
 

Advies 2021/12 over  

de verzekering van elektrische rolstoelen 

 

 

 

 

Onderwerp: 

In dit advies wordt gesproken over de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen  

voor personen met een handicap. 

 

Motorrijtuigen zijn bijvoorbeeld elektrische rolstoelen. 

 

Een verzekering is wanneer je  

elke maand of elk jaar geld betaalt  

om jezelf te beschermen als je een probleem hebt. 

Wanneer je een probleem hebt, 

bijvoorbeeld in geval van een ongeluk,  

dan betaalt de verzekering in je plaats,  

bijvoorbeeld als je het ziekenhuis moet betalen. 

 

 

© 

Dit advies is geschreven om  

gemakkelijk te lezen en te begrijpen (easy read). 

 



 

 

Uitleg: 

 

De wet zegt dat  

als je een ongeluk hebt  

en het je schuld is,  

dan zal je moeten betalen  

voor wat je gebroken hebt 

of voor de mensen die je verwond hebt. 

 

Fietsers kunnen bijvoorbeeld iemand aanrijden 

die op het voetpad loopt.  

 

Het is beter om een verzekering te nemen  

die betaalt als je een probleem hebt. 

Wanneer je een voetganger of fietser bent, 

is een verzekering niet duur.  

Het heet een familiale verzekering.  

De verzekering betaalt alle problemen  

wanneer het je schuld is. 

 

Als je bijvoorbeeld naar het huis van een vriend gaat  

en je breekt een voorwerp dat duur is,  

bijvoorbeeld een mooie vaas, 

betaalt de verzekering een deel van de prijs  

van de vaas die kapot is. 

 

 



Als je met een auto rijdt is het anders. 

De Wegcode zijn de regels om  

zich op de weg te verplaatsen. 

 

In de Wegcode staat dat:  

 

• Als het voertuig niet snel rijdt, 

dan hoef je niet te betalen voor een autoverzekering.  

Een familiale verzekering is voldoende.  

Dit is voor voertuigen die  

minder dan 25 kilometer per uur rijden. 

 

• Als het voertuig zich in hetzelfde tempo  

voortbeweegt als een voetganger,  

dan is het alsof het een voetganger is.  

 

• Als het voertuig sneller gaat  

dan een voetganger,  

dan is het alsof het een fiets is.  

 

Dit betekent dat een persoon met een handicap  

die zich met een elektrische rolstoel of scooter verplaatst, 

dezelfde regels kan volgen als een voetganger,  

omdat zijn voertuig niet sneller gaat. 

Een familiale verzekering is voldoende.  

 

 

 

 



De problemen:  

 

Verzekeringsmaatschappijen zijn het daar niet mee eens.  

Verzekeringsmaatschappijen vinden  

dat een elektrische scooter gevaarlijker is  

dan een fiets omdat deze zwaarder is.  

 

Zij willen graag de regels veranderen 

en dat mensen die rijden met een elektrische rolstoel 

een aanvullende verzekering afsluiten. 

 

Wat de NHRPH vindt: 

 

• De NHRPH zegt dat de wet moet worden gehandhaafd,  

maar dat deze moet worden aangepast  

voor personen met een handicap. 

 

• Vaak verdienen personen met een handicap niet veel.  

Daardoor is de prijs van een verzekering  

soms te duur voor hen.  

Vooral de prijs van een autoverzekering.  

Een autoverzekering is veel duurder  

dan een familiale verzekering.  

De familiale verzekering moet voldoende zijn  

voor personen met een handicap  

die met een rolstoel of scooter rijden.  

Deze mensen moeten niet worden gedwongen  

om daarbovenop nog een duurdere verzekering te betalen. 
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Sinds 2019 zijn gebruikers van kleine elektrische voertuigen, 

zoals scooters of elektrische rolstoelen nog verzekerd, 

door hun familiale verzekering. 

 

Ze worden ook beschouwd als zwakke weggebruikers.  

Zwakke weggebruikers zijn bijvoorbeeld voetgangers.  

Dat betekent dat er op de weg meer gevaar voor hen is. 

 

Wanneer je een zwakke weggebruiker bent,  

ben je beter beschermd door een verzekering  

wanneer er een verkeersongeval gebeurt.  

 

De NHRPH wil niet dat de huidige situatie verandert. 

De NHRPH wil het weten als deze regel verandert. 

https://www.inclusion-europe.eu/

