
Overzichtstabel fietsen en nieuwe toestellenOverzichtstabel elektrische fietsen en andere elektrische voortbewegingstoestellen

Type voertuig Max.snelheid
(bouw en vermogen)

Verze-
kering

Inschrijving
DIV

Premie 
BA

Auto

Premie RB 
Auto

Groene 
kaart

Min. 
leeftijd

Rijbewijs COC(1)

Elektrische fiets zonder  
autonome motor(2) 

(fietser trapt)

≤25 km/u en max. 250W BA Gezin Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

≤25 km/u en max. 1000W BA Gezin Nee Nee Nee Nee 16 j (5) Nee Ja (3)

>25 km/u en ≤45km/u en 
max. 4000 W
(speed pedelec)

BA Gezin Ja, via manuele  
procedure DIV Nummer- 
plaat SPAA 001

Nee Nee Nee 16 j (5) AM Ja (3)

> 45 km/u
(niet gereglementeerd, advies maatschap-
pij om regelgeving speed pedelec te volgen)

BA Gezin info bij DIV Nee Nee Nee 16 j (5) AM Ja (3)

Elektrische fiets met  
autonome motor 
(fietser trapt niet)

≤25 km/u en max. 1000W BA Gezin Nee Nee Nee Ja 16 j (5) Nee Ja (3)

>25 km/u en ≤45km/u en 
max. 4000 W
(speed pedelec)

BA Auto Ja, via WebDIV
Nummerplaat SPAA 001

80 EUR 43 EUR Ja 16 j AM Ja

> 45 km/u BA Auto Ja
Gelijkgesteld met moto

Tarief 
moto(4)

49 EUR Ja 18 j A Ja

Elektrische rolwagen ≤ 25 km/u BA Gezin Nee Nee Nee Ja Nee Nee < 18 km/u: nee
> 18 km/u: ja

> 25 km/u weigeren
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Aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstand

(1) COC = conformiteitsattest. 
(2) Met wandelassistentie (de motor wordt in werking gesteld om de fiets gemakkelijk aan de hand te kunnen voortduwen om bv de fiets uit de 
ondergrondse garage te duwen), gedekt in BA Gezin.
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(3) Wettelijk gezien verplicht, maar wordt niet geëist bij onderschrijving, noch in geval van schade. Ook zonder COC wordt dekking verleend in BA Gezin.
(4) Indien maximale snelheid ≤ 100 km/uur: ‘100cc’ aan 100% (tarief aan 25% is mogelijk indien aan de voorwaarden voldaan is) 
 Indien maximale snelheid > 100 km/uur: ‘500cc’ aan 100% (tarief aan 25% is mogelijk indien aan de voorwaarden voldaan is)
 MR en Stoffelijke Schade zijn mogelijk.
(5) Minima opgelegd door de wet, maar ook dekking indien niet aan deze voorwaarden voldaan.

De afgifte van een groene kaart wordt ten zeerste aanbevolen - vraag een blanco exemplaar aan bij de maatschappij! 



Overzichtstabel fietsen en nieuwe toestellen
Aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstand

Type voertuig Max.snelheid
(bouw en vermogen)

Verze-
kering

Inschrijving
DIV

Premie 
BA

Auto

Premie RB 
Auto

Groene 
kaart

Min. leeftijd Rijbewijs COC(1)

Monowheel ≤ 45 km/u BA Gezin Nee Nee Nee Ja

< 18 km/u: nee
> 18 km/u: niet 
toegelaten in 
het verkeer (5)

Nee Nee

> 45 km/u  weigeren

Segway ≤ 45 km/u BA Gezin Nee Nee Nee Ja
< 18 km/u: nee
> 18 km/u:
    min. 16 jaar (5)

Nee
< 18 km/u: nee
> 18 km/u: ja (3)

> 45 km/u weigeren

Hoverboard ≤ 45 km/u BA Gezin Nee Nee Nee Ja
< 18 km/u: nee
> 18 km/u:
    min. 16 jaar (5)

Nee
< 18 km/u: nee
> 18 km/u: ja (3)

> 45 km/u  weigeren

Elektrische step ≤ 45 km/u BA Gezin Nee Nee Nee Ja
< 18 km/u: nee
> 18 km/u:
    min. 16 jaar (5)

Nee
< 18 km/u: nee
> 18 km/u: ja (3)

> 45 km/u  weigeren
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(1) COC = conformiteitsattest. 
(2) Met wandelassistentie (de motor wordt in werking gesteld om de fiets gemakkelijk aan de hand te kunnen voortduwen om bv de fiets uit de 
ondergrondse garage te duwen), gedekt in BA Gezin.
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(3) Wettelijk gezien verplicht, maar wordt niet geëist bij onderschrijving, noch in geval van schade. Ook zonder COC wordt dekking verleend in BA Gezin.
(4) Indien maximale snelheid ≤ 100 km/uur: ‘100cc’ aan 100% (tarief aan 25% is mogelijk indien aan de voorwaarden voldaan is) 
 Indien maximale snelheid > 100 km/uur: ‘500cc’ aan 100% (tarief aan 25% is mogelijk indien aan de voorwaarden voldaan is)
 MR en Stoffelijke Schade zijn mogelijk.
(5) Minima opgelegd door de wet, maar ook dekking indien niet aan deze voorwaarden voldaan.


