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Amersfoort, 14 november 2019

Aan:

Minister Infrastructuur en Waterstaat

t.a.v. Mevrouw C. van Nieuwenhuizen

Rijnstraat 8

2515 XP  Den Haag


Betreft: Voorstel tot aanpassing verkeerswetgeving


Geachte Mevrouw Cora van Nieuwenhuizen,


Sinds enige tijd beheer ik een website voor gebruikers van brommobielen, daarvan rijden 
er meer dan 18.000 van rond in Nederland. Velen van ons ondervinden regelmatig 
problemen met mobiliteit, met name het gebruik van N-wegen en de onduidelijke 
bewegwijzering die wij daarbij tegenkomen.


In de afgelopen maanden heb ik met zorg een plan uitgewerkt dat een aantal problemen 
met de voornoemde mobiliteit oplost, dit plan vind u in de bijlage met een korte 
omschrijving van de doelen.


Ik wil u vriendelijk vragen om dit plan te bestuderen met als doel dat hiermee de 
verkeerswetgeving en de bewegwijzering in het RVV aangepast kunnen worden.


Graag hoor ik van u of dit mogelijk is.


Met vriendelijke groet,


Leendert van Gemeren
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PLAN WIJZIGING VERKEERSWET T.B.V. BROMMOBIELEN 

INLEIDING 

De brommobiel is sinds tientallen jaren geïntegreerd in het verkeer in Nederland. Anders 
dan met overige motorvoertuigen heeft dit voertuig in zowel technisch opzicht als 
wettelijk wijzigingen ondergaan. Zo zijn in de Europese Unie in 2013 nieuwe technische 
specifiaties uitgegeven (Categorie L6eBP), onder andere het toegestane vermogen is van 
4kW naar 6kW omhoog gegaan waardoor deze voertuigen beter met het overige verkeer 
kunnen meekomen.


Categorie L6eBP 

• Nieuwe regelgeving 168/2013/UE

• Richtlijn e2*168/2013*000000003*00003*00

• Maximale snelheid 45 km per uur

• Maximaal uitgangsvermogen 6 kiloWatt

• Leeggewicht inclusief brandstof 425 kilo 


Omdat hierdoor ook de buitenafmetingen van brommobielen groter zijn geworden nemen 
zij in praktische zin evenveel ruimte in het verkeer in als kleine motorvoertuigen, alleen in 
technische zin komen de specificaties nog overeen met een bromfiets.


Feitelijk gezien is het een auto hoewel de omschrijving bromfiets in speciale uitvoering 
met vier wielen in de wetgeving gehanteerd wordt. Toen de brommobiel in Nederland 
werd geïntroduceerd mocht deze nog over het fietspad rijden, was het niet verplicht om te 
verzekeren en was er geen kentekenregistratie voor dit voertuig.


De brommobiel wordt onder zowel jongeren vanaf 16 jaar als bij senioren in toenemende 
mate populair en zal in aantallen toenemen in de komende jaren. Daarnaast zullen deze 
steeds vaker met elektrische aandrijving verkocht worden.
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PROBLEEMOMSCHRIJVING 

1. Mobiliteit 

Alleen in Nederland wordt het C09 verkeersbord op N-wegen gebruikt om de mobiliteit 
van gebruikers van brommobielen te beperken. Hierdoor kan door een gebruiker op veel 
plaatsen het einddoel niet bereikt worden anders dan met een grote omweg. In sommige 
gevallen is het bereiken van het einddoel daardoor zelfs onmogelijk.


Op veel plaatsen zijn brommobiel gebruikers aangewezen op N-wegen waar een 
maximum snelheid van 80 km per uur geldt. Met een eigen maximum snelheid van 45 km 
per uur is het snelheidsverschil met overige weggebruikers juist daar erg groot wat tot 
gevaarlijke situaties kan leiden en ongelukken met ernstige of dodelijke afloop.


2. Verwarrende bewegwijzering en verkeersborden 

Door heel Nederland wordt een grote variatie aan verkeersborden gebruikt in plaats van 
de in het RVV aangegeven onderborden OB104 en OB65. Dit maakt het voor zowel de 
brommobiel gebruiker als de handhavende organisatie (politie) lastig, door de politie 
worden de verkeersborden soms niet overeenkomstig de wetgeving geïnterpreteerd en is 
het voor de gebruiker onduidelijk waar deze nou wel of niet mag rijden.


Zo wordt het OB104 onderbord plaatselijk veelvuldig voorzien van afwijkende tekst die 
niet overeenkomt met de in het RVV aangegeven tekst en ook het OB65 verkeersbord 
wordt soms wel en soms niet voorzien van tekst, in veel gevallen alleen het woord 
‘uitgezonderd’ met daaronder een pictogram van een tractor. En dat terwijl het in de wet 
‘Uitgezonderd langzaam verkeer’ betekent, dus voor zowel tractoren als brommobielen. 
Op die plaatsen zijn veel handhavers van mening dat de uitzondering alleen voor 
tractoren geldt.
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MAATREGELEN VOOR VERBETERING VAN MOBILITEIT VAN BROMMOBIELEN 

1. Verwijderen van alle C09 verkeersborden 

Omdat in omliggende landen het verkeersbord C09 ook al niet meer gebruikt wordt kan in 
Nederland dit bord ook verwijderd worden. Dit werkt het beste in combinatie met de 
hieronder bij punt 2 aangegeven snelheidsverlaging.


2. Verlaging van de snelheid op veel N-wegen 

Met name op plaatsen waar het verkeer wordt uitgedaagd om sneller dan de toegestane 
80 km per uur te rijden is het verstandig om de maximale snelheid te verlagen naar 70 km 
per uur om zo een balans te creëren tussen motorvoertuigen en brommobielen.


3. Hetzelfde bord met eensluidende betekenis door heel Nederland 

Wanneer het wettelijk niet mogelijk is om het C09 verkeersbord te verwijderen moet het in 
Heel Nederland worden voorzien van hetzelfde onderbord OB65. Alle variaties moeten 
dan komen te vervallen en verwijderd worden. Voor dit doel heb ik een onderbord 


ontworpen dat duidelijk aangeeft dat de wettelijke uitzondering op het C09 verkeersbord 
geldt voor zowel tractoren als ook brommobielen. Een voorbeeld staat hieronder 
weergegeven.


4. Openstelling van landbouwwegen in buitengebieden 

Door het openstellen van landbouwwegen door weilanden, buitengebieden en polders 
kan het overige verkeer op N-wegen ontlast worden van de aanwezigheid van 
brommobielen met als gevolg een vermindering van gevaarlijke situaties, ongelukken met 
doden en gewonden.
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