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Nieuwe voortbewegingstoestellen: een echte hype, 

maar niet zonder risico. 
Een hoverboard is het moeilijkst om te gebruiken: 7% van de gebruikers loopt 

verwondingen op. 
 

 
Gebruikers van voortbewegingstoestellen rijden wekelijks tussen de 50 en 90 km met hun 
toestel en dat vooral in het kader van woon-werkverkeer. De enige uitzondering hierop is 
het hoverboard. Dat is moeilijker in gebruik en wordt eerder als een gadget beschouwd. Een 
derde van de andere weggebruikers voelt zich niet op zijn gemak wanneer ze een 
voortbewegingstoestel kruisen op de weg. Dit zijn enkele bevindingen uit een studie die het 
BIVV gedaan heeft, in samenwerking met AG Insurance, rond eenwielers, hoverboards, 
segways en elektrische steps. Aan de hand van de resultaten van deze studie, publiceert het 
BIVV 10 nuttige tips voor de gebruikers.  
 
Nieuwe voortbewegingstoestellen zijn een echte hype in België. Vooral in de steden zijn ze erg populair. 
Zo heeft het BIVV een studie gedaan, in samenwerking met AG Insurance, om te kijken wat de 
voordelen en de risico’s van deze nieuwe transportvorm zijn wat de veiligheid en de mobiliteit betreft. Er 
werden drie doelgroepen bevraagd: gevorderde gebruikers van een toestel, beginners en andere 
weggebruikers.   
 
Een hoverboard blijkt het moeilijkst te hanteren 
Personen die al een tijdje met voortbewegingstoestellen rijden, beschouwen het als een echt 
vervoermiddel en gebruiken het vooral voor woon-werkverkeer. De gemiddelde tijd die wekelijks 
besteed wordt aan het toestel varieert tussen 3 en 6 uur per week (ofwel tussen 50 en 90 km). Enige 
uitzondering hierop is het hoverboard. Dit wordt meer gebruikt als vrijetijdsbesteding door een jonger 
publiek. Het is trouwens ook het moeilijkst te hanteren: 7% van de gebruikers verklaart dat ze al eens 
verwondingen opliepen waarbij medische hulp nodig was (ten opzichte van 4% bij de eenwielers).   
 
Een goede infrastructuur is noodzakelijk  
Voor het tweede deel van de studie, hebben een aantal vrijwilligers een voortbewegingstoestel uitgetest 
gedurende een paar weken. Op het einde van de studie was de meerderheid overtuigd van het nut 
ervan en vonden ze het een positief, nuttig en intermodaal vervoermiddel. Een opleiding leek hen wel 
geen overbodige luxe. Uit het experiment bleek ook dat de kwaliteit van de infrastructuur een erg 
belangrijke risicofactor is. Te hoge stoepranden, putten in het voetpad enz., verhogen het risico op 
valpartijen. Omdat een hoverboard maar kleine wieltjes heeft, kan je er het minst goed obstakels mee 
nemen.  
 
 
 
 
 



  

 

 

Het grote publiek is sceptisch  
Omdat het grote publiek de voortbewegingstoestellen niet zo goed kent, staan ze er relatief vijandig 
tegenover. Ze beschouwen ze als een gadget en niet als een echt vervoermiddel. Zo verklaart ongeveer 
een derde van de respondenten dat ze zich niet op hun gemak voelen wanneer ze een 
voortbewegingstoestel kruisen op de weg. 4 op 10 personen zouden zelfs graag hebben dat ze verboden 
worden op de openbare weg. Dit bewijst dat ze de voordelen van de toestellen nog niet echt inzien. Er is 
dus nog heel wat werk aan de winkel om het grote publiek te informeren over het gebruik en de reële 
mogelijkheden van de toestellen.  Op die manier kunnen alle vooroordelen weggewerkt worden. 
 
Verzekering verplicht  
Er zijn maar weinig gebruikers die het weten, maar een elektrisch voortbewegingstoestel valt wettelijk 
gezien onder de categorie gemotoriseerde voertuigen. Ze moeten dus correct verzekerd zijn. Dat wil 
zeggen dat je een BA-verzekering moet hebben die de aansprakelijkheid voor schade aan derden dekt. 
Uit de studie blijkt nu dat 1 op 2 gebruikers niet weet dat er een verzekering nodig is en dat in realiteit 
slechts 1 op 4 effectief een verzekering heeft. De onwetendheid draait niet alleen rond het 
verantwoordelijkheidsaspect. De studie toont ook aan dat het gebruik van een voortbewegingstoestel 
risico’s op een ongeval met zich meebrengt. Het kan zowel om lichamelijke letsels gaan als om materiële 
schade, ongeacht of je nu een beginner bent of een meer ervaren gebruiker. Eén gebruiker van een 
eenwieler op 10 heeft, bijvoorbeeld, al een ongeval gehad met materiële schade. Als je weet dat een 
voortbewegingstoestel soms meer dan €1000 kost, dan kan de schade vaak hoog oplopen.  
 
Naar aanleiding van de bevindingen uit de BIVV-studie, heeft AG Insurance haar Top Family Insurance 
uitgebreid voor gebruikers van de nieuwe voortbewegingstoestellen. Daarnaast heeft men ook de Pack 
OmniMobility ontwikkeld. Dat is een verzekering die de mogelijke materiële of lichamelijke schade dekt 
na een ongeval. De verzekering biedt ook hulp wanneer u met pech aan de kant staat en bij een 
ongeval of diefstal.   
 
 

10 tips van het BIVV voor gebruikers van een voortbewegingstoestel:  
- Kies voor een product met een CE-markering met een garantie van twee jaar (verplicht in 

Europa). 
- Voor uw veiligheid, respecteer de snelheidslimiet van 18 km/u. 
- Draag bescherming, zeker in het begin.  
- Oefen met uw toestel op een plaats waar er geen verkeer is en liefst met een begeleider.  
- Twijfel niet om een opleiding te volgen om de basis te leren, zeker met een eenwieler.  
- Laat kinderen onder de 10 jaar geen voortbewegingstoestel gebruiken zonder 

begeleiding, tenzij het om toestellen gaat die specifiek voor hen ontworpen werden.  
- Respecteer het minimum en maximumgewicht voor de gebruiker.  
- Draag ’s nachts een fluohesje en zorg voor een witte lamp vooraan en een rode 

achteraan, vooral wanneer het toestel zelf niet voldoende verlichting heeft.   
- Rijd niet op het voetpad wanneer u sneller gaat dan stapvoets. Wanneer u wel op het 

voetpad rijdt, blijf dan hoffelijk ten opzichte van de voetgangers.   
- Oneffenheden op de weg kunnen gevaarlijk zijn. Vermijd verrassingen en wees extra 

voorzichtig, vooral op onbekend terrein.  
 

 
Contactpersoon: 
Stef Willems, woordvoerder BIVV: 0473/85.59.44 
Gerrit Feyaerts, woordvoerder van AG Insurance: 0486/38.86.24. 
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