
AANBEVELINGEN

Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat:

1. Voer een integrale risicobeoordeling uit en monitor de ontwikkelingen
 Voer een integrale risicobeoordeling uit op de verschillende typen licht gemotoriseerde 

voertuigen, waarbij de interactie tussen mens, techniek en omgeving centraal staat. 
Geef daarbij aan welk veiligheidsniveau acceptabel is gezien de ambities uit het 
Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Doe dit zowel bij de toelating van nieuwe 
innovatieve voertuigen als bij de groep voertuigen die reeds op de openbare weg is 
toegelaten. Borg het gewenste veiligheidsniveau door ontwikkelingen in de 
technologie en het verkeer te monitoren, zodat eventuele nieuwe of gewijzigde risico’s 
tijdig worden geïdentificeerd en maatregelen kunnen worden genomen. 

2. Tref zo nodig aanvullende maatregelen voor de reeds toegelaten voertuigen 
 Als uit de risicobeoordelingen van de reeds toegelaten licht gemotoriseerde 

voertuigen blijkt dat het veiligheidsniveau verbetering behoeft, onderzoek dan met 
welke maatregelen dat kan worden bereikt. Denk hierbij aan het stellen van extra 
permanente eisen, gebruikseisen of aanpassing van de infrastructuur.

3. Herzie de toelating van nieuwe voertuigen 
a. Nationaal toegelaten voertuigen: richt de toelating zo in dat een onafhankelijke 

keuringsinstantie verantwoordelijk wordt voor de besluitvorming bij toelatingen 
van nieuwe voertuigen. Zorg dat aan de toelating een integrale risicobeoordeling 
ten grondslag ligt conform aanbeveling 1. Verleen bij innovatieve voertuigen de 
toelating aanvankelijk voor een afgebakende periode en monitor daarbij het 
effect op de verkeersveiligheid.

b. Voertuigen met Europese vrijstelling: onderzoek de mogelijkheden om ook 
gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen en elektrische (bak)fietsen in het 
Europese toelatingssysteem op te nemen of voor deze voertuigen een nationale 
toelating vast te leggen. Bepaal voor de periode dat deze voertuigen nog zijn 
vrijgesteld van toelating zodanige nationale gebruikseisen dat de veiligheidsrisico’s 
voldoende worden beheerst.

c. Illegaal gebruikte voertuigen: zorg dat voor iedereen duidelijk herkenbaar is welke 
licht gemotoriseerde voertuigen wel en niet op de openbare weg mogen worden 
gebruikt en ga illegaal gebruik tegen.


