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Elektrische fietsen en « speed pedelecs », quid met de fietsvergoeding?
De elektrische fietsen of e-bikes worden momenteel vaak gebruikt, niet alleen privé maar ook voor het woonwerkverkeer.
Er bestaan momenteel twee varianten van de elektrische fiets:
- De gewone elektrische fiets, waarmee een maximumsnelheid van 25km/uur bereikt kan worden;
- De « speed pedelec » waarmee een snelheid van 45km/uur bereikt kan worden.
Het artikel 2.15.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer (BS 9 december 1975), definieert het begrip “rijwiel” als elk voertuig met twee of meer
wielen, dat wordt voortbewogen door middel van pedalen of van handgrepen door éen of meer van de
gebruikers en niet met een motor is uitgerust, zoals een fiets, een driewieler of een vierwieler.
De bevestiging van een elektronische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25
kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig
een snelheid van 25km/u bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen, brengt geen wijziging
in de classificatie als rijwiel.
De klassieke elektrische fiets beantwoordt aan de definitie van “fiets”.
Volgens onze wegcode (artikel 2.17) is de snelle elektrische fiets (speed pedelec) waarmee de snelheid van
45km/uur bereikt kan worden, daarentegen geen fiets, maar een bromfiets klasse B. Dit werd bevestigd door
een parlementair antwoord (Q.&A., Kamer, sessie 2015, nr. 54-72, 9 mei 2016, vraag nr. 807 van het
kamerlid Van den Bergh van 15 februari 2016).
De personeelsleden die een klassieke elektrische fiets gebruiken voor het woon-werkverkeer kunnen dus de
fietsvergoeding genieten. De personeelsleden die daarentegen een snelle elektrische fiets (speed pedelec)
gebruiken, hebben momenteel geen recht op de fietsvergoeding.
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