Pagina  90 

deze dieptestudie blijken de regels voor speed-pedelecrijders namelijk te worden ontweken door 
de kentekenplaat te verwijderen of een gewone elektrische fiets aan te schaffen en deze op te 
voeren. BOVAG en de ANWB25 waarschuwen dat het frame, de remmen en de techniek van een 
elektrische fiets niet ontworpen zijn voor zulke hoge snelheden. Het tegengaan van het opvoeren 
van elektrische fietsen vergt handhaving.  

6.4.7 Monitoren van het aantal ongevallen met speed-pedelecs 
Voor een adequaat verkeersveiligheidsbeleid is het van belang te weten wat de ontwikkelingen 
zijn in het risico van verschillende groepen verkeersdeelnemers zodat bij een ongunstige 
ontwikkeling tijdig maatregelen genomen kunnen worden. Om de veiligheid van speed-pedelec-
rijders te kunnen monitoren is in de eerste plaats een betere ongevallenregistratie noodzakelijk, 
zowel bij de bron – de politie – als in het Bestand GeRegistreerde Ongevallen in Nederland 
(BRON). Een eerste vereiste is het opnemen van de speed-pedelec als apart voertuigtype in de 
politie- en ongevallenregistratie, zoals in België reeds is gerealiseerd. Vervolgens moeten agenten 
die bij een ongeval ter plaatse komen de speed-pedelecs ook als zodanig registreren. Daarnaast is 
registratie van de plaats op de weg van belang: reed de speed-pedelecrijder op het moment van 
het ongeval op de rijbaan, een fiets-/bromfietspad of een fietspad? Met deze informatie kan na 
verloop van tijd worden geëvalueerd welke wegpositie veiliger is, voor de speed-pedelecrijder en 
zijn medeweggebruikers. 
 
Monitoren van (ontwikkelingen in) risico vergt ook inzicht in de mobiliteit van speed-pedelec-
rijders. Mobiliteitsgegevens van speed-pedelecs kunnen worden verkregen door deze vervoerwijze 
op te nemen in het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN) van het CBS. Vooralsnog is het 
aantal speed-pedelecrijders in het Nederlandse verkeer echter nog te klein, waardoor gerichte 
studies onder speed-pedelecgebruikers voorlopig geschikter zijn om het mobiliteitsgedrag van 
speed-pedelecrijders in beeld te brengen en te monitoren. 
 
 
 
 
 

 
25 https://mijn.bovag.nl/actueel/nieuws/2019/september/opvoeren-e-bike-gevaarlijk 

      https://www.anwb.nl/fiets/soorten-fietsen/elektrische-fietsen/elektrische-fiets-opvoeren 

https://mijn.bovag.nl/actueel/nieuws/2019/september/opvoeren-e-bike-gevaarlijk
https://www.anwb.nl/fiets/soorten-fietsen/elektrische-fietsen/elektrische-fiets-opvoeren
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Bijlage A Brief aan betrokken 
verkeersdeelnemers 
 



 

Postbus 93113 
2509 AC Den Haag 
Bezuidenhoutseweg 62 
T 070 – 317 33 93 
F 070 – 320 12 61 
E ongevallenonderzoek@swov.nl 
I www.swov.nl 
KvK 41151387 
 

ONZE REFERENTIE 
UW REFERENTIE 
ONDERZOEKSNUMMER 
ONDERWERP 
DATUM 
DOORKIESNUMMER 

 
 
      
      
             
      

XX/19XXXX 
 
S19.01.E 
Diepteonderzoek ongevallen met speed-pedelecs 
XX XXXXXXX XXXX 
(070) 317 33 93 

 
Geachte xxx, 
 
Volgens onze informatie heeft u onlangs een ongeval met uw speed-pedelec gehad, 
waarbij u gewond bent geraakt. Wij weten dat een ongeval erg kan ingrijpen op een 
persoonlijk leven en hopen dat uw herstel voorspoedig zal verlopen. 
 
SWOV Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid onderzoekt 
ongevallen waarbij een speed-pedelec betrokken was en waarbij de bestuurder van dit 
voertuig gewond is geraakt. Met de kennis die we daarmee opdoen, gaan we op zoek naar 
maatregelen waarmee vergelijkbare ongevallen in de toekomst voorkomen kunnen 
worden. 
 
Wij willen u vragen een bijdrage te leveren aan dit onderzoek. Dit kunt u doen door mee 
te werken aan een interview over het ongeval dat u onlangs heeft gehad. Tijdens dat 
interview vraagt een verkeerspsycholoog van ons onderzoeksteam u onder andere om 
zoveel mogelijk te vertellen over de situatie waarin het ongeval is ontstaan, de locatie 
waar het ongeval plaatsvond en het voertuig waarop u reed en de verwondingen die u 
door het ongeval heeft opgelopen. Wij zouden ook graag uw voertuig willen inspecteren. 
 
Het interview kan bij u thuis worden afgenomen, maar u kunt ook kiezen voor een andere 
locatie. Wij realiseren ons dat er door het interview weer nare herinneringen naar boven 
kunnen komen. Wij hopen echter dat u het algemene belang van uw medewerking inziet; 
uw bijdrage kan helpen om toekomstige ongevallen te voorkomen. 
 
  



 

Als u wilt meewerken aan het onderzoek, wilt u dan uw naam, adres en telefoonnummer 
mailen naar ongevallenonderzoek@swov.nl, met als onderwerp ‘Ongeval’? U kunt in 
plaats daarvan ook bijgevoegde antwoordkaart invullen en deze in de bijgevoegde 
retourenvelop terugsturen naar SWOV (een postzegel is niet nodig). Na ontvangst van uw 
reactie zullen wij contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. Wilt u ons 
ook informeren als u niet wilt meewerken aan het onderzoek? 
Meer informatie over het onderzoek vindt u in de bijgevoegde folder of op onze website 
(www.swov.nl/diepteonderzoek).  
 
Wij willen graag benadrukken dat wij uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen behandelen. 
SWOV zal deze gegevens alleen gebruiken voor het hierboven genoemde onderzoek. Voor 
zover de resultaten van het onderzoek bekend worden gemaakt, zal het op geen enkele 
wijze mogelijk zijn om na te gaan welke specifieke ongevallen bestudeerd zijn en welke 
mensen daarbij betrokken waren. 
 
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wij danken u alvast voor uw 
medewerking aan dit onderzoek. Vanzelfsprekend kunt u voor meer informatie tijdens 
kantooruren contact opnemen met het onderzoeksteam (070-3173393). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
XX XXX 
Medewerker SWOV Diepteonderzoek  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
− Brochure SWOV Diepteonderzoek ongevallen met speed-pedelecs 
− Antwoordkaart 
− Retourenvelop 

mailto:ongevallenonderzoek@swov.nl
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Bijlage B Folder Ongevallen met speed-pedelecs 
 
 



SWOV Diepteonderzoek
SWOV is het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek. SWOV wil 
met kennis uit wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan verbetering van de verkeersveiligheid. 
Binnen SWOV werkt een team voor diepteonderzoek dat informatie over verkeersongevallen 
verzamelt en analyseert. Het team richt zich daarbij op specifieke typen ongevallen en onder-
zoekt diverse ongevallen van hetzelfde ongevalstype. Het doel is vast te stellen welke factoren 
en omstandigheden een rol spelen bij het ontstaan van deze ongevallen en bij de afloop ervan. 
Met deze kennis kunnen gerichte maatregelen worden genomen om het aantal ongevallen 
terug te dringen. Het SWOV-team voor diepteonderzoek bestaat uit psychologen, ingenieurs en 
voertuigspecialisten. Alle teamleden zijn in dienst van SWOV en kunnen zich ook als zodanig 
legitimeren.

Meer informatie:
SWOV-team voor diepteonderzoek
T: 070-317 33 93
E: ongevallenonderzoek@swov.nl
I: www.swov.nl 

Ongevallen met speed-pedelecs

Diepte-
onderzoek



SWOV Diepteonderzoek
Verkeersongevallen: ze gebeuren dagelijks. Zelfs bij 
lichte botsingen kan al materiële schade ontstaan. 
In veel gevallen is er ook sprake van ernstig of fataal 
letsel. Hoe ontstaan deze ongevallen? En nog belang
rijker: hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze in de toe
komst niet meer gebeuren? Stichting Wetenschappe
lijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV doet 
daarom diepteonderzoek naar verkeersongevallen. 

SWOV Diepteonderzoek richt zich steeds op een 
speci fiek type ongeval. Een speciaal SWOVteam 
verza  melt informatie over een groep vergelijkbare 
onge vallen en bestudeert elk ongeval in detail. 
Daarbij is oog voor de personen die bij het ongeval 
betrokken waren, voor hun voertuigen en voor de 
ongevals locatie. Ook de samenhang daartussen is 
belang rijk: een verkeersongeval wordt vaak veroor
zaakt door een combinatie van factoren. 

Sinds januari 2017 onderzoekt het SWOVteam voor 
diepteonderzoek ongevallen waarbij een speedpedelec 
betrokken was en iemand gewond is geraakt. Er kan 
bijvoorbeeld sprake zijn van een speedpedelec die in 
botsing is gekomen met een fiets of auto of een speed
pedelecrijder die zonder botsing ten val is gekomen. 

Als er een dergelijk ongeval is gebeurd, krijgt het team 
daarover een melding van de politie. Het team neemt 
vervolgens contact op met de personen die bij het 
ongeval betrokken waren, inspecteert de schade aan 
de voertuigen en bekijkt de locatie waar het ongeval 
plaatsvond.

Interviews met de betrokken personen
Het team wil graag weten wat er precies is gebeurd 
en wat er aan het ongeval vooraf ging. Ook wil het 
in kaart brengen welke gevolgen het ongeval voor 
de betrokkenen heeft. Daarom neemt een van de 
psycho logen van het team contact op met de betrok
kenen om, indien mogelijk, een persoonlijk gesprek 
te voeren. 

Medische gegevens over letsels
Een belangrijk doel van het onderzoek is om het 
aantal verkeersgewonden te verlagen. Daarom wil het 
team weten welk letsel de betrokkenen hebben opge
lopen en hoe dit letsel is ontstaan. Met dit doel vraagt 
het team de betrokkenen toestemming om de medi
sche gegevens op te vragen over de verwon dingen die 
ze bij het ongeval hebben op gelopen en waarvoor ze 
in het ziekenhuis zijn behandeld. 

Bescherming van persoonsgegevens 

De informatie die voor dit onderzoek wordt 
ver zameld, is uiteraard vertrouwelijk en wordt 
alleen gebruikt voor dit onderzoek. Alle gege-
vens worden bovendien direct geanonimiseerd. 
Bij rapportage van de resultaten is het daarom 
op geen enkele wijze mogelijk om na te gaan 
welke specifieke ongevallen zijn onderzocht en 
wie daarbij betrokken waren. Op het beheer 
van de gegevens is de Wet bescherming 
persoons gegevens (Wbp) van toepassing.

Inspectie van de voertuigen
De schade aan de voertuigen geeft informatie over 
hoe deze zich voor en na de botsing hebben gedra
gen. Daarom onderzoekt het team de voertuigen. 
Er wordt op dat moment ook gezocht naar sporen 
van lichamelijk contact op de voertuigen. Deze 
sporen worden later vergeleken met het letsel van 
de betrokke nen.

Inspectie van de ongevalslocatie
Om een duidelijk beeld van de ongevalslocatie te 
krijgen, bekijkt het team de situatie ter plaatse. Er 
wordt een schets van de verkeerssituatie gemaakt en 
er worden foto en videoopnamen van de ongevals
locatie en directe omgeving gemaakt. 

Analyse
Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van 
onge vallen met speedpedelecs? En zijn er specifieke 
letsels die bij deze ongevallen vaak voor komen? In de 
analyse fase wordt gezocht naar een antwoord op 
deze vragen. Eerst wordt per ongeval bepaald welke 
factoren een rol hebben gespeeld bij het ontstaan en 
verloop van het ongeval. Daarna wordt de set van 
verzamelde onge vallen bekeken en wordt nagegaan of 
er overeenkomsten zijn. Een volgende stap is maat
regelen te beden ken waarmee deze ongevallen in de 
toekomst kunnen worden voorkomen. 



SWOV Diepteonderzoek
SWOV is het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek. SWOV wil 
met kennis uit wetenschappelijk onderzoek bijdragen aan verbetering van de verkeersveiligheid. 
Binnen SWOV werkt een team voor diepteonderzoek dat informatie over verkeersongevallen 
verzamelt en analyseert. Het team richt zich daarbij op specifieke typen ongevallen en onder-
zoekt diverse ongevallen van hetzelfde ongevalstype. Het doel is vast te stellen welke factoren 
en omstandigheden een rol spelen bij het ontstaan van deze ongevallen en bij de afloop ervan. 
Met deze kennis kunnen gerichte maatregelen worden genomen om het aantal ongevallen 
terug te dringen. Het SWOV-team voor diepteonderzoek bestaat uit psychologen, ingenieurs en 
voertuigspecialisten. Alle teamleden zijn in dienst van SWOV en kunnen zich ook als zodanig 
legitimeren.

Meer informatie:
SWOV-team voor diepteonderzoek
T: 070-317 33 93
E: ongevallenonderzoek@swov.nl
I: www.swov.nl 

Ongevallen met speed-pedelecs

Diepte-
onderzoek



 
  

 
 

Titel  Ongevallen met speed-pedelecs 
Rapport  R-2021-19A 

Pagina  102 

Bijlage C Geïnformeerde toestemming interview 
 



Geïnformeerde toestemming voor medewerking 

aan SWOV diepteonderzoek 

 

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV is in 2017 gestart met een dieptestudie 

naar ongevallen waarbij een speed-pedelec betrokken was en iemand gewond is geraakt. Met de kennis 

die SWOV daarmee opdoet, gaat zij op zoek naar maatregelen waarmee vergelijkbare ongevallen in de 

toekomst voorkomen kunnen worden en de ernst van de letsels kan worden verminderd. 

 

Voor dit onderzoek probeert het SWOV-team voor diepteonderzoek zoveel mogelijk te weten te komen 

over de situatie waarin het ongeval is ontstaan en de voertuigen die daarbij betrokken waren. Het SWOV-

team bekijkt daarvoor de locatie waar het ongeval is gebeurd, en voert waar mogelijk gesprekken met de 

mensen die bij het ongeval betrokken waren. Tijdens die gesprekken wordt zo mogelijk ook de voertuigen 

bekeken waarmee men tijdens het ongeval reed. De informatie die voor dit onderzoek wordt verzameld, is 

uiteraard vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt voor dit onderzoek. Voor zover de resultaten van het 

onderzoek bekend worden gemaakt, zal het op geen enkele wijze mogelijk zijn om na te gaan welke 

specifieke ongevallen bestudeerd zijn en welke mensen daarbij betrokken waren. 

 Ik heb de bovenstaande informatie over het SWOV diepteonderzoek gelezen en begrepen. 

 Ik ben bereid om mee te werken aan dit onderzoek en stem ermee in dat ik word geïnterviewd door 

een medewerker van SWOV. 

 Ik heb voldoende tijd gehad om deze beslissing te kunnen nemen. 

 Ik ben me ervan bewust dat mijn medewerking geheel vrijwillig is. 

 Ik begrijp dat ik mijn toegezegde medewerking op elk moment zonder gevolgen kan intrekken. 

 Ik begrijp dat alle informatie die ik tijdens het interview geef, volledig anoniem zal blijven. 

 Ik begrijp dat deze informatie wordt verwerkt door personen die werkzaam zijn bij SWOV te Den Haag, 

voor zover zij deze nodig hebben voor een goede uitvoering van het hierboven vermelde onderzoek. 

 Ik begrijp dat de betrokken personen verplicht zijn tot geheimhouding van alle persoonsgegevens en 

dat deze gegevens niet in een databestand worden opgenomen. 

 

Datum ____________________   Handtekening ________________________ 

 

 

       Naam ______________________________ 
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Bijlage D Interview speed-pedelecongevallen 
 
 
 



Introductie 

Fijn dat u het een en ander wilt vertellen over het ongeval dat u heeft gehad. Voordat we beginnen zal ik 

u eerst wat vertellen over het onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd. SWOV wil graag meer te 

weten komen over hoe ongevallen ontstaan waarbij een speed-pedelec betrokken is geweest. Met de 

kennis die we daarmee opdoen, gaan we op zoek naar maatregelen waarmee vergelijkbare ongevallen in 

de toekomst voorkomen kunnen worden. Voor dit onderzoek proberen we zoveel mogelijk te weten te 

komen over de situatie waarin het ongeval is ontstaan en de voertuigen die daarbij betrokken waren. 

We interviewen daarvoor de mensen die bij het ongeval betrokken waren, bekijken het voertuig en gaan 

naar de locatie waar het ongeval is gebeurd. De informatie die we daarbij verzamelen is uiteraard 

vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt voor dit onderzoek. Wellicht dat wij in een later stadium nog 

aanvullende vragen aan u willen stellen. Vindt u dat goed? Voor zover de resultaten van het onderzoek 

bekend worden gemaakt, zal het op geen enkele wijze mogelijk zijn om na te gaan welke specifieke 

ongevallen we hebben bestudeerd en welke mensen daarbij betrokken waren.  

Mag ik u vragen of u er bezwaar tegen heeft als ik het interview opneem? Zo kan ik tijdens het gesprek 

beter luisteren en kan alles later zorgvuldig worden uitgeschreven. Daarna wordt de tape gewist. 

  



Het ongeval 

Laten we beginnen met het moment vlak voor het ongeval. 

 

1. U reed op de ..... [brom-/fietspad, - strook, weg waarop hij/zij reed]. 

Checklist bij vraag 1  Vervolgvraag 

[Duur van de rit]  Hoe lang was u in totaal onderweg? 

[Route] Kunt u iets vertellen over de route die u had afgelegd?  

Waar heeft u gereden? [rijbaan, fietsstrook, fietspad, fiets-

/bromfietspad, of stoep] 

[Hoe lang op deze weg] Waar kwam u dit fietspad, -strook /deze weg oprijden?  

[via zijstraat, begin van de weg] 

 

2. Hoe zag de weg eruit? Kunt u voor mij een schetsje maken? 

[Bijlage voor vraag 2 geven en stimuleren om zoveel mogelijk detail te geven: hoe was het verloop van 

de weg, hoeveel bochten zaten er in de weg, stonden er bomen langs de kant van de weg, waren er 

zijstraten, waren er fietspaden/-stroken, was er verder nog iets bijzonders (weer, wegdek)? 

 

LET OP! Zolang de geïnterviewde blijft praten over het ongeval, geef dan de ruimte om te praten, ook 

als het niet alleen over de locatie gaat] 

 

Checklist bij vraag 2  Vervolgvraag 

[Wegtype]  Kunt u iets vertellen over de weg waarop u reed? [rijbaan, fietsstrook, 

fietspad, fiets-/bromfietspad, of stoep] 

[Google maps] Kunt u op deze kaart aangeven waar het precies gebeurde? 

[aangevuld met details van de locatie, bij een boom, huis]  



3. Reed u alleen? 

Checklist bij vraag 3  Vervolgvragen voor als het antwoord nee is 

[Hoeveel anderen?]  Met hoeveel mensen reed u? 

    Waar bevonden zij zich [voor, naast (links/rechts), achter] 

 

4. Hoeveel verkeer was er op dat moment? 

[Helemaal geen verkeer; een paar auto’s of fietsers, redelijk wat verkeer, veel verkeer, heel veel verkeer] 

 

5. Op een gegeven moment kwam u in botsing met de ander. Weet u nog wat er vlak daarvoor 

gebeurde? 

Checklist bij vraag 5  Vervolgvraag 

[Actie] Wat deed u vlak voor het gebeurde?  

[Snelheid] Wat was uw snelheid? 

[Zien / horen ander] Wanneer zag of hoorde u de ander voor het eerst? 

[Oogcontact] Heeft u toen nog oogcontact gehad met de ander? 

[Verwachting]   Wat dacht u dat de ander wilde doen? 

 

6. Wat was volgens u de reden dat u botste? 

Checklist bij vraag 6  Vervolgvraag 

[Wegomstandigheden?] Was er iets aan de hand met de weg waarop u reed? 

    [Zo ja] Wat? 

[Weersomstandigheden?] Was er iets aan de hand met het weer? [windvlaag, ijzel] 

[Verkeersregels]  Heeft u richting aangegeven? Handen van het stuur? 

  Heeft de ander richting aangegeven? 

[Eigen bezigheden?]  Werd u afgeleid door iets dat er met uw voertuig gebeurde of iets 

dat u aan het doen was? [bv trapondersteuning aanpassen] 



[Andere verkeersdeelnemer] Viel u iets op aan degene waarmee u in botsing kwam? 

[Verwachting] Wat dacht u of verwachtte u? 

 

7. En wat gebeurde er toen? 

Checklist bij vraag 7  Vervolgvraag 

    Wanneer merkte u dat het misging? 

[Nog iets gedaan?]  Heeft u nog iets gedaan om de botsing/val te voorkomen? 

[Zo ja?] Wat was het resultaat? [remmen deden het niet, weggegleden] 

[Reactie voertuig?]  Wat gebeurde er met uw voertuig? [welke kant viel het voertuig op?] 

[Zelf]    Hoe bent u terecht gekomen? [locatie ten opzichte van het voertuig,  

in berm gevallen of met hoofd op de stoeprand gevallen] 

[Ander]    Wat gebeurde er tijdens het ongeval met de ander?  

[Beveiligingsmiddelen?] Droeg u een helm? 

    [Zo ja?] Was dit uw eigen helm? 

Wanneer heeft u de helm aangeschaft? [bij aankoop fiets,  

sinds 1 januari 2017] 

    Had u de helm vastgemaakt (kinband)? 

Kunt u laten zien hoe u de helm vastmaakt? 

Is de helm afgegaan tijdens/na de val? 

    Bent u al eerder met deze helm gevallen (oude schade)? 

Heeft u de helm nog? [Zo ja, foto maken, zie foto instructie] 

[Zo nee?] Overweegt u na dit ongeval een helm te gaan dragen? 

[Kleding]   Weet u nog welke kleding u droeg? [kleur (donker/licht), reflectie] 

    Droeg u handschoenen? [type, met/zonder vingers] 

    Wat voor schoeisel droeg u? [open/dicht, vastgeklikt aan trapper] 

  



8. Hoe snel was er hulp? 

Checklist bij vraag 8  Vervolgvragen 

[Mensen in de buurt?]  Waren er op de plek van het ongeval mensen die u kwamen helpen? 

    Hoe snel waren zij er? 

[Hulpverlening?]  Wie heeft de politie en/of de ambulance gewaarschuwd? 

Hoeveel minuten duurde het voordat de politie en/of ambulance er 

waren?  



Begin van de dag 

Laten we even teruggaan naar de ochtend van die dag [de dag van het ongeval]. 

 

9. Kunt u beschrijven hoe de dag begon? U werd wakker, en toen... 

Checklist bij vraag 9  Vervolgvraag 

[Nachtrust] Was het een dag als alle andere? 

Wat had u de avond tevoren gedaan? 

Hoeveel uur had u die nacht geslapen? 

Is dat net zoveel als anders? 

[Dagprogramma]  Wat voor plannen had u voor die dag? 

[Humeur]   Hoe voelde u zich? 

[Activiteiten]   Wat heeft u nog gedaan voordat u op uw voertuig stapte? 

[Eten/drinken]   Heeft u nog wat gegeten of gedronken voordat u wegging? 

  



De speed-pedelec van het ongeval 

10. Toen stapte u op de speed-pedelec.  

Checklist bij vraag 10  Vervolgvraag 

Was dat uw eigen voertuig? 

[Frequentie]   Reed u daar vaker mee? [ongeacht eigen voertuig] 

Is de speed-pedelec van het ongeval het voertuig dat u het meeste 

gebruikt?  

Hoe lang reed u daar al mee? 

Was u de enige die daarmee reed? 

Heeft u nog andere fietsen? [Zo ja] Wanneer gebruikt u deze? 

 

11. Uw houding op de speed-pedelec. 

Checklist bij vraag 11  Vervolgvraag 

    Als u op het zadel zit, kunt u dan met uw beide voeten bij de 

grond? 

    Kunt u gemakkelijk op- en afstappen? 

    [Zo nee? ] Heeft u daar last van gehad bij het ongeval? 

 

12. Aanschaf 

Checklist bij vraag 12  Vervolgvraag 

    Waar heeft u het voertuig gekocht? [Verkooppunt?/Marktplaats?] 

[In winkel?]   Welke informatie heeft de verkoper gegeven? [Regelgeving, snelheid] 

[Leeftijd voertuig]  Heeft u het voertuig nieuw aangeschaft? 

[Zo ja?] Hoe oud is het voertuig? 

[Zo nee?] Hoe oud was het voertuig toen u het kreeg? 



[regelgeving]   Wat weet u over de regelgeving van het voertuig?  

[Rijbewijs nodig, helm, snelheid, locatie op de weg]  

[accessoires]   Heeft u na de aankoop van uw speed-pedelec accessoires aangebracht? 

    [Zo ja?] Welke (extra verlichting, tassen, computer, etc.)? 

[ervaring]   Wat is uw ervaring met het rijden van dit voertuig?  

[gewicht voertuig, gewichtsverdeling op het voertuig, veiligheid, 

stabiliteit, rijcomfort] 

 

13. Staat van het voertuig. 

Checklist bij vraag 13  Vervolgvraag 

[Onderhoud voertuig]  Hoe en door wie wordt het voertuig onderhouden? 

Waren er vóór het ongeval technische mankementen aan de speed-

pedelec? [trapondersteuning, remmen] 

[Snelheid voertuig]  Tot welke snelheid geeft de speed-pedelec ondersteuning? 

Wat is de maximaal haalbare snelheid van uw voertuig? 

[> 25km/uur] Hoe lang kunt u op deze snelheid blijven fietsen zonder 

vermoeid te raken (=bezweet aankomen op plaats van bestemming)? 

In welke situaties rijdt u deze snelheid? 

[Om mee te kunnen komen met het verkeer?, Omdat het kan?  

Grote afstanden afleggen?] 

Is de mate van ondersteuning na de aankoop nog aangepast? 

[Afhankelijk van het letsel] Heeft u na het ongeval nog met het voertuig gereden? 

[Zo nee?] Gaat u dit weer doen? 

  



14. Had u bagage op de speed-pedelec? 

Checklist bij vraag 12  Vervolgvraag 

    Zo ja? [vervolgvragen, bij voorkeur zelf laten vertellen] 

    Kunt u aangeven wat u vervoerde? 

    Kunt u een inschatting maken van het gewicht van de bagage? 

Kunt u aangeven waar uw bagage zich voor het ongeval bevond? 

    Hoe was de bagage vastgezet [spin, snelbinder, stuur]? 

Wat gebeurde er met de bagage voor of tijdens uw val 

[tussen spaken, stuur klapte om]? 

 

15. Personen en/of dieren op de speed-pedelec 

Checklist bij vraag 15  Vervolgvraag 

 

[Passagiers?]   Met hoeveel personen en/of dieren zat u op de speed-pedelec? 

    Wat is de leeftijd, gewicht, geslacht van de passagiers? 

[Kinderzitje?]   Hoe vervoerde u de kinderen en/of dieren? 

    [voorop, achterop (met/zonder rugleuning, met/zonder  

    voetensteuntjes), kinderzitje, babystoeltje, draagzak, draagdoek,  

    aanhangwagen, aanhangfiets, staand, zittend op schoot] 

[Type kinderzitje] Met welk type kinderzitje vervoerde u de kinderen  

[kenmerk op foto zetten, zie foto instructie] 

[Bevestiging kind]  Hoe was het kind vastgegespt [gordel, voeten]? 

 

  



16. Algemene omstandigheden tijdens het ongeval 

Checklist bij vraag 16  Vervolgvraag 

[Weersomstandigheden] Wat voor weer was het? 

[Donker en licht aan]  Was het donker of schemerig op straat? 

 

    Vervolgvragen als het donker of schemerig was 

Was er straatverlichting? 

    Brandde die? 

[Verlichting]   Reed u met uw verlichting aan? 

    [Zo ja?] Voor en achter? 

[Type verlichting]  Omschrijving verlichting 

    [Zo ja] Voor en achter (los (fiets of kleding) of vast)? 

[Wegomstandigheden]  Hoe zag het wegdek eruit? 

    Hoe was de aansluiting van het wegdek met de berm? [niveauverschil] 

 

17. Waar kwam u vandaan en waar ging u naartoe? 

[boodschappen, van/naar werk, visite, uitgaansgelegenheid, fietstocht, training of wedstrijd, recreatief] 

 

18. Reed u die route vaak? 

 

  



19. Hoe lang was u onderweg voordat u in botsing kwam met de ander? 

 

20. Wat was ongeveer uw rijsnelheid? 

[stilstaan, langzaam (5 km/uur), normaal (<25km/uur), snel (>25 km/uur)] 

 

21. Welke factoren hebben volgens u bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval? 

[Geef het bijbehorende vel met de factoren en loop ze een voor een langs. Laat de geïnterviewde 

aangeven welke factoren volgens hem/haar een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van het ongeval. 

Vraag hem/haar vervolgens om een en ander toe te lichten. Graag per relevante factor een toelichting.] 

 

22. Was u op het moment van het ongeval..... (Kruis alle relevante antwoorden aan) 

[Geef het bijbehorende vel met de bezigheden en loop ze een voor een langs. Laat de geïnterviewde 

aangeven wat voor hem/haar van toepassing was.] 

  



Na het ongeval 

23. Naar welk ziekenhuis bent u gebracht? 

 
24. Kunt u aangeven welke verwondingen u bij het ongeval heeft opgelopen? (denk aan botbreuken, 

hersenschudding, schedelfractuur, klaplong, flinke blauwe plekken, etc.) 

[Geef het bijbehorende vel met de afbeeldingen van het menselijk lichaam en vraag de geïnterviewde 

om met pijlen aan te geven welke verwondingen/letsels ze hebben opgelopen. Laat ze daarbij ook 

vermelden wat de aard van het letsel was (bijv. gekneusde ribben, gebroken neus) en hoe dit letsel 

volgens hen is ontstaan (bijv. hoofdwond door stoeprand, blauwe plek op knie door stuur)]. 

 

25. Hoe lang heeft u in het ziekenhuis gelegen? [aantal nachten] 

 

26. Bent u inmiddels volledig hersteld? 

 

27. Zijn er dingen voor u veranderd na het ongeval? (werk, algehele gezondheid, ...) 

 

28. Welke maatregelen zouden volgens u genomen moeten worden om vergelijkbare ongevallen in de 

toekomst te voorkomen? 

 
29. Zijn er nog dingen die met het ongeval te maken hebben, die ik niet heb gevraagd, maar die 

volgens u wel van belang zijn om te weten? 

  



Over uzelf 

Mag ik tot slot nog een paar dingen over uzelf vragen? 

30. Hoe lang (jaren) rijdt u al op een speed-pedelec? 

 

31. Wat is de voornaamste reden dat u een speed-pedelec heeft aangeschaft? 

[Afleggen van grote afstanden, snelheid, e.d.] 

 

32. Waar gebruikt u de speed-pedelec zoal voor (met welk doel)? (Recreatief, woon-werk, etc.) 

 

33. Welke rijbewijzen heeft u?  

[Zo ja?] AM, B of anders? 

[Zo nee?] Wist u dat u een rijbewijs (minimaal AM) nodig heeft om op een speed-pedelec te rijden? 

 

34. Welke voertuigen gebruikt u regelmatig? 

[andere fietsen, brom- of snorfiets/ auto/ motor/ bestelauto / bus / vrachtwagen] 

 

35. Hoe vaak gebruikt u (in dagen per week) de speed-pedelec? 

[minder dan 1 dag per week / 1-2 dagen per week / 3-4 dagen per week / 5-7 dagen per week] 

 

36. Heeft u al eerder een ongeval met dit voertuig gehad? 

 

  



37. a. Wat is uw leeftijd?  

b. Wat is uw lengte?  

c. Wat is uw gewicht? 

 
38. Draagt u lenzen of een bril? [zonnebril?] 

    [Zo ja] Is dit om dichtbij of veraf beter te zien? 

    Droeg u deze ook tijdens het ongeval? 

 

39. Heeft u gehoorproblemen? 

[Zo ja] Heeft u een gehoorapparaat? 

Droeg u deze ook tijdens het ongeval? 

 

40. Had u op het moment van het ongeval een van de volgende ziekten of aandoeningen? 

 Ja Nee 

Diabetes ☐ ☐ 

Epilepsie ☐ ☐ 

Hartklachten ☐ ☐ 

Luchtwegaandoening ☐ ☐ 

Oogaandoening (bijv. staar, glaucoom) ☐ ☐ 

Ziekte van Parkinson ☐ ☐ 

Beperkingen van de beweeglijkheid  
(bijv. draaien nek, stramme spieren) 

☐ ☐ 

Anders, namelijk....... _________________________________________ 

 

  



41. Gebruikte u destijds medicijnen? 

Checklist bij vraag 41  Vervolgvraag 

[Als het antwoord ja is] Wat voor medicijnen waren dit en waar gebruikte u die voor? 

    [Gele of rode sticker?] 

 

42. Had u voor het ongeval alcohol gedronken of drugs gebruikt? 

Checklist bij vraag 42  Vervolgvraag 

[Als er alcohol gedronken is] Hoeveel had u gedronken? 

 In hoeveel uur? 

 Hoeveel tijd zat er tussen het laatste glas en het ongeval? 

[Als er drugs gebruikt is] Wat had u gebruikt? 

 Hoeveel tijd zat er tussen het gebruik en het ongeval? 

 

Hartelijk dank voor uw openhartigheid.  



 

Bijlagen - Interview – speed-pedelec 

Ongevalsnummer 

Bijlage voor vraag 2 

Tekenblad 

 

 

  



 

Bijlagen - Interview – speed-pedelec 

Ongevalsnummer 

Bijlage voor vraag 20 

Kunt u van elk van de volgende factoren aangeven of ze volgens u een rol hebben gespeeld bij het 

ontstaan van het ongeval? 

  Ja Nee 
a.  De verkeerssituatie was onoverzichtelijk ☐ ☐ 

b.  Het verloop van de weg was onduidelijk (bijv. paaltje of bocht niet gezien) ☐ ☐ 

c.  Er mankeerde iets aan het wegdek (glad, modder, zand, ijs, scheuren) ☐ ☐ 

d.  Een andere weggebruiker gedroeg zich vreemd ☐ ☐ 

e.  Er gebeurde iets in de directe omgeving waardoor ik werd afgeleid ☐ ☐ 

f.  Iets aan mijn voertuig / bagage leidde me af van het verkeer ☐ ☐ 

g.  Ik was met mijn gedachten niet bij het verkeer ☐ ☐ 

h.  Ik was moe ☐ ☐ 

i.  Ik had haast ☐ ☐ 

j.  Ik voelde me niet zo lekker ☐ ☐ 

k.  Ik kon mij niet zo goed bewegen (hoofd draaien, stramme spieren) ☐ ☐ 

l.  Mijn zicht werd belemmerd door iets dat ik droeg (helm, petje, capuchon) ☐ ☐ 

m.  Ik had alcohol gedronken ☐ ☐ 

n.  Ik had drugs gebruikt ☐ ☐ 

o.  Door de weersomstandigheden had ik slecht zicht ☐ ☐ 

p.  Er mankeerde iets aan mijn voertuig, namelijk... (bijv. ondersteuning, 
remmen, lekke band) 

☐ ☐ 

q.  Mijn voertuig reageerde anders dan ik had verwacht ☐ ☐ 

r.  Zichtbaarheid van mijzelf of de ander (verlichting, kleding) ☐ ☐ 

s.  Iets anders, namelijk........................................................................................... 

 
Kunt u dat toelichten? 
 

 

  



 

Bijlagen - Interview – speed-pedelec 

Ongevalsnummer 

Bijlage voor vraag 21 

Was u op het moment van het ongeval..... (Kruis alle relevante antwoorden aan) 

  Ja Nee 
a.  Aan het zoeken waar u heen moest (bijv. bewegwijzering lezen) ☐ ☐ 

b.  De navigatie aan het instellen ☐ ☐ 

c.  De trapondersteuning aan het instellen ☐ ☐ 

d.  Met een of meer passagiers / anderen aan het praten ☐ ☐ 

e.  Handsfree aan het bellen ☐ ☐ 

f.  Aan het bellen met de telefoon in de hand ☐ ☐ 

g.  Aan het sms-en, whatsappen, twitteren …. ☐ ☐ 

h.  Muziek aan het luisteren ☐ ☐ 

i.  Een ander nummer of andere zender aan het zoeken (MP3, iPod,) ☐ ☐ 

j.  Bagage aan het herschikken ☐ ☐ 

k.  Vermoeid, bijvoorbeeld doordat u slecht geslapen had ☐ ☐ 

l.  Gestrest, door het werk of omdat u al erg laat was ☐ ☐ 

m.  Iets anders, namelijk........................................................................................... 

  



 

Bijlagen - Interview – speed-pedelec 

Ongevalsnummer 

Bijlage voor vraag 24 

Kunt u in de onderstaande afbeeldingen met pijlen aangeven welke letsels u bij het ongeval heeft 

opgelopen, wat de aard van het letsel was (bijv. gekneusde ribben, gebroken neus) en hoe dit letsel 

volgens u is ontstaan (bijvoorbeeld: blauwe plek op knie door stuur)? 

 

 Voorzijde Achterzijde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: 
Blauwe plek 
door stuur 
 

 

 

 

 

 

Rechts  Links Links  Rechts 
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Bijlage E Formulier speed-pedelecinspectie 
 
 



Bicycle_Inspection_form_SaferWheels 
 

BICYCLE INSPECTION FORM 
CASE  NUMBER:    

General 
Make of the vehicle  

Model of the vehicle  

Bicycle type  
2= City bike/ Dutch bike; 3=Folding bike; 4= Chopper/ Cruiser;                       
5= Transport bike (goods or kids); 6= Tour bike; 7= BMX;                    
8= Mountain bike; 9= Racing bike 

Power assistance  0=No; 1= Yes 

Shape  2= Men’s bike; 3= Women’s bike; 4= Kids bike 

Colour of the bike  

Auxiliary equipment  

Baker’s rack (above front wheel)  0=No; 1= Yes 

Box in front of bicycle with seats for 
children (parent bike) 

 0=No; 1= Yes 

Carrying rack (above rear wheel)  0=No; 1= Yes 

Front basket  0=No; 1= Yes 

Panniers on front wheel  0=No; 1= Yes 

Panniers on rear wheel  0=No; 1= Yes 

Bell  0=No; 1= Yes 

Map stand  0=No; 1= Yes 

Navigation system  0=No; 1= Yes 

Speedometer  0=No; 1= Yes 

Telephone stand  0=No; 1= Yes 

Mirror  0=No; 1= Yes 

Child seat on handle bar  0=No; 1= Yes 

Information on front child seat   
(text on sticker) 

 

Belt available on front child seat  0=No; 1= Yes 

Pegs available on front child seat  0=No; 1= Yes 

  

When applicable, use below proposed codes. 
—= Not applicable (7777) OT= Other (8888) U= Unknown (9999) 

 
 



Bicycle_Inspection_form_SaferWheels 

Child seat above rear wheel  0=No; 1= Yes 

Information on rear child seat     
(text on sticker) 

 

Type of back child seat  
2= Chair;  
3= Maxi-Cosi stand;  
4= Seat and backrest;  
5= Backrest only 

Belt available on back child seat  0=No; 1= Yes 

Pegs available on back child seat  0=No; 1= Yes 

Flag (orange flag on kids bike)  0=No; 1= Yes 

Side wheels (kids bike)  0=No; 1= Yes 

Other  

Type of stand  

2= Single stand center;                                                                                     
3= Double stand center;                                                                                      
4= Single stand on axle rear wheel;                                                           
5= Double stand on axle rear wheel 

Geometry 

Frame size  cm 

Vehicle length*  mm 

Vehicle width *  mm Measured at: handlebar/ other: 

Vehicle height*  mm  Measured at: saddle/ handlebar/ other: 

*Measure the largest distance; horizontally in case of length and width, vertically in case of height 

Technical Specifications  

Pedals  2= Normal; 3= Click pedal; 4=Toeclip 

Retro-reflective area on pedals  0=No; 1= Yes 

Braking system front  2= Back-pedal or coaster brake (contropedale); 3= Rim-brake;           
4= Drum brake; 5= Roller brake; 6= Disc brake 

Braking system rear  2= Back-pedal or coaster brake (contropedale); 3= Rim-brake;           
4= Drum brake; 5= Roller brake; 6= Disc brake 

Condition of front brakes  2= Good; 3=Fair; 4= Poor 

Condition of rear brakes  2= Good; 3=Fair; 4= Poor 

Condition of brake-cables  2= Good; 3= Fair; 4= Poor 

When applicable, use below proposed codes. 
—= Not applicable (7777) OT= Other (8888) U= Unknown (9999) 

 
 



Bicycle_Inspection_form_SaferWheels 

Type of gears  0= None; 2= Hub; 3= Derailer 

Number of gear  

Gear at time of crash  

Condition of gears  2= Good; 3=Fair; 4= Poor 

Condition of gear-cables  2= Good; 3=Fair; 4= Poor 

Type of tyres  2= Regular; 3= Regular but wide; 4= Racing tyres; 5= Off-road tyres  

Information on tyre                            
(incl. size in inches) 

 

Front tyre condition  2= Good; 3= Worn tread; 4= Sidewall damage 

Rear tyre condition  2= Good; 3= Worn tread; 4= Sidewall damage 

Retro-reflective on front tyre  0=No; 1= Yes 

Retro-reflective on rear tyre  0=No; 1= Yes 

Type of power assistance (in case of pedelec, speed pedelec or e-bike) 

Motor location 

 

 

 2= Front wheel; 3= Rear wheel; 4= Frame (bottom bracket) 

Power (Watt)  

Speed limit  2= 25 km/h; 3= 45 km/h; 4= >45 km/h 

Battery location  

2= In or on lowest frame bar;                                                                          
3= Behind saddle bar;                                                                                         
4= In or on carrying rack;                                                                                  
5= Behind panniers (both sides) 

Type of sensor (you can look this up on 
the internet using make and model of the 
bike; power on demand is an e-bike) 

 
2= Cadence sensor (whether cranks are turning);                                            
3= Torque sensor (amount of power applied  on pedals);                       
4= No sensor (power on demand; also power without pedalling) 

Number of support modes  

Mode at the time of crash   

Safety equipment 
Type of headlights  2= Hub dynamo; 3= Rim-dynamo; 4= Battery; 5= Induction 

Headlight fitted to bicycle  0=No; 1= Yes 

Headlights operational  0=No; 1= Yes; 2= Unknown 

Headlights in use at time of accident  0=No; 1= Yes; 2= Unknown 

Type of rear lights  2= Hub dynamo; 3= Rim-dynamo; 4= Battery; 5= Induction 

Rear lights fitted to bicycle  0=No; 1= Yes 

When applicable, use below proposed codes. 
—= Not applicable (7777) OT= Other (8888) U= Unknown (9999) 

 
 



Bicycle_Inspection_form_SaferWheels 
Rear lights operational  0=No; 1= Yes; 2= Unknown 

Rear lights in use at time of accident  0=No; 1= Yes; 2= Unknown 

Reflective clothing  0=No; 1= Yes 

Type of helmet (make/ model)  

Information on sticker in helmet  

Helmet fastened  0=No; 1= Yes 

Damage to helmet 
 

 
0= No damage; 2= Crack, split, not through fracture;                                  
3= Through fracture; 4= Puncture; 5= Freckles, pock marks;                     
6= Abrasion; 7= Delamination 

Maximum force contact point (CP) / 
area (applicable until 13-14-23-24 
for bike helmets) 

                       

 

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 
     

Gloves  0=No; 1= Yes 

Vehicle load 

Type of load  

Load weight  Kg 

Location of load (multiple answers 
possible) 

 

2= Front panniers; 3= Handle bar bags; 4= Front basket; 5= Cross bar; 
6= Baker’s rack; 7= Held by rider;                                                                 
8= Strapped to rear carrier or in top box mounted on carrier;                
9= Rear panniers or saddle bag; 10= In riders backpack 

Trailer present  0=No; 1= Yes 

Type of trailer  2= Child trailer; 3= goods trailer 

 
 

When applicable, use below proposed codes. 
—= Not applicable (7777) OT= Other (8888) U= Unknown (9999) 
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Bijlage F Geïnformeerde toestemming voor 
inzien van medische gegevens 
 
 



Geïnformeerde toestemming voor het inzien van medische gegevens  

in het kader van SWOV diepteonderzoek  

 

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV is in 2017 gestart met een dieptestudie naar 

ongevallen waarbij een speed-pedelec betrokken was en iemand gewond is geraakt. Met de kennis die SWOV 

daarmee opdoet, gaat zij op zoek naar maatregelen waarmee vergelijkbare ongevallen in de toekomst 

voorkomen kunnen worden en de ernst van de letsels kan worden verminderd. 

 

Voor dit onderzoek probeert het SWOV-team voor diepteonderzoek zoveel mogelijk te weten te komen over de 

situatie waarin het ongeval is ontstaan en de voertuigen die daarbij betrokken waren. Het SWOV-team bekijkt 

daarvoor de locatie waar het ongeval is gebeurd, en voert waar mogelijk gesprekken met de mensen die bij het 

ongeval betrokken waren. Tijdens die gesprekken wordt zo mogelijk ook de voertuigen bekeken waarmee men 

tijdens het ongeval reed. De informatie die voor dit onderzoek wordt verzameld, is uiteraard vertrouwelijk en 

wordt alleen gebruikt voor dit onderzoek. Voor zover de resultaten van het onderzoek bekend worden gemaakt, 

zal het op geen enkele wijze mogelijk zijn om na te gaan welke specifieke ongevallen bestudeerd zijn en welke 

mensen daarbij betrokken waren. 

 Ik heb bovenstaande informatie over het SWOV diepteonderzoek gelezen en begrepen. 

 Ik geef het SWOV-team voor diepteonderzoek toestemming om de medische gegevens in te zien over 

de verwondingen die ik heb opgelopen tijdens het verkeersongeval.  

 Ik heb voldoende tijd gehad om deze beslissing te kunnen nemen. 

 Ik ben me ervan bewust dat mijn medewerking geheel vrijwillig. 

 Ik begrijp dat ik mijn toegezegde medewerking op elk moment zonder gevolgen kan intrekken. 

 Ik begrijp dat mijn medewerking aan het onderzoek vertrouwelijk behandeld wordt en dat mijn gegevens 

na invoering in het computerbestand volledig anoniem zullen zijn. 

 Ik begrijp dat mijn medische gegevens worden verwerkt door personen die werkzaam zijn bij SWOV te 

Den Haag, voor zover zij deze nodig hebben voor een goede uitvoering van het hierboven vermelde 

onderzoek naar fietsongevallen. 

 Ik begrijp dat de betrokken personen verplicht zijn tot geheimhouding van alle persoonsgegevens en dat 

deze gegevens niet in een databestand worden opgenomen. 

 

Datum ____________________   Handtekening ________________________ 

 

 

       Naam ______________________________ 
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Bijlage G Ongevalsfactoren en letselfactoren 
 
 

Type factor Factoromschrijving Mogelijke rol 
(Voor alle factoren daarnaast: Niet van toepassing, 
Anders, Onbekend) 

Algemeen   

 Zichtomstandigheden Schemer, Donker, Donker met verlichting, Laagstaande zon, 
Zonreflectie, Rook, Mist, Onopvallendheid andere 
weggebruiker 

Neerslag Regen, Hagel, IJzel, Sneeuw, Natte sneeuw 

Wind Harde wind 

Bijzondere verkeerssituatie Voetganger op rijbaan, Overstekend dier, Los voorwerp, 
Eerder ongeval, Brand op de rijbaan, Wegwerkzaamheden 

Gedrag andere weggebruiker Onaangekondigde manoeuvre, Onjuiste verlichting, Andere 
weggebruiker dwingt tot actie 

Verkeersdrukte File, Druk, Rustig 

Mens   

 Staat Medische conditie Diabetes, Epilepsie, Hartklachten, Oogaandoening, Ziekte van 
Parkinson 

Slechtziend of – horend Bijziend, gecorrigeerd door bril of lenzen, Bijziend en droeg 
geen bril of lenzen, Verziend, gecorrigeerd door bril of lenzen, 
Verziend en droeg geen bril of lenzen, Slechthorend, 
Combinatie 

Psychofysiologische conditie Alcohol, Drugs, Emotie, Vermoeidheid, Haast, Gestresst, 
Combinatie 

Interne conditionering Voorrang hebben, Te veel zelfvertrouwen, Te nauwe focus, 
Verkeerde inschatting rijsnelheid andere verkeersdeelnemer 
(afwijkend t.o.v. verkeersbeeld) 

 Ervaring Rijervaring Geen rijbewijs, Tijdens rijopleiding, Minder dan een jaar 
rijbewijs, Beginnersrijbewijs maar langer dan een jaar, Rijdt 
zeer weinig 

Ervaring met route Nieuwe route, Nieuwe weg, Niet gewend om rechts te rijden 

Ervaring met voertuig Nieuw of ander voertuig, Niet gewend aan automaat 

Ervaring met omgeving Grote stad, Donker, Sneeuw, Gladheid, Mist 

Automatisme Ja 

 Afleiding Afleiding buiten voertuig Voetganger(s) op de weg, Dier op weg, Weg zoeken, 
Reclamebord, Wegwerkzaamheden, Politie, Ongeval, Praten 
met andere fietsers 
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Type factor Factoromschrijving Mogelijke rol 
(Voor alle factoren daarnaast: Niet van toepassing, 
Anders, Onbekend) 

Afleiding binnen voertuig Bediening geluidsdrager, Bediening telefoon, Telefoongesprek, 
Praten met passagier, Eten, Drinken, Reiken naar object 

Afleiding bestuurder In gedachten zijn, Medische problemen 

 Risicogedrag Snelheid Bewust boven snelheidslimiet, Onbewust boven 
snelheidslimiet, Te hard voor omstandigheden 

Positie voertuig Te weinig afstand tot voorligger, Te dicht bij as van de weg, Te 
dicht bij kant/berm 

Verkeersregels Verkeersbord negeren, Rood licht negeren, Wegmarkering 
negeren, Signaal negeren, Geen richting aangeven, Geen 
voorrang verlenen, Geen doorgang verlenen, Tegen de 
rijrichting inrijden 

Sensatie zoeken Uittesten voertuig, Competitie, Stunt uithalen 

Verlichting Geen voertuigverlichting overdag, Geen voertuigverlichting in 
het donker 

Voertuig   

 Mechanisch Stuurinrichting Gedeeltelijk defect, Geheel defect 

Remmen Gedeeltelijk defect, Geheel defect, Ongelijkmatige 
remverdeling 

Motor Gedeeltelijk defect, Geheel defect, Opgevoerd 

Ophanging Gedeeltelijk defect, Geheel defect 

Elektrisch systeem Gedeeltelijk defect, Geheel defect, Accu leeg 

 Onderhoud Voorruit Kleine beschadigingen, Gebroken, Beslagen, Vervuild, 
Vizier/windscherm/bril nat of beslagen 

Zijruit bestuurder Kleine beschadigingen, Gebroken, Beslagen, Vervuild 

Zijruit passagier Kleine beschadigingen, Gebroken, Beslagen, Vervuild 

Achterruit Kleine beschadigingen, Gebroken, Beslagen, Vervuild 

Banden Verkeerd type, Verkeerde spanning, Loopvlak, Klapband 

Koplampen Type verkeerd, Lamp defect, Lamp gebroken, Behuizing 
gebroken, Reflector defect, Niet aanwezig 

Achterlichten Type verkeerd, Lamp defect, Lamp gebroken, Behuizing 
gebroken, Reflector defect, Niet aanwezig 

Remlichten Type verkeerd, Lamp defect, Lamp gebroken, Behuizing 
gebroken, Reflector defect, Niet aanwezig 

Knipperlichten Type verkeerd, Lamp defect, Lamp gebroken, Behuizing 
gebroken, Reflector defect, Niet aanwezig 

Mistlicht Type verkeerd, Lamp defect, Lamp gebroken, Behuizing 
gebroken, Reflector defect, Niet aanwezig 

Benzine controlelampje Defect, Niet defect 

Olie controlelampje Defect, Niet defect 

Motortemperatuur indicator Defect, Niet defect 
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Type factor Factoromschrijving Mogelijke rol 
(Voor alle factoren daarnaast: Niet van toepassing, 
Anders, Onbekend) 

 Ontwerp Zichtproblemen door... A-pillar, B-pillar, C-pillar, Stuurwiel, Achteruitkijkspiegel, 
Zijspiegels, Stoelen 

Auditieve signalen Signalen verwarrend 

Dashboard instrumenten Kleur, Formaat, Verwarrende informatie 

Bedieningselementen Kleur, Formaat, Verwarrende informatie, Toegankelijkheid, 
Tegenintuïtieve bediening 

Voertuigstabiliteit Algemene voertuiginstabiliteit, Armleuningen scootmobiel niet 
naar beneden 

 Lading Zware belading Op het voertuig, In het voertuig 

Onevenwichtig beladen Op het voertuig, In het voertuig 

Belading belemmert zicht Op het voertuig, In het voertuig 

Weg   

 Aanrijroute Verticaal alignement Helling (niet conform CROW), Helling (hoewel conform 
CROW), Stop/oprijzicht (niet conform CROW), Stop/oprijzicht 
(hoewel conform CROW) 

Horizontaal alignement Stop/oprijzicht (niet conform CROW), Stop/oprijzicht (hoewel 
conform CROW), Bochtigheid (niet conform CROW), 
Inconsistentie bochten 

Bocht Boogstraal (niet conform CROW), Boogstraal (hoewel conform 
CROW), Verkanting (niet conform CROW), Verkanting (hoewel 
conform CROW), Niet aangekondigd, Onduidelijk 
aangekondigd, Combinatie 

 Wegomgeving Verlichting Niet aanwezig, Niet brandend, Brandend maar slecht 
zichtbaar, Alleen links, Alleen rechts, Misleiding 

Verkeersremmers Drempels, Plateau, Alleen optisch, Versmalling, Niet aanwezig, 
Niet consistent 

Zichtbeperking Wegverloop, Bomen/struiken, Hekwerk/brug/muur, Bord(en), 
Ander voertuig 

Reflectorpalen Afwijkend, Niet aanwezig 

Bochtschilden Aanwezig maar niet bij alle bochten, Niet aanwezig 

 Wegconditie Wegverharding Beton, Asfalt(beton), ZOAB, Tegels/stenen/klinkers, 
Kinderkopjes, Grind/steentjes, Aarde/zand 

Kwaliteit wegdek Gaten/kuilen in het wegdek, Bovenlaag weggereden, 
Scheuren, Bulten 

Staat kantmarkering Versleten, Verwarrend door resten oude markering 

Staat asmarkering Versleten, Verwarrend door resten oude markering 

Vochtigheid wegdek Nat, Plassen op de weg, IJs, Sneeuw 

Verontreiniging wegdek Modder, Bladeren, Olie/diesel, Grind/Zand 

 Weginrichting Snelheidslimiet Hoger dan categorie, Lager dan categorie 
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Type factor Factoromschrijving Mogelijke rol 
(Voor alle factoren daarnaast: Niet van toepassing, 
Anders, Onbekend) 

Suggestie-/redresseerstrook Niet aanwezig, Te smal (niet conform CROW), Te smal (hoewel 
conform CROW), Te breed (niet conform CROW), Te breed 
(hoewel conform CROW) 

Kantmarkering Niet aanwezig, Type niet conform CROW, Breedte niet 
conform CROW, Type en breedte niet conform CROW, Niet 
geschikt hoewel conform CROW 

Asmarkering Niet aanwezig, Type asmarkering niet conform CROW, Breedte 
asmarkering niet conform CROW, Type en breedte 
asmarkering niet conform CROW, Asmarkering niet geschikt 
hoewel conform CROW, Type rijrichtingscheiding niet conform 
CROW, Breedte rijrichtingscheiding niet conform CROW, Type 
en breedte rijrichtingscheiding niet conform CROW, 
Rijrichtingscheiding niet geschikt hoewel conform CROW 

Rijstrook/rijloper Te smal (niet conform CROW), Te smal (hoewel conform 
CROW), Te breed (niet conform CROW), Te breed (hoewel 
conform CROW) 

Bochtschilden Aanwezig maar niet bij alle bochten, Niet aanwezig 

Kruispuntinrichting Maatvoering kruispunt niet conform CROW, Maatvoering 
rotonde niet conform CROW, Voorrangsregeling niet conform 
CROW, Voorrangsregeling onduidelijk, VRI niet conflictvrij, 
Scheiding verkeersstromen niet conform CROW, Ontwerp niet 
geschikt hoewel conform CROW, Combinatie 

Wegmeubilair Hoog obstakel (>10cm) op rijbaan/fietspad en uitvoering nc 
CROW (contrast, markering, verlichting); Hoog obstakel 
(>10cm) op rijbaan/fietspad, plaatsing nc CROW (locatie, 
doorgang); Hoog obstakel (>10cm) op rijbaan/fietspad, 
plaatsing én uitvoering nc CROW; Meerdere hoge obstakels op 
rijbaan/fietspad, met te smalle doorgangsruimte (<1,5m); 
Meerdere hoge obstakels op rijbaan/fietspad, locatie nc 
CROW; Meerdere hoge obstakels op rijbaan/fietspad, te 
smalle doorgang én locatie nc CROW; Meerdere hoge 
obstakels op rijbaan/fietspad, uitvoering nc CROW; Meerdere 
hoge obstakels op rijbaan/fietspad, plaatsing én uitvoering nc 
CROW; Neerklapbaar paaltje op rijbaan/fietspad dat 
neergeklapt en niet verzonken is; Laag obstakel (<10cm) op 
rijbaan/fietspad, zonder attentieverhogende maatregelen; 
Laag obstakel (<10cm) op rijbaan/fietspad, hoewel met 
attentieverhogende maatregelen; Laag obstakel (5-10cm) 
langs rijbaan/fietspad, zonder attentieverhogende 
maatregelen 

 Berm Semiverharding Niet aanwezig, Type materiaal niet conform CROW, Breedte 
niet conform CROW 

Breedte obstakelvrije zone Obstakelvrije zone te smal (niet conform CROW), Enkel 
obstakel niet goed afgeschermd, Combinatie 

Breedte vlucht/-bergingszone Te smal 
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Type factor Factoromschrijving Mogelijke rol 
(Voor alle factoren daarnaast: Niet van toepassing, 
Anders, Onbekend) 

Geleiderail Niet aanwezig, Type geleiderail niet conform CROW, Breedte 
tot uitbuiging niet conform CROW, Niet hersteld na eerder 
ongeval 

Middenberm Type middenberm niet conform CROW, Breedte middenberm 
niet conform CROW, Hoogte scheidingswal niet conform 
CROW, Combinatie van afwijkingen t.o.v. CROW, Middenberm 
niet geschikt hoewel conform CROW 

Talud Te steil 

Kwaliteit berm Aansluiting met verharding (niet conform CROW), Beschadigde 
rand van het wegdek, Niet draagkrachtig/zacht, Combinatie 
van afwijkingen 

Letsel   

 Beveiligingsmiddelen Gordel Niet aanwezig, Niet gebruikt, Verkeerd gebruikt 

Airbag Niet aanwezig, Niet uitgevouwen 

Kinderzitje Niet aanwezig, Niet gebruikt, Verkeerd gebruikt 

Helm Verplichte helm niet gedragen, Verplichte helm verkeerd 
gedragen 

 Contactpunten 
  

Contact eigen voertuig Stuur, Dashboard, Voorruit, Binnenspiegel, Zijruit, Portier, 
Firewall, Bodemplaat, Los voorwerp in voertuig, Trapper, 
Remhendel, Zadel, Frame, Spaken/wiel, Ketting, Derailleur, 
Bekneld onder eigen voertuig, Combinatie 

Contact omgeving Lichaamsdeel uit voertuig, Uit voertuig geslingerd, Voorwerp 
dringt in voertuig, Tegen ander voertuig, Bekneld onder ander 
voertuig, Bekneld tussen eigen en ander voertuig, Tegen 
obstakel, Tegen wegdek, Combinatie 

 Letselverhogende 
 omstandigheden 

Snelheid Hoge snelheid eigen voertuig, Hoge snelheid botspartner, 
Hoge snelheid beide botspartners 

Omgevingstemperatuur Lage buitentemperatuur (<10 graden), Lage watertemperatuur 
(<15 graden) 

Bijzondere situatie Voertuig te water, Voertuig in brand, Voertuig over/op de kop, 
Letsel opgelopen tijdens bevrijding, Vervolgaanrijding 

Vertraagde hulp Melding ongeval, Kan niet (tijdig) uit voertuig komen, 
Reanimatie, Aanrijtijd ambulance, Tijd tot ziekenhuis 

 Letselverlagende 
 omstandigheden 

Letselverlaging door… Gordel correct gedragen, Airbag(s) uitgevouwen, Gordel 
gedragen en airbag(s) uitgevouwen, Kinderzitje correct 
gebruikt, Verplichte helm gedragen, Niet-verplichte helm 
gedragen, Beschermende motorkleding, Beschermende 
motorkleding met rugbeschermer, Onderrijdbeveiliging 
(voor/achter/zij), Combinatie 
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Bijlage H Functionele fouten 
 
 
De code voor de functionele fout (bijv. D1) wordt gevolgd door de omschrijving van die fout. 
Tussen vierkante haken [ ] volgt daarna een korte toelichting.  
 
Informatiedetectie (D): 
• D1: Item onzichtbaar [plots opdoemend, zo snel dat je niets had kunnen doen (i.t.t. V7)] 
• D2/3: Looked but failed to see [twee varianten: 1) met ander verkeersgerelateerd kijkgedrag 

bezig (bijv. route zoeken, op gevaarlijkste deel van de situatie letten); 2) vluchtig gekeken] 
• D4: Afgeleid van rijtaak [niet (goed) gekeken door afleiding binnen/buiten het voertuig] 
• D5: Niet gekeken [waarom zou ik in zijstraten kijken, ik heb toch voorrang; daardoor voertuig 

uit zijstraat niet opgemerkt i.t.t. V5/V6 (wel gezien, maar andere verwachting)] 
 
Informatieverwerking (V): 
• V1: Verkeerd inschatten complexiteit van de weg [bijv. de boogstraal van een bocht verkeerd 

inschatten, waardoor je ‘m niet kunt houden] 
• V2: Verkeerd inschatten snelheid/positie van ander [bijv. bij het invoegen de afstand tussen 

twee voertuigen verkeerd inschatten] 
• V3: Verkeerd inschatten van verkeerssysteem [bijv. midden in een slecht ontworpen of slecht 

aangegeven verkeerssituatie belanden en daar een obstakel vormen voor anderen] 
• V4: Verkeerd begrijpen manoeuvre van ander [de signalen (afremmen, richtingaanwijzers, 

gedrag) van een ander verkeerd begrijpen. !!Voor voorrangssituaties zie V5 en V6!!] 
 
Voorspelling (V): 
• V5: Niet verwachten dat iemand die geen voorrang heeft in beweging komt [hij staat netjes te 

wachten tot ik voorbij ben; ik heb immers voorrang] 
• V6: Verwachten dat degene die geen voorrang heeft het probleem oplost [hij gaat echt wel 

stoppen want ik heb voorrang (deze andere verkeersdeelnemer rijdt/beweegt dus al/nog)] 
• V7: Geen obstakel of voertuig verwachten [terwijl je dat – gezien eerdere ervaringen met 

(soortgelijke) situaties – wel zou kunnen verwachten en je er ook goed rekening mee kunt 
houden. Bijv. tegenligger na een bocht, voetganger die achter een stilstaande bus vandaan 
komt] 

 
Beslissing (B): 
• B1: Bestuurder wordt gedwongen risico te nemen [bijv. het kruisingsvlak iets oprijden omdat 

je het anders gewoon niet kunt zien] 
• B2: Bewuste overtreding [inhalen waar het eigenlijk niet kan, door rood rijden, etc.] 
• B3: Foutief automatisme getriggerd [bijv. de auto voor je gaat rijden, dus je volgt ‘m gewoon] 
 
Actie (A): 
• A1: Verlies controle door externe oorzaak [bijv. aquaplaning, klapband, windstoten] 
• A2: Afwijkende koers door onoplettendheid [geleidelijk van de weg raken en dat net te laat 

door hebben omdat je een cd wisselde of er niet helemaal met je gedachten bij was.] 
• A3: Foute uitvoering van de voorgenomen actie [je hebt alles gezien en wist precies wat je 

moest doen, maar de uitvoering laat te wensen over; bijv. verkeerde versnelling] 
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Rijgeschiktheid/rijvaardigheid (R): 
• R1: Verlies bewustzijn [geen actie ondernemen omdat je daar simpelweg niet toe in staat 

bent vanwege in slaap vallen of onwel worden] 
• R2: Vermindering rijgeschiktheid door overmatig drank of drugsgebruik [de verkeerstaak niet 

meer kunnen uitvoeren door overmatig drank of drugsgebruik] 
• R3: Tekort aan cognitieve capaciteit [de verkeerssituatie is simpelweg te lastig en je weet niet 

goed wat je moet doen om deze situatie veilig te passeren]. 
 
Anders 
Onbekend 
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