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VOORWOORD 

Rijden met een brommobiel kan een uitdaging zijn als je beginnend brommobilist 
bent en dit e-book geeft je inzicht in de verkeersregels die bedoeld zijn voor 
brommobielen in Nederland zoals deze gelden in het jaar van uitgifte van dit 
e-book. 



 
 
DE BROMMOBIEL IN DE WET 

Aan de brommobiel wordt in de Nederlandse wet aandacht besteed met een 
definitie van het voertuig die je hieronder kan vinden. Voor de 45 km auto in de 
Europese voertuigcategorie L6e (nieuwe regelgeving 168/2013/EU, richtlijn 
e2*168/2013*000000003*00003*00) gelden in het RVV (Reglement Verkeersregels 
en Verkeerstekens) de volgende regels en bepalingen: 

• Maximum leeggewicht van 425 kg 

• Maximum snelheid van 45 km per uur 

• Voor dieselmotoren geldt een maximum vermogen van 6 kW, dat is 8,2 pk 

• Voor benzinemotoren geldt een maximum cilinderinhoud van 50 cc 

• Voor het besturen is een brommobielrijbewijs (AM) verplicht 

• Mag rijden op meeste wegen maar niet op de autoweg en niet op de snelweg 

• Verkeersregels voor personenauto’s gelden ook voor brommobilisten 

• Aan de achterzijde van het voertuig moet een 45 km-sticker of -bord zijn 
bevestigd 

• Moet parkeren op parkeervakken voor auto’s 

• Als de carrosserie open is en er geen gordel aanwezig is, ben je verplicht een 
helm te dragen 

• Je hoeft geen wegenbelasting te betalen 

• Een WA-verzekering is verplicht 



En verder? 

De definitie van een brommobiel wordt in de wet opgedeeld in een voertuig-
technisch onderdeel en een verkeerstechnisch onderdeel. Kort gezegd: het 
voertuig moet aan de technische eisen van een bromfiets voldoen voor wat 
betreft het gewicht, het vermogen en het aantal zitplaatsen. Het feit dat het in 
technische zin een bromfiets met vier wielen en een carrosserie is maakt het een 
bijzondere bromfiets en daarmee wordt ook de plek in het verkeer anders: het 
moet de positie en regels van motorvoertuigen volgen. 

Er zijn op bovenstaande positie in het verkeer echter een aantal uitzonderingen 
in de wet, de belangrijkste is waar je wel en waar je juist niet mag rijden met 
een brommobiel en daar heeft de wetgever het volgende op gevonden: Op een 
landweg wordt je geacht de regels voor motorvoertuigen te volgen maar op de 
N-wegen zal je je aan de regels voor langzaam verkeer moeten houden. En op 
autowegen en autosnelwegen mag je nooit rijden. 

Dat lijkt eenvoudig maar in de praktijk kan het nogal eens verwarrend zijn. 
Daarom leggen we in het volgende hoofdstuk de verkeersregels en 
verkeersborden die de meeste verwarring oproepen voor je uit, de eerste twee 
zijn de belangrijkste verkeersborden waar je op moet letten als je in een 
brommobiel rijdt. 



DE BELANGRIJKSTE BORDEN 

In dit hoofdstuk leggen we je de volgende vier verkeersborden uit: C08, C09, C13 
en C15. Dit zijn namelijk de verkeersborden die in de praktijk de meeste 
verwarring veroorzaken. Voor de brommobilist zijn de eerste twee verwarrend, 
voor verkeershandhavers soms de laatste twee dus nemen we die onzekerheid 
meteen voor iedereen weg met onderstaande informatie. In het complete 
overzicht in een volgend hoofdstuk komen ze weer terug met de omschrijving uit 
het RVV en korte uitleg. 

HET C08 VERKEERSBORD 

Een C08 bord wordt officieel omschreven als: 

Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller 
kunnen of mogen rijden dan 25 km per uur. 

Op een rijbaan die door middel van bord C08 gesloten 
is voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of 
mogen rijden dan 25 km per uur, mag worden gereden 
met een brommobiel. 

Waarom geldt het C08 bord niét voor brommobielen? 

Het verwarrende zit in de manier waarop de afbeeldingen op verkeersborden in 
de wet worden geïnterpreteerd. De ene keer wordt alleen het voertuig wat op 
een pictogram staat bedoeld, een andere keer staat ditzelfde pictogram juist 
voor een groep weggebruikers die niet noodzakelijk met het afgebeelde 
pictogram overeen hoeft te komen. Ook in het geval van het verkeersbord C08 
wordt er een groep weggebruikers bedoeld en niet de tractor zelf. Je komt dit 
bord vooral tegen op hoofdwegen (N-wegen). 



Voor wie geldt het verbod dan wel? 

Het verbod geldt in dit geval dus voor Landbouwverkeer (ruiters, door paard(en) 
getrokken wagens en motorvoertuigen die niet sneller kunnen dan 25 km/u) en 
bromfietsen, fietsers en gehandicaptenvoertuigen maar niet voor brommobielen 
en tractoren die wel sneller kunnen dan 25 km/u. Alleen in het RVV wordt deze 
categorie samengevat in de regel: 'Gesloten voor motorvoertuigen die niet 
sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km per uur'. Het is dus wat lastig om uit 
te vinden of er alleen het afgebeelde voertuig wordt bedoeld of juist de groep 
waar het pictogram voor staat. 

Conclusie 

Bij een C8 verkeersbord mag je met jouw brommobiel gewoon verder rijden. 

HET C09 VERKEERSBORD 

Een C9 bord wordt officieel omschreven als: 

Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen 
die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h 
en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en 
gehandicaptenvoertuigen. 

Uitzondering op het C9 Verkeersbord: wanneer er naast 
de weg een C9 bord staat mag ik daar met mijn 
brommobiel niet komen, behalve als onderstaand bord 
daar onder is geplaatst, een OB65 bord. 

Een OB65 bord wordt officieel omschreven als: 

Uitgezonderd voor Brommobielen. 

Precies zoals de tekst op het bord zelf, waarbij OB 
staat voor onderbord. 



Het C09 verkeersbord uitgelegd 

In het C09 verkeersbord staat het plaatje van de tractor voor ruiters, vee, 
wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 
kilometer per uur (landbouwverkeer) en ook brommobielen. De bromfiets en de 
fiets staan voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. 

Elk pictogram in het bord staat dus voor een groep weggebruikers, duidelijk. 

Het onderbord zorgt juist voor verwarring 

In veel situaties wordt het verkeersbord hierboven voorzien van het onderbord 
zoals hieronder te zien is en je ziet het in een aantal varianten langs 
Nederlandse wegen. En juist dát bord zorgt vaak voor verwarring bij de 
weggebruikers en verkeershandhaving want welke weggebruiker wordt er nou 
bedoeld met dit bord, alleen de tractor of ook de brommobiel? 

Wanneer het onderbord OB55 er onder geplaatst is met de tekst ‘uitgezonderd’ 
en de afbeelding van een tractor dan wordt daarmee niet de gehele categorie 
bedoeld. Het verbod blijft dus gelden voor Landbouwverkeer (ruiters, door 
paard(en) getrokken wagens en motorvoertuigen die niet sneller kunnen dan 25 
km/u) en bromfietsen, fietsers en gehandicaptenvoertuigen maar tractors én 
brommobielen die wel 45 km/u kunnen mogen hier doorrijden. 

Een voorbeeld 

Een voorbeeld van het C09 verkeersbord en het onderbord OB55 (welke kan 
variëren in tekst en afbeeldingen) vind je in het volgende voorbeeld waar de 
situatie vaak vragen oproept bij weggebruikers, de foto zie je op de volgende 
pagina. In deze situatie wil de wegbeheerder de ruiters en door paard(en) 
getrokken wagens weren van het wegdeel. Waar op het onderbord de tractor 
staat afgebeeld worden dus tractoren en brommobielen bedoeld. 

Er is hier gekozen voor de combinatie van het C09 verkeersbord en het 
aangepaste OB55 onderbord. Omdat dit in de praktijk toch veel vragen opriep 
heeft de gemeente er voor gekozen om toch het verkeersbord  



Geslotenverklaring voor ruiters dat niet meer bestaat in het RVV erbij te 
plaatsen. 

Juist de hoeveelheid van varianten van het OB55 verkeersbord maakt het dus 
verwarrend, daarom is het goed om als brommobilist de onderstaande regel 
helder in je hoofd te hebben. 

Conclusie 

Op hoofdwegen ben ik de tractor. Zie ik een onderbord met een tractor onder 
een C09 verkeersbord dan mag ik daar doorrijden. 



Het C13 bord, moeten we daar iets mee? 

Het lijkt soms logisch, een brommobiel is toch een bromfiets met vier wielen? 
Dus dan is dit verkeersbord met een bromfiets ook voor mij bedoeld. Maar schijn 
bedriegt, een brommobiel is in technische zin weliswaar een bromfiets, voor de 
verkeerswet moet je met een brommobiel je op hoofdwegen gedragen als 
automobilist. 

Omdat het voor zowel brommobilisten als wetshandhavers verwarrend kan zijn 
en het toch nog steeds tot onterechte handhaving leidt laten we het bord hier 
zien. 

Een C13 bord wordt officieel omschreven als: 

Gesloten voor brom-, snorfietsers en voor 
gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde 
motor. 

Ook op een rijbaan die gesloten is voor bromfietsen, 
snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in 
werking zijnde motor, dus voorzien is van bord C13, 
mag gereden worden met de brommobiel, een 
bestuurder van de brommobiel moet immers de regels 
van een automobilist volgen. 

Conclusie 

Zie je een C13 verkeersbord dan mag jij met je brommobiel daar doorrijden, een 
brommobiel moet zich daar aan de regels voor auto’s houden. 



Het C15 bord, ook voor jou? 

Net als met een C13 verkeersbord kan ook een C15 bord voor verwarring zorgen. 
Je ziet dit bord veel op hoofdwegen binnen de bebouwde kom waar een 
maximumsnelheid van 70km/u geldt. Niet alleen bij de brommobilist leidt dit 
bord regelmatig tot verwarring, ook bij handhavers is het soms nog onduidelijk. 
Maar net als bij een C13 verkeersbord geldt, jij mag doorrijden met jouw 
brommobiel. 

Dit is een C15 bord   

Een C15 bord wordt officieel omschreven als: 

Gesloten voor fietsen, bromfietsen en voor 
gehandicaptenvoertuigen. 

Ook op een rijbaan die gesloten is voor bromfietsen, 
snorfietsen, fietsen en gehandicaptenvoertuigen met in 
werking zijnde motor, dus voorzien is van bord C15, 
mag gereden worden met de brommobiel, een 

bestuurder van de brommobiel moet immers de regels van een automobilist 
volgen. 

Wanneer een C15 bord wordt gebruikt dan mogen behalve auto’s, motoren, 
vrachtverkeer en tractoren ook brommobielen daar rijden. Bromfietsen en 
fietsen echter niet. 

In de verkeerswet worden met het C15 verkeersbord dus bromfietsen, 
snorfietsen, fietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor 
bedoeld. 

Conclusie 

Zie je een C15 verkeersbord dan mag jij met je brommobiel daar doorrijden, een 
brommobiel moet zich daar aan de regels voor auto’s houden. 



RELEVANTE VERKEERSBORDEN 

In het volgende hoofdstuk worden alle relevante verkeersborden getoond die van 
invloed zijn op de positie van de brommobiel in het verkeer. Het is geen 
compleet overzicht van alle verkeersborden voor alle verkeersdeelnemers maar 
richt zich specifiek op de brommobilist. 

Allereerst: met een brommobiel moet je op de rijbaan rijden. Je mag niet op het 
fietspad en/of een fietsstrook met doorgetrokken streep rijden. 

Zowel binnen als buiten de bebouwde kom is je maximum snelheid 45 km per uur 
tenzij er een lagere snelheid is aangegeven. 

VERBODSBORDEN 

Dit is een C02 bord 

Een C02 bord wordt officieel omschreven als: 

Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor 
voertuigen, ruiters en geleiders van rij-, of 
trekdieren of vee 

 

Hier mag je ook niet met een brommobiel niet rijden, 
ook niet wanneer er onder het volgende OB54 bord is 
geplaatst: 

Een OB54 onderbord wordt officieel omschreven als: 

Uitgezonderd fietsers en bromfietsers 



Verbodsborden (vervolg) 

Dit is een C06 bord 

Een C06 bord wordt officieel omschreven als: 

Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee 
wielen 

Op een rijbaan die door middel van bord C06 gesloten is voor motorvoertuigen 
met meer dan twee wielen mag ook niet worden gereden met een brommobiel. 

Dit zijn de borden C07, C07a en C07b 
De borden C07, C07a en C07b worden respectievelijk officieel omschreven als: 

Verboden voor vrachtauto’s, verboden voor bussen en verboden voor 
vrachtauto’s en bussen 

Op een rijbaan die door middel van deze borden gesloten is voor vrachtauto’s, 
bussen of beide mag wel worden gereden met een brommobiel tenzij bij bord 
C07a of C07b de busbaan is voorzien van een obstakel voor auto’s. 



Verbodsborden (vervolg) 

Dit is een C08 bord 

Een C08 bord wordt officieel omschreven als: 

Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller 
kunnen of mogen rijden dan 25 km per uur 

Op een rijbaan die door middel van bord C08 gesloten is voor motorvoertuigen 
die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km per uur, mag worden gereden 
met een brommobiel. 

Dit is een C09 bord 

Een C09 bord wordt officieel omschreven als: 

Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen 
die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h 
en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en 
gehandicaptenvoertuigen 
 

Uitzondering op het C09 Verkeersbord: wanneer er 
naast de weg een C09 bord staat mag ik daar met mijn 
brommobiel niet komen, behalve als onderstaand bord 
daar onder is geplaatst, een OB65 bord. 

Een OB65 bord wordt officieel omschreven als: 

Uitgezonderd voor Brommobielen 



Verbodsborden (vervolg) 

Dit is een C11 bord 

Een C11 bord wordt officieel omschreven als: 

Gesloten voor motorfietsen 

Motorfietsen zijn hier niet toegestaan. Brommobielen mogen hier wel rijden. 
 

Dit is een C12 bord 

Een C12 bord wordt officieel omschreven als: 

Gesloten voor alle motorvoertuigen 

Motorvoertuigen zijn alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen en 
gehandicaptenvoertuigen met motor, die bestemd zijn om anders dan langs rails 
te worden voortbewogen. 

Brommobielen mogen hier niet rijden, behalve als 
onderstaand bord daar onder is geplaatst, een OB104 
bord en je bestemming alleen bereikbaar is via de 
route langs dit verkeersbord. 



Verbodsborden (vervolg) 

Dit is een C13 bord 

Een C13 bord wordt officieel omschreven als: 

Gesloten voor brom-, snorfietsers en voor 
gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde 
motor 

Ook op een rijbaan die gesloten is voor bromfietsen, snorfietsen en 
gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor, dus voorzien is van bord 
C13, mag gereden worden met de brommobiel, een bestuurder van de 
brommobiel moet immers de regels van een automobilist volgen. 

Dit is een C14 bord 

Een C14 bord wordt officieel omschreven als: 

Gesloten voor fietsen en voor 
gehandicaptenvoertuigen zonder motor 

Op een rijbaan die gesloten is voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder 
motor, dus voorzien is van bord C14, mag gereden worden met de brommobiel, 
een bestuurder van de brommobiel moet immers de regels van een automobilist 
volgen. 



Verbodsborden (vervolg) 

Dit is een C15 bord 

Een C15 bord wordt officieel omschreven als: 

Gesloten voor fietsen, bromfietsen en voor 
gehandicaptenvoertuigen 

Ook op een rijbaan die gesloten is voor bromfietsen, snorfietsen, fietsen en 
gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor, dus voorzien is van bord 
C15, mag gereden worden met de brommobiel, een bestuurder van de 
brommobiel moet immers de regels van een automobilist volgen. 



SNELHEIDSBEPERKINGEN 

Het lijkt misschien overbodig maar ze zijn toch het vermelden waard, borden die 
een maximum snelheid aangeven. Brommobielen mogen op de meeste wegen 
rijden behalve waar 80 km per uur of harder mag worden gereden. Dat zijn 
snelwegen, autowegen en de meeste provinciale wegen. 

Dit is een A01-50 bord 

Een A01-50 bord wordt officieel omschreven als: 

Maximum snelheid 50 kilometer per uur 

Auto’s, motoren en vrachtverkeer mogen hier rijden, fietsers, brommers, 
tractoren en brommobielen mogen hier rijden. 

Dit is een A01-60 bord 

Een A01-60 bord wordt officieel omschreven als: 

Maximum snelheid 60 kilometer per uur 

Auto’s, motoren en vrachtverkeer mogen hier rijden, fietsers, brommers, 
tractoren en brommobielen mogen hier rijden. 



Snelheidsbeperkingen (vervolg) 

Dit is een A01-70 bord 

Een A01-70 bord wordt officieel omschreven als: 

Maximum snelheid 70 kilometer per uur 

Auto’s, motoren en vrachtverkeer, fietsers, brommers, tractoren en 
brommobielen mogen hier rijden. In sommige gevallen wordt hier een C08 bord 
eventueel met OB65 geplaatst, deze zijn leidend en geven aan of je hier wel of 
niet mag rijden (zie hierboven). 

Dit is een A01-80 bord 

Een A01-80 bord wordt officieel omschreven als: 

Maximum snelheid 80 kilometer per uur 

Auto’s, motoren en vrachtverkeer mogen hier rijden, fietsers, brommers, 
landbouwvoertuigen en overige MMBS voertuigen mogen hier niet rijden. 
Brommobielen mogen hier rijden behalve wanneer er aan het begin van deze 
weg een C09 bord staat. 



KEUZES MAKEN 

Deze borden kom je tegen langs N-wegen met aansluiting op A-wegen (snelweg). 
Vaak is dat een situatie met verkeerslichten en voorsorteervakken. Let hier extra 
goed op dat je het juiste voorsorteervak kiest anders bestaat de kans dat je de 
snelweg op rijdt. 

Waar mag je NOOIT rijden? 

G01 Autosnelweg      G03 Autoweg 

En verder mag je ook niet rijden waar onderstaande borden zijn geplaatst: 

G07          G09               G11                 G12a              G13 

Tot slot 

Zoals je kan lezen in de omschrijvingen van met name de relevante C09 en C15 
borden wordt dus wel degelijk onderscheid gemaakt tussen  de bromfiets en  de 
brommobiel. Hoe zou anders een tractor wél dat traject mogen rijden met 25 km 
per uur en een brommobiel niet met 45 km per uur? 



VERANDERINGEN IN HET VERKEERSBEELD 
In het Nederlandse verkeersbeeld werden traditioneel verkeersborden in de 
verschijningsvorm in metaal geproduceerd, verbodsborden rond met rand, 
onderborden rechthoekig, borden om gevaar aan te duiden als driehoek. 

Steeds meer wordt gekozen door wegbeheerders om een rechthoekig aluminium 
bord te gebruiken met de borden daarop gedrukt. Dit komt met name voor 
wanneer een verkeersbord gecombineerd wordt met een onderbord en overige 
waarschuwingen. Veel van deze borden hebben een felgele achtergrond en het 
ontwerp van de erop afgebeelde verkeersborden is gemoderniseerd. 

We laten een voorbeeld zien van toepassingen van deze moderne uitvoeringen. 

Bussluis 

Het bord dat je hier ziet geeft aan dat er voor motorvoertuigen (dus ook 
brommobielen) geen doorgang toegestaan is op dit wegdeel langs een bussluis en 
er met camera’s wordt gehandhaafd. 



OVER KRONKELROUTES 

Voor dit e-book werd gebruik gemaakt van de informatie die te vinden is op de 
website Kronkelroutes.nl. 

Kronkelroutes.nl is een website met informatie voor gebruikers van 
brommobielen en heeft als doel om zoveel mogelijk informatie aan te bieden 
over het gebruik van de brommobiel. 

De naam Kronkelroutes komt van van de gelijknamige instelling in TomTom 
navigatiesoftware voor Appple iOS. In Nederland wordt deze specifieke instelling 
in TomTom navigatiesoftware en -apparaten beschouwd als de best mogelijke 
optie om met een brommobiel veilig te navigeren om je van A naar B te brengen 
(ook al kom je soms toch nog wel eens op routes komen die verboden zijn voor 
brommobielen). 

Naast het aanbieden van een platform voor de gebruikersgroep wil 
Kronkelroutes.nl een specifieke navigatie versie voor brommobielen voorstellen 
aan de fabrikanten van navigatiesystemen en -software aangezien er vaak een 
probleem is bij het navigeren met deze voertuigen wanneer het 
navigatiesysteem de chauffeurs naar de dichtstbijzijnde snelweg of de snelweg 
leidt waar ze niet mogen rijden. 



DISCLAIMER 

Het kan gebeuren dat de in dit boekje vermelde borden en regels na verloop van 
tijd veranderd zijn en er een nieuwe, gewijzigde uitgave komt. 

Hoewel de meeste verkeersborden hier worden vermeld kan het zijn dat een 
specifieke situatie die weinig voorkomt niet te vinden is in dit e-book, het is dan 
ook niet bedoeld als compleet naslagwerk maar wel een handleiding om veilig te 
rijden met je brommobiel in Nederland. Het is ook geen ‘Theorieboekje’ voor je 
theorie examen AM(4), daar zijn andere methoden voor. 

Ondanks dat er de grootste zorg is besteed aan de inhoud is het mogelijk dat er 
inmiddels veranderingen hebben plaatsgevonden en de inhoud niet meer actueel 
is. Kronkelroutes.nl en de schrijver van dit e-book zijn niet verantwoordelijk 
voor enig nadeel dat kan voortkomen uit gebruik van dit e-book en je blijft altijd 
zelf verantwoordelijk voor hoe je in het verkeer beweegt. 
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