Position Paper

Nieuwe vormen van
persoonlijk transport.

Petitie
In april 2019 is Hector Nieman namens de gebruikers van
Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs) een petitie gestart. Ze
gebruiken vaak nu al dagelijks elektrische zelf balancerende
éénwielers, zoals de Onewheel, long- en skateboards en
esteps voor recreatie, woon- werkverkeer en in combinatie
met het OV voor the last mile.
Milieuvriendelijk en ideaal voor persoonlijke mobiliteit en
daarmee ook om de groei van mobiliteit in grote steden te
ontlasten. In tenminste 18 Europese lidstaten rijden LEVs al
zonder noemenswaardige problemen rond. In Nederland zijn
ze nog steeds verboden.

Teken de petitie op legaalrijden.nl

LEVs zijn in Nederland verboden
De argumenten die de overheid gebruikt om ze van de weg te
houden zijn vaak gebaseerd op feiten die niet kloppen. Zelfs het
TNO schreef in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat rapporten over LEVs die zijn samengesteld via de Google
zoekmachine.
LEV gebruikers en deskundigen zijn genegeerd. Daarom hebben
we zelf een position paper opgesteld met actuele feiten, vanuit de
gebruikers maar ook met relevante informatie waaruit blijkt dat het
beeld wat nu bestaat over LEV gebruikers niet juist is.
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Belgisch model

Duits model

In de overige 18 Europese lidstaten zijn LEVs
meestal verzekerd via een aansprakelijkheidsverzekering (AVP).
Een LEV heeft in die landen wettelijk een maximale snelheid van
25 KM/U en verzekeraars stellen ze gelijk aan een fiets. In België
noemen ze een LEV een gemotoriseerd voortbewegingstoestel.
Vanaf 16 jaar mag je ze gebruiken en er is geen verzekeringsplicht
omdat ze technische gezien gelijkgesteld zijn aan een fiets
vanwege de maximumsnelheid van 25 KM/U.
Toch is het verstandig om een familiale verzekering
af te sluiten. Deze verzekering is vergelijkbaar met de
aansprakelijkheidsverzekering (AVP) die we in Nederland kennen.
Als je schade veroorzaakt wordt de schade die je toebrengt aan
derden vergoed door je verzekeraar.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil volgens het
concept toelatingskader LEVs alleen via een (bijzondere bromfiets)
keuring en met een WAM verzekering plus verzekeringssticker
toelaten op de openbare weg. De eisen voor bijvoorbeeld e-steps
zijn extreem streng en ingewikkeld. Je moet als fabrikant aan eisen
voldoen die je vrijwel nergens anders tegenkomt.
De oorsprong van vrijwel elk schroefje moet traceerbaar en
gecertificeerd zijn. Als iemand bij de RDW bedenkt dat er
knipperlichten op een e-step moeten dan komen die er ook op.
Ondertussen worden net als in Duitsland gebruikers van LEVs
zonder stuur genegeerd. Alles draait om de e-steps. Vreemd
omdat we in de rest van de wereld een heel ander beeld zien.

Wat willen de
gebruikers?

Voor de overige LEVs (ESK8, Onewheel
en EUC) lijkt het ons goed om die kleine
categorie via regulering conform de EU
machinerichtlijn toe te staan.

De overgrote meerderheid gebruikers van
Lichte Elektrische Voertuigen willen hun LEV
gewoon van de plank kunnen kopen bij een
winkel. Net zoals je nu ook een goede fiets
kan kopen bij een fietsenmaker.

Waarbij de overheid toezicht uitoefent op
de markt (zelfde als voor fietsen) en de
NVWA kan toezicht houden en ingrijpen.

Omdat e-steps de meerderheid
vertegenwoordigen snappen we dat de
overheid voorzichtig te werk wil gaan. We
schatten dat er op dit moment zo’n 50.000
LEVs zijn verkocht in Nederland.

Verkochte LEV’s
in Nederland
Tienduizenden e-steps
750 Elektrische skateboards (ESK8)
500 Onewheel
350 Monowheel (EUC)
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Verzekeren
Verzekeren via een
aansprakelijkheidsverzekering (AVP) ligt het
meest voor de hand en dat is ook de unanieme
wens van alle LEV gebruikers in Nederland. Het
ligt voor de hand om LEVs gelijk te stellen aan
een fiets. Verzekeraars kunnen aanvullende
verzekeringen aanbieden tegen diefstal. Net
zoals ze dat nu ook doen bij e-bikes.

“In de EU-landen waar LEVs al
zijn toegestaan is het aantal
ongevallen bij persoonlijk
gebruik (OWNED)nihil”

Ongevallen in Europa
Op dit moment rijden in Nederland al
duizenden LEV gebruikers (onverzekerd) rond.
Gelukkig is het aantal ongevallen nog steeds
nihil. Dat zien we ook in het buitenland.
De afgelopen twee jaar hebben we via
de media en gebruikersgroepen in binnenen buitenland het gebruik van LEVs en
daarmee de ongevallen bij persoonlijk
gebruik uitvoerig bijgehouden. Wat blijkt ook
in de EU-landen waar LEVs al zijn toegestaan
is het aantal ongevallen bij persoonlijk
gebruik (OWNED)nihil. Toch is er een beeld
ontstaan dat LEVs levensgevaarlijk zijn.
Als we kijken naar de Duitse
ongevallenstatistieken uit 2020 over de
e-step dan tonen die vooral het gevaar van
de fiets aan. 73.293 fietsongevallen, waarvan
351 dodelijk versus 1570 ongevallen op de
e-step waarvan 7 dodelijk.
Het Legaalrijden team uit 2019 op bezoek bij het
Verbond van Verzekeraars.

LEV
gelijkheidsbeginsel
LEV gebruikers vinden het vreemd
dat je in Nederland onverzekerd mag
rondrijden op een (brakke) fiets. Als
wielrenner kan je met 50 kilometer
per uur op een onverlichte fiets en
onverzekerd mensen van de weg
rijden. Dat is gewoon legaal en daar
doet niemand wat aan.
Als je met een e-step, Onewheel,
EUC of elektrisch skateboard rond
gaat rijden pakt de politie hem af,
geeft je een boete of zegt dat ze hem
vernietigen. Na een paar weken duikt
je LEV dan op via een veilinghuis in
opdracht van de domeinen. Zo gaat
de Nederlandse overheid om met
slimme vormen van nieuwe mobiliteit
en ze doet er alles aan om ze van
de weg te houden met vreemde
afwijkende RDW keuringen en WAM
verzekeringen die je vrijwel in geen
een ander land tegenkomt.
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Kennis genegeerd

Publieksonderzoeken

Het afgelopen jaar zagen we hoe
wetenschappelijke instituten zoals TNO
in opdracht van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu onderzoek deed
naar LEVs. Wetenschappelijk onderzoek
via de Google zoekmachine met bronnen
als AliExpress. TNO noemt het een
wetenschappelijke marktanalyse die het
ministerie stuurt aan de Tweede Kamer.

Er zijn publieksonderzoeken gedaan door
het ministerie van Infrastructuur en Milieu
waar onze achterban met inmiddels +18.500
mensen nog nooit van gehoord heeft.
Eigenaren van LEVs worden weggezet als
gebruikers van kinderspeelgoed en de
nadruk ligt op gevaarlijk. De minister noemt
dat verkennend kwalitatief onderzoek. Wij
kwamen er achter dat het onderzoek is
gedaan via een besloten online community
van 155 (betaalde) deelnemers. 18.500 LEV
gebruikers in onze achterban
zijn niet gehoord en genegeerd. Tweede
Kamerleden lezen dit:

Nederlandse retailers, leveranciers,
importeurs en gebruikers zijn niet
geraadpleegd. Het TNO-rapport staat
vol met achterhaalde desinformatie
wat Tweede Kamerleden zien als
wetenschappelijk onderzoek. Bij de
kennisinstituten is geen kennis over het
soort LEVs die wij vertegenwoordigen.
Daarom hebben we zelf een position
paper geschreven op basis van de kennis
van gebruikers, retailers en op basis van
feiten.

“

Nieuwere vervoermiddelen
(zoals monowheel, hoverboard
en e-skateboard) worden
door een groot deel van
de verkeersdeelnemers als
“speelgoed” gezien. Ze vinden
dat deze niet op de weg moeten
worden toegelaten. Men is bezorgd
dat door het gebruik van de LEVs
op de weg de veiligheid in het
gedrang komt. De veiligheid wordt
vooral bedreigd door de plaats op
de weg van de LEV, onduidelijke
regelgeving, onvoldoende
kennis en vaardigheden bij LEVgebruikers en het niet gebruiken
van beschermingsmiddelen. De
helmplicht wordt vooral naar voren
gebracht door niet-LEV gebruikers.
De LEV gebruiker voelt er weinig
voor.

We hebben zelf ook onderzoek gedaan
in onze achterban met destijds 16.000
gebruikers en krijgen dan een geheel ander
beeld. Bij persoonlijk gebruik (OWNED)zijn
het aantal ongevallen nihil. Dat lezen we
nergens terug in de rapporten.
De focus ligt op gevaarlijk, speelgoed,
gevaar op de weg, etc, etc. Het is feitelijk
onjuist maar de gebruikers worden niet
gehoord. Ook de zin over helmplicht klopt
niet, gebruikers van een LEV zonder stuur
gebruiken vrijwel allemaal een helm.
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Huursteps versus owned

Bijzondere bromfiets

Wij zien dat (gebruikers van) deelsteps veel overlast en ongevallen
veroorzaken. Door ondeskundig gebruik, vaak onder invloed en ze
worden overal achtergelaten. Dit veroorzaakt een negatief beeld
wat gebruikers van persoonlijke LEVs (OWNED) vaak in hun schoenen
geschoven krijgen. Onterecht omdat juist bij OWNED het aantal
ongevallen nihil is en zij nemen hun LEV gewoon mee naar huis.

Het ministerie van I&W heeft herhaaldelijk aangegeven dat LEVs
nu al via een RDW keuring als een bijzondere bromfiets de weg
op kunnen. Dit brengt zeer hoge kosten met zich mee, in andere
lidstaten is dit niet nodig dus vinden fabrikanten het vreemd dat
het hier wel moet terwijl ze in de rest van de wereld zo de weg op
mogen, er zijn onduidelijke eisen en ze zijn niet toepasbaar op o.a.
zelf balancerende LEVs.
We hebben de grootste LEV fabrikanten en leveranciers van
deelsteps gesproken en die vinden de eisen buitenproportioneel
hoog.

“We hebben de grootste LEV fabrikanten
en leveranciers van deelsteps
gesproken en die vinden de eisen
buitenproportioneel hoog.”

Gebruik deelstep en persoonlijke
LEV in buitenland onverantwoord
Gebruikers van een e-step of LEV in tientallen Europese lidstaten
zijn verplicht om een geldige aansprakelijkheidsverzekering te
hebben. Omdat Nederlanders hier niet aan kunnen voldoen (de
AVP polis in Nederland dekt dit niet) raden we af om een LEV of
een deelstep te gebruiken in het buitenland. Alleen in Duitsland
zijn deelsteps per voertuig verzekerd. Als Nederlander kan je ook
daar niet zomaar gaan rondrijden met je persoonlijke e-step of
LEV.
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We hebben in onze test LEV’s in verschillende categorieën
getest zoals e-steps, een elektrisch skateboard, een Onewheel
en een Monowheel. Per voertuig hebben we de remweg test
tenminste 3x herhaald om een representatief meetresultaat
te kunnen garanderen. De remweg van een LEV is korter dan
die van een fiets.

De video is via deze link te zien.

LEV remtest
Veiligheid staat ook bij ons voorop en in al onze gesprekken daarover
kwam steeds de vraag naar voren wat de remweg van LEVs is. Dat
hebben we zo wetenschappelijk mogelijk getest. Uitgangspunt was
een GPS nauwkeurige maximum snelheid van 25 kilometer per uur en
dan remmen.
Het is bekend dat de remweg van een fiets met 25 KM/U al gauw
zo’n 8 meter is. De wettelijke eis voor een bromfiets is 8 meter en
30 centimeter. Volgens TNO is de remweg van een Stint 7,5 meter.
We noemen ze vooral als referentie bij de uitgebreide video die we
gemaakt hebben.
High-end elektrische step

345 CM

OneWheel

370 CM

budget elektrische step

446 CM

monowheel

488 CM

elektrisch skateboard

730 CM

fiets

800 CM

Onze LEV’s mogen de weg niet op omdat ze niet goedgekeurd
zijn door de RDW en omdat er geen wetgeving voor is. Met
budget e-bikes is het een heel ander verhaal. Die mogen
gewoon ongekeurd en onverzekerd de weg op. Uit een test
van de ANWB blijkt dat de remmen van budget e-bikes te
zwak zijn. Volgens Europese regelgeving moet de remweg
van een e-bike bij een snelheid van 25 kilometer per uur,
maximaal 11 meter zijn.
Uit de test blijkt dat er in Nederland e-bikes rondrijden die
bijna de dubbele afstand nog niet eens halen. Uit onze test
blijkt dat de remweg van een LEV minder is dan de wettelijke
norm van een fiets en de helft van de Europese regelgeving
voor een e-bike.

Testen
Op de laatste Bright day was er voor duizenden bezoekers de
mogelijkheid om (vaak voor het eerst) een LEV zonder stuur
te testen. In dit geval een Boostedboard of een Onewheel. Dat
gebeurde op een parcours waar gebruikers ook een e-step
of een e-bike konden uitproberen. Wat opviel is dat mensen
zelf inschatten welk soort LEV het beste bij ze past en wat ze
aankunnen. Op die dagen hebben tienduizenden mensen
voor het eerst op een LEV gereden. Het was de ultieme test om
te zien wat de learning curve is voor verschillende LEVs.
Een korte video impressie kan je hier zien.
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LEV in plaats van
scootmobiel
We krijgen regelmatig berichten
van mensen die een lichamelijke
beperking hebben en ook een LEV willen
gebruiken.
Zo ook Carlijn, ze vroeg ons of we haar
boodschap kunnen overdragen aan
de overheid. Vanwege een tunnel
syndroom aan haar voeten wil ze heel
graag gebruik maken van een e-step.
Een simpele oplossing die voor haar
probleem betaalbaar is en zodat ze
weer mobiel is.
Vanwege het verbod op LEVs
in Nederland moet ze zich
noodgedwongen op een mega dure
scootmobiel verplaatsen die de
overheid ook nog eens voor haar moet
(en gaat) financieren. Ze pleit er via ons
voor dat de overheid ook kleinere en
goedkopere oplossingen zoals een LEV
zou moeten toestaan.
We ontvingen ook veel berichten
van mensen die COPD of andere
aandoeningen hebben en daardoor
niet meer kunnen fietsen. Ze willen
graag een e-step gebruiken om zich te
kunnen verplaatsen.

Wat ook opvalt is dat er een generatie is die niet
meer in een scootmobiel gezien wil worden maar
wel op een LEV. Ook de Legaalrijden petitionaris
en lobbyist Hector heeft last van een chronische
blessure aan zijn knie. Hierdoor is fietsen pijnlijk en
daarom wil hij graag gebruik kunnen maken van
zijn Onewheel of een elektrisch skateboard.

De Rotterdamse Geert Lebbing is 80
en heeft COPD. Hij kocht vorig jaar
een e-step en gebruikt haar met veel
plezier. Geert kreeg al twee keer een
waarschuwing van de politie met de
melding dat hij een boete van €250
riskeerde plus inbeslagname van zijn
e-step die €450 kost
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Hoverboard is
kinderspeelgoed, een LEV niet
De rapporten die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd
van o.a. Metrixlab over LEVs zijn voorzien van foto’s
van hoverboards en kinderen. Ze zijn in tegenstelling
tot LEV’s levensgevaarlijk, niet doordat je eraf kan
vallen maar omdat vrijwel alle hoverboards die de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft
onderzocht ernstige tekortkomingen vertoonden, en
niet alleen in Nederland.

“Het is niet de last mile oplossing
voor woon-werkverkeer die onze
achterban graag wil gebruiken.”
Regulering via de EU machinerichtlijn werkte in dit
geval in ieder geval goed via de NVWA. Dat kan bij
LEVs ook. Wij noemen hoverboards zelfontbrandend
kinderspeelgoed uit China. Hoverboards voldoen niet
aan de essentiële veiligheidseisen waar LEV’s wel aan
voldoen. Door de goedkope componenten, techniek
en batterij van de Hoverboards stoppen ze ook niet
met laden als de batterij is opgeladen. Het is niet de
last mile oplossing voor woon-werkverkeer die onze
achterban graag wil gebruiken.

Bekijk hier het MatrixLAB onderzoek
Bekijk hier het NVWA onderzoek
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Ongevallen buitenland
In 2019 was elk dodelijk ongeval met een
(deel) step wereldwijd voorpagina nieuws.
Ook dat heeft niet bijgedragen aan de
populariteit van LEV’s en zeker niet bij de
publieke opinie.Voordeel van zo’n hetze
in de media is wel dat je op die manier
eenvoudig het aantal dodelijke ongevallen
kan achterhalen. Dat hebben we wereldwijd
onderzocht en de uitkomst is opvallend.
Het aantal dodelijke ongevallen met LEV’s
sinds juli 2018 tot begin 2021 is minder
dan 50 personen. Ter vergelijking, volgens
cijfers van de WHO vallen er jaarlijks 35.000
dodelijke slachtoffers door de fiets.
50% van de dodelijke slachtoffers op een
LEV is tussen de 18 en 30 jaar. In de leeftijd
boven de vijftig vallen relatief weinig
slachtoffers. Opmerkelijk is ook dat meer
dan 70% van de slachtoffers een huurstep
gebruikte en bij owned is dit slechts 5%.
Daarbij wel de kanttekening dat er bij
e-steps een deel is waarvan het “voertuig”
niet is geregistreerd als owned of deelstep.
30% van de slachtoffers viel in één van de 18
lidstaten van Europa. Het gaat voornamelijk
om eenzijdige ongevallen.

Eerder bleek uit ander onderzoek al dat een
LEV niet gevaarlijker is dan een fiets. Dat
LEV’s bij persoonlijk gebruik (owned) veel
minder gevaarlijk zijn blijkt ook nu weer uit
ons onderzoek. Veel van de mensen die zijn
overleden droegen geen helm. We snappen
dat dit een heftig verhaal is maar het is
nuttig om te benadrukken dat het gevaar
van LEV’s overtrokken is.

De meerderheid van de ongevallen gebeurt
bij mensen die er voor het eerst gebruik
van maken en dan in de leeftijdsgroep
van 20 t/m 40 jaar. Er is een groot verschil
tussen het aantal ongevallen van mensen
die zelf een e-step gebruiken en huursteps.
Herkenbaar want uit ons onderzoek
blijkt ook dat het aantal ongevallen bij
persoonlijk gebruik nihil is.

Het Vias Institute (Belgisch Instituut voor
de Verkeersveiligheid) heeft onlangs ook
onderzoek gedaan naar ongevallen met
elektrische steps. Ze namen contact op met
de spoedeisende hulp van 5 ziekenhuizen
in België. Doel was om te achterhalen of de
berichten in de media over ongevallen met
e-steps zijn gebaseerd op feiten.

Via de Belgische overheid ontvingen
we vorig jaar ook gegevens waarin het
aantal verkeersongevallen over 2019 is
bijgehouden. In 2019 is er 1 persoon met een
e-step overleden en waren er in heel België
35 ongevallen met een LEV die ze in België
gemotoriseerde voortbewegingstoestellen
noemen. Interessant is ook het aantal
ongevallen met deelsteps in een plaats als
Oostende. Van de 133.000 ritten met een
deelstep waren er slechts 5 meldingen van
een ongeval. Bij persoonlijk gebruik konden
we dat al redelijk onderbouwen met feiten
maar het is fijn dat er nu ook officiële cijfers
zijn van de Belgische overheid die dat
bevestigen.

Wereldwijd is het hoogste aantal dodelijke
slachtoffers te betreuren onder e-step
gebruikers en dan vooral met deelsteps.
Bij gebruikers van elektrische skateboards,
monowheels en de Onewheel is dit nihil. Ze
zijn op één hand te tellen en vielen o.a. in de
Verenigde Staten, Engeland en Australië.
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Maximum snelheid
In onze petitie spreken we over een maximum
snelheid van 25 km/u voor LEVs. De snelheid
van LEVs wil de overheid het liefst begrenzen via
software of vanuit de fabriek. De vraag is of dat
wel logisch is. In tenminste 18 EU-lidstaten rijden
nu al LEVs rond zonder begrenzing. Daar worden
bij overschrijding van de maximum snelheid hoge
boetes gegeven.
In Frankrijk krijg je voor de overschrijding van de
maximumsnelheid van 25 km/u een boete van
€1500, dat blijkt in de praktijk beter te werken dan
een ingebouwde snelheidslimiet in een LEV.

Plek op de weg
We snappen dit punt nooit, het is net
alsof er ineens meer mensen zijn als
er LEVs op de openbare weg gaan
rijden. LEVs nemen minder ruimte in
op het fietspad dan fietsen, en door
het gebruik van LEVs gaan er minder
mensen met de fiets, het OV en de
auto. Daarbij kun je een LEV ook nog
mee naar binnen nemen, dus minder
tekort aan fietsenrekken bij stations
etc.
Het is op sommige momenten druk
op het fietspad en als je goed oplet
nemen vooral bakfietsen en nieuwe
vormen van groen (bezorg) vervoer
veel plaats in op het fietspad. Door
de legalisering van LEVs zal het niet
drukker worden op het fietspad. De
vraag is meer of er wel genoeg ruimte
is voor de fietser en gebruikers van het
fietspad.

We zien nu ook al bij e-bikes dat de begrenzing van
25 km/u eenvoudig te omzeilen is.

“We zien nu ook al bij e-bikes
dat de begrenzing van 25 km/u
eenvoudig te omzeilen is.”

Scholen educatie
Het VVN Verkeersexamen op lagere scholen zou ook moeten
gaan over LEVs. Verkeerseducatie over micromobiliteit geeft
kinderen inzicht en kennis over nieuwe vormen van vervoer.
In Frankrijk is de minimumleeftijd voor het gebruik van LEVs 12
jaar. We hebben dit voorgelegd aan onze achterban en daar is
de meerderheid voor een minimumleeftijd van 16 jaar.
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Hoe verzekeren ze LEVs in
België en Frankrijk?
Als ingezetene van Frankrijk valt de verzekering van een
LEV, net als in België onder je aansprakelijkheidsverzekering.
We hebben van een aantal bekende aanbieders van
deelsteps in Frankrijk nog even de algemene voorwaarden
doorgenomen en wat blijkt. De verantwoording voor een
verzekering ligt bij de gebruiker zelf.
Bij grote leveranciers van deelsteps als Lime en Bird ben je
als Nederlander onverzekerd. VOI, TIER en DOTT geven aan
dat je een aansprakelijkheidsverzekering moet hebben om
een deelstep te huren maar er is geen één AVP in Nederland
die dat dekt. Bolt zegt dat ze een verzekering heeft voor
gebruikers maar wij zouden dat risico als Nederlander niet
nemen.

LEV in het
buitenland

De Franse wetgever zegt ook dat alle LEVs minimaal
een aansprakelijkheidsverzekering moeten hebben.
Als je op een elektrische deelstep of LEV rijdt zonder
aansprakelijkheidsverzekering ben je in overtreding. Voor
deze overtreding kan de boete oplopen tot wel € 3.750, –
volgens artikel L 324-2 van het verkeerswetboek.

We hebben met het Legaalrijden
team in 2019 uitgebreid rondgereden
in Parijs. Dat was met de kennis dat
het in Parijs legaal zou zijn. Iedereen
ging er vanuit dat je reisverzekering
of je AVP verzekering wel zou dekken
bij schade. Dat bleek bij nader
onderzoek helaas niet te kloppen.
Voor ingezetene van Frankrijk mag
dat dan wel zo zijn maar voor
buitenlandse gasten geld dat niet.
Doordat Nederlandse verzekeraars
nog niks hebben geregeld ben je
in alle landen onverzekerd. Met
persoonlijke LEVs maar ook op
deelsteps.

Operator

“Doordat Nederlandse
verzekeraars nog
niks hebben geregeld
ben je in alle landen
onverzekerd. Met
persoonlijke LEVs maar
ook op deelsteps.”

Liability
insurance

Helmet
required

Country

Bird
B Mobility
Bolt
Circ
Dott
Hive
Jump
Lime
Ufo
Voi
Tier
Wind
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We snappen dat wij maar 1 bron zijn en dus is het goed om
hierbij nog even de link te delen van de Franse verzekeraar
Luko, die ontdekte vorig jaar ook al dat je bij 5 van de 12
leveranciers van deelsteps in Frankrijk onverzekerd bent. Ze
namen net als wij de algemene gebruiksvoorwaarden van
leveranciers van deelsteps door.
We zien sinds vorig jaar ook dat verzekeraars in Frankrijk
naast AVP verzekeringen ook aanvullende polissen
aanbieden voor LEVs. Tegen diefstal maar ook tegen
schade. Een van die verzekeraars is mob-insurance.com

Bekijk hier het Luko onderzoek

“In België noemen ze een LEV een
gemotoriseerd voortbewegingstoestel.
Vanaf 16 jaar mag je ze gebruiken en er
is geen verzekeringsplicht”
In België noemen ze een LEV een gemotoriseerd
voortbewegingstoestel. Vanaf 16 jaar mag je ze gebruiken
en er is geen verzekeringsplicht omdat ze technisch gezien
gelijkgesteld zijn aan een fiets vanwege de
maximumsnelheid van 25 KM/U. Toch is het verstandig om
een familiale verzekering af te sluiten. Deze verzekering is
vergelijkbaar met de aansprakelijkheidsverzekering (AVP)
die we in Nederland kennen.
Als je schade veroorzaakt wordt de schade die je toebrengt
aan derden vergoed door je verzekeraar. Het ligt voor de
hand dat we in Nederland bij legalisatie een vergelijkbaar
model zullen overnemen. Net als met de fiets is een
aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht maar wel aan
te raden.
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De grens tussen lichte, kleine LEVs (cat. 1) is door het ministerie
gezet op 55 kg. De hoofdcategorieën 1a en 1b zijn gesplitst
in twee categorieën. Voor de kleine en lichte LEVs (<55 kg) is
het onderscheid gebaseerd op trapondersteuning. In de ene
categorie vallen de elektrische fietsen en lichte, kleine elektrische
bakfietsen en in de andere categorie vallen lichte LEVs zonder
trapondersteuning zoals de e-step maar ook de Onewheel, EUC
en een ESK8. LEV’s wegen gemiddeld 15 kg en passen daarom qua
massa goed in categorie 1b.

LEV gelijkstellen
aan fiets

Categorie-indeling
Het LEV-kader is verdeeld in twee hoofdcategorieën op basis
van massa rijklaar (massa van het voertuig inclusief batterijen
zonder belading), met als belangrijkste reden dat een grotere
massa grotere gevolgen heeft voor medeweggebruikers in het
geval van een aanrijding. Bij massa kun je ook vermelden dat
kinetische energie bij dezelfde massa en snelheid gelijk blijft,
ongeacht de aandrijving. Ergens tegenaan fietsen of met een
EUC, estep, Onewheel of elektrisch skateboard is bij dezelfde
snelheid hetzelfde qua schade.
Daarbij zijn de meeste ongevallen bij LEV gebruikers vaak
enkelzijdig net zoals bij fietsen. De aantallen zijn bij LEVs nihil
maar dat weten alleen de gebruikers. We zien dat nergens
terug in de rapporten van de overheid.

LEVs zijn qua massa,
vermogen, snelheid en
veiligheid prima gelijk te
stellen aan de fiets. De
overheid stelt ze liever gelijk
aan een brom- of snorfiets
omdat ze gemotoriseerd zijn
en daarmee worden LEVS ten onrechte geassocieerd met de risico’s
van zwaardere motorvoertuigen. Minder gewicht en minder
snelheid = minder risicopotentieel. LEVs (Max 25 KM/U) tot 35 KG
moeten wat ons betreft gelijk worden gesteld aan fietsen. LEVs
die meer wegen dan 35 KG en harder kunnen moeten worden
gereguleerd als (bijzondere) bromfietsen.
Uit ons onderzoek blijkt ook dat de meeste LEVs minder wegen dan
15 KG. Gebruikers van LEVs stellen zich ook anders op in het verkeer
dan bijvoorbeeld fietsers. Dit heeft er vermoedelijk mee te maken
omdat ze kwetsbaarder zijn.Daardoor houden ze meer afstand en
hebben ze meer anticiperend weggedrag tenopzichte van andere
weggebruikers. De meeste LEV gebruikers hebben ook een veel
socialer rijgedrag, dit komt de verkeersveiligheid zeker ten goede.
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Handhaving op LEVs is erger dan in
een bananenrepubliek
De afgelopen twee jaar hebben we zo goed als dat ging staande
houdingen en inbeslagnames proberen te monitoren. Omdat niet
gekeurde e-steps verboden zijn voor gebruik op de openbare
weg worden ze meestal meteen in beslag genomen. We zagen
zelfs agenten die e-steps op de binnenplaats van het politie
bureau op een zaterdagmiddag aan het vernietigen waren. Ze
hadden er lol in en plaatsen foto’s van het vernietigen van de
e-steps op Instagram. De video’s op Instagram waren voorzien
van smileys en lachende poppetjes met drilboren. Hoe ziek wil je
het hebben.
Op de website van de
Rijksoverheid staat
dat als je met een
elektrisch skateboard
of een monowheel op
de weg gaat rijden je
een waarschuwing of
een boete kan krijgen.
Als je dat daarna
nogmaals doet kan
de politie je LEV in
beslag nemen en vernietigen. We zagen herhaaldelijk dat bij een
eerste overtreding al LEVs in beslag werden genomen en meteen
worden vernietigd. Tenminste dat zegt de politie. Wij ontdekten
vorig jaar dat de overheid in beslaggenomen LEVs stiekem veilt
via een extern veilinghuis.

In gemeente X neemt de politie een LEV in beslag van persoon A
en schrijft een boete uit. Hij krijgt te horen dat zijn LEV vernietigd
zal worden en na 3 maanden veilt de overheid het stiekem via een
veiling website. Persoon B in dezelfde gemeente met exact dezelfde
LEV krijgt te horen van de politie dat het een gaaf ding is en mag
gewoon doorrijden. Dat is vaak de realiteit. Rijden op een LEV in
Nederland is Russisch roulette.
Weer anderen krijgen te horen dat hun BoostedBoard ter waarde
van meer dan €1500 is vernietigd terwijl het beslagloket van de
domeinen aan ons bevestigd dat ze goederen van waarde altijd
veilen. Wij hebben tot nu toe alleen elektrische skateboards voorbij
zien komen waarvan de waarde nihil is. De duurdere exemplaren
verdwijnen via de achterdeur. De overheid laat straffeloos LEV’s
verdwijnen.
Onewheel’s worden na in beslagname teruggegeven aan de
eigenaren omdat het geen voertuig is. Ondertussen worden in
beslag genomen Onewheel’s ook geveild via de domeinen. Bij
monowheels zien we hetzelfde gebeuren. De politie en het OM zijn
net een weerhuisje. Iedereen doet maar wat.
Van de voorbeelden met wetteloosheid en rechtsongelijkheid
kunnen we inmiddels een boek schrijven. Het is erger dan in een
bananenrepubliek. We hebben het tot in de rechtbank in Rotterdam
mogen ervaren, rechtsongelijkheid in de puurste vorm. Het zou de
overheid sieren om daar nu al iets aan te doen en niet nog eens
jaren LEV’s in beslag nemen maar gedogen. Als verzekeraars dan
ook nog eens LEVs opnemen in hun AVP verzekeringen dan zijn we
al een heel eind op weg.

Volgens minister Grapperhaus kan je de e-steps die je via
de domeinen koopt in Berlijn gewoon gebruiken. Dat je als
Nederlander dan onverzekerd bent omdat we hier nog niks
hebben geregeld qua wetgeving is hem blijkbaar ontgaan.
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Discrepantie in de wet
Voor een eenwieler zoals de Onewheel
bestaat geen kenteken eis, geen minimum
leeftijd, noch rijbewijs eis. Zowel de RDW
als het OM en de Politie hebben ons
meerdere keren laten weten dat een
Onewheel is toegestaan op de openbare
weg mits hij is verzekerd. Het OM stelt
dat er een WA-verzekering afgesloten
moet worden. Probleem is dat je alleen
een WA-verzekering kan afsluiten voor
een motorvoertuig. Een Onewheel valt
niet niet onder EG-richtlijnen en dus ook
niet onder voertuig categorieën. Qua
regelgeving is het geen voertuig en kan
het dus ook geen motorrijtuig zijn volgens
de WegenVerkeersWet en het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens.
Waarom niet? Heel simpel: een (motor)
voertuig heeft meer dan één wiel en de
Onewheel valt daar dus buiten.
Toch zien we nog regelmatig dat de politie
Onewheel’s en eenwielers in beslag neemt.
Vaak krijgen eigenaren te horen dat het
een niet gekeurd voertuig is en dat ze
hem daarom in beslag nemen. Na een
telefoontje met het OM blijkt dan ook snel
dat er geen keuringsplicht voor eenwielers
is en dat het ook geen voertuig is. We
kennen Onewheel eigenaren waarvan al
3x een Onewheel in beslag is genomen. De
meeste worden teruggegeven en boetes
worden kwijtgescholden maar het gaat
ook wel eens mis.

Alles wat gemotoriseerd is mag niet op
de openbare weg, tenzij toegelaten als
voertuig is de regel die we nu horen.
Er is lange tijd onduidelijkheid over
geweest en veel consumenten hebben in
de begindagen mede door de tekst op de
website van het OM een eenwieler zoals
de Onewheel gekocht. Mede omdat het
beeld van “vrijgesteld zijn” bevestigd werd
door politie en OM. Dat zagen we ook bij
gebruikers van elektrische skateboards.

Balans voertuig op 1
wiel laten keuren
door RDW
We hebben bij de RDW gevraagd of een
eenwieler zoals de Onewheel gekeurd
kan worden voor toelating op de weg. Zie
geven aan (zie onder) dat een Onewheel
geen voertuig of motorvoertuig is.

“

Op uw vraag 2 kan ik
mededelen dat een eenwielig
apparaat zowel Nederlandse
als Europese regelgeving niet
wordt gezien als een voertuig.
Er zijn dus geen (toelatings-)
eisen bekend. De Politie
vindt dat het apparaat
moet worden gezien als
motorrijtuig in het kader van
de Wegenverkeerswet WVW
1994 en hiervoor dus een
WA-verzekering moet zijn
afgesloten.

De politie heeft eenzijdig besloten dat, dat
wel zo is en dat je een WA-verzekering
moet afsluiten voor een Onewheel als je
er mee de weg op gaat. Probleem is dat je
alleen een WA-verzekering kan afsluiten
voor een motorvoertuig en dat is een
Onewheel dus niet want een voertuig heeft
meer dan 1 wiel.

”

Ook bij de keuring van bijzondere
bromfietsen is de eis twee of meer wielen.
Eenwielers zoals de Onewheel zijn dus
uitgesloten van keuring.

Position Paper 2021

“Vince heeft binnen drie jaar al
25.000 duurzame kilometers
gereden op zijn Onewheel.
Gemiddeld 10.000 kilometers per
jaar op een LEV.”
Vince is (wereldwijd) het voorbeeld en de inspirator voor Onewheel
rijders die dagelijks veel plezier beleven aan hun vervoermiddel.
We zijn trots dat Vince de petitie en Legaalrijden steunt, een betere
ambassadeur kan je niet wensen.

Vince heeft binnen drie jaar al 25.000 duurzame kilometers
gereden op zijn Onewheel. Gemiddeld 10.000 kilometers per
jaar op een LEV. In de drie jaar dat Vince op zijn Onewheel door
Nederland heeft rondgereden heeft hij nooit een ongeluk gehad
of veroorzaakt. Hij heeft twee keer een nieuwe Hoosier band
moeten kopen omdat de oude versleten was. De eerste keer was
bij 14.000 kilometer. Ter vergelijking, met een Schwalbe fietsband
kan je tussen de 2000 en 5000 kilometer rijden.
Vince rijd dagelijks met zijn Onewheel door Nederland. Hij is de
Onewheel ambassadeur in Europa die wereldwijd op nummer
3 staat met de meest gereden kilometers op een Onewheel.
Vince heeft ook al veel politie agenten op zijn Onewheel laten
rondrijden en heeft nog nooit problemen gehad. Hij is vaak
staande gehouden maar zijn Onewheel is nog nooit in beslag
genomen en Vince heeft ook nog nooit een boete gekregen.

Bekijk hier Vince z'n Instagram
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Hoe nieuws en de
publieke opinie werkt
In 2019 kwam studente design Giovanna
Cappiello (links) om het leven doordat
ze is overreden op haar fiets door een
cementvrachtwagen in het zuidwesten van
Londen. Tragisch ongeval waar je hier in
Nederland nog nooit van gehoord hebt.
Dat is anders als je op vrijwel dezelfde
straathoek verongelukt op je e-step en ook
nog eens een beroemde YouTube ster bent.
Het overkwam de 35-jarige Engelse YouTube
ster en TV persoonlijkheid Emily Hartridge
(rechts).
Ze reed op haar e-step die ze een week
eerder van haar vriend had gekregen toen
ze de controle verloor nadat ze over een
inspectie luikje in het fietspad was gereden.
Gevolg was dat ze onder een vrachtwagen
terecht kwam en ze was op slag dood. Het
tragische ongeval was wereldnieuws.
Toeval of niet maar een week voor het
ongeval met Hartridge verongelukte
Cappiello op vrijwel hetzelfde punt met haar
fiets en dezelfde oorzaak maar daar hoor je
niemand over.
Later bleek dat de oorzaak was dat er niet
goed met de e-step is omgegaan door
Hartridge. Ze heeft te hard gereden met een
te lage bandenspanning. Hierdoor heef ze
de controle verloren met de dood tot gevolg.

Toch heeft de dood van Hartridge een
enorme impact gehad op de legalisering
van LEVs in het Verenigd Koninkrijk. Op dit
moment worden er proeven gedaan met
deelsteps. Leveranciers van deelsteps
verkochten de pilot aan de Britste overheid
als de ultieme oplossing als vervanging
van het openbaar vervoer tijdens de
corona pandemie maar dat blijkt volgens
een lokaal parlementslid net zo nuttig als
een haardscherm van chocola.
Jongeren gebruiken de deelsteps om door
winkelcentra te rijden en de eerste zijn al
gespot op een deelstep op de snelweg.
Het is te makkelijk om te zeggen dat dit
door de deelsteps komt maar feit is wel
dat je dit soort narigheden bij persoonlijk
gebruik van LEVs vrijwel nooit hoort.

“Op dit moment worden
er proeven gedaan met
deelsteps.”
Wat dat betreft had de Britse overheid
beter eerst particuliere e-steps en andere
lichte elektrische voertuigen (LEVs) kunnen
legaliseren, dat zijn ook de mensen
die een LEV daadwerkelijk gebruiken
om van A naar B te komen en hun Lev
ook niet op straat laten slingeren, hem
misbruiken en een gevaar zijn voor andere
weggebruikers.
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Het legaalrijden.nl team van 2019
op bezoek bij het ministerie van I&W

Wetgeving kan nog
jaren duren

“We zien nu al
tienduizenden
gebruikers van een LEV
onverzekerd rondrijden
in Nederland. De
overheid is daarvan op
de hoogte maar laat
het gewoon gebeuren.”

Inwerkingtreding van het LEV kader zou per 1 juli 2022 kunnen
maar als de Wegenverkeerswet aangepast moet worden
dan zal de inwerkingtreding pas medio 2024 zijn. De vraag
is of eigenaren van LEVs nog wel zo lang willen wachten. We
zien nu al tienduizenden gebruikers van een LEV onverzekerd
rondrijden in Nederland. De overheid is daarvan op de
hoogte maar laat het gewoon gebeuren.
De LEV gebruikers zijn er inmiddels mede dankzij
legaalrijden.nl ook van op de hoogte en willen niet meer
jaren wachten. Ze hebben gezien in het buitenland dat LEVs
handig zijn en willen dat ook. Het gaat zelfs zo ver dat als
je als Nederlander in het buitenland op een LEV of deelstep
gaat rondrijden je vaak onverzekerd bent, simpelweg omdat
we hier nog niks geregeld hebben.
Wat dat betreft zitten verzekeraars ook op hun handen.
We hebben ze er op gewezen, tot aan het Verbond van
Verzekeraars toe in 2019 maar ze doen niks. Waarom?
Omdat de overheid niks doet.
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Categorie 1

LEVs kunnen nu al veilig
de weg op

LEVs bij persoonlijk gebruik (OWNED)
verzekeren via een
aansprakelijkheidsverzekering (AVP)
verzekering en maximale toegestane
snelheid is 25 KM/u.
Wij zien wereldwijd dat persoonlijke
LEVs geen hype zijn maar een nieuwe
beweging van mensen die ze gebruiken
voor stedelijke mobiliteit maar ook voor
vrijetijdsmobiliteit. Het afgelopen jaar
zagen we wereldwijd een enorme toename
van het gebruik.

1

Kleine lichte LEVs (ESK8, Onewheel,
Monowheel en EUC) tot 35 kilo zijn prima
via zelfcertificering (marktregulering) te
reguleren.

2

E-steps via zelfcertificering toestaan
tot 35 KG. Omdat dit de grootste groep
gebruikers van LEVs zijn is toezicht of
registratie een mogelijke optie.

Deelsteps/verhuur

3

Het lijkt ons logisch om deelsteps te
voorzien van een WAM verzekering.
Dit omdat een AVP verzekering niet
verplicht is voor personen. Zo sluit je uit
dat er mensen onverzekerd rondrijden.
Daarnaast is het ook handig voor
toeristen zodat ze hier niet onverzekerd
rondrijden. Maximale snelheid 25 KM/u.

Categorie 2

Persoonlijk gebruik (OWNED)

Categorie 3

Belangrijk uitgangspunt is dat voor
gelijksoortige voertuigen gelijke eisen
gelden. Het zijn niet onze woorden maar
die van het ministerie van I&W. Uit ons
position paper blijkt dat LEVs tot 35 kilo
qua snelheid, afmetingen en massa prima
gelijk te stellen zijn aan een fiets. Dit lijkt
ons de meest logische indeling als we
naar de lidstaten kijken en de rest van de
wereld.

Gebruikers noemen vrijheid, flexibiliteit
en tijdwinst als kernpunten van hun
nieuwe vervoer.

In categorie 1 staan de kleinste
groep gebruikers van LEVs. In deze
groep is het aantal ongevallen
wereldwijd nihil. De gebruikers
van deze persoonlijke elektrische
verplaatsingsvoertuigen zijn over het
algemeen zeer ervaren gebruikers
van een LEV. Uit de verkoop cijfers
uit 2019 van elektrische skateboards
en eenwielers zoals de Onewheel
in Frankrijk kan je ook opmaken
dat deze gebruikers slechts een
klein marktaandeel hebben op de
micromobiliteit markt.
In categorie 2 zien we een toename
van het aantal ongevallen. Niet
dramatisch hoog zoals bij de fiets of
e-bike dus we moeten het zeker niet
overdrijven. De populariteit en het
hoge aantal gebruikers heeft vooral
te maken dat het instap niveau van
de e-step heel laag is. Daardoor is
deze gebruikersgroep ook groter.
Categorie 3 veroorzaakt de meeste
overlast. Veel negatieve verhalen
over LEVs zijn terug te leiden naar
incidenten met deelsteps. Toch
valt ook het aantal ongevallen met
deelsteps mee. In deze categorie zijn
ze wel het hoogst. Dat heeft er vooral
mee te maken omdat gebruikers
ze misbruiken en er onder invloed
op rijden. Daarnaast veroorzaken
de deelsteps ook overlast omdat
iedereen ze na gebruik laat
rondslingeren.
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ITF versus Legaalrijden…
Het International Transport Forum is een intergouvernementele
denktank met 60 lidstaten waar Nederland ook lid van is. In
een rapport met aanbevelingen over LEVs staan een aantal
interessante dingen. Ten eerste worden niet alleen de e-steps
maar ook EUC’s en Onewheels genoemd. In de infographic in het
rapport waren ze wel vergeten om het elektrisch skateboard in
categorie type A te plaatsen maar dat hebben we zelf maar even
opgelost.

Dat is bijna 3 werkweken per jaar Met 1 kilowattuur (kWh) elektriciteit
kan met een gemiddelde LEV al gauw een afstand van 100 kilometer
afleggen. Ter vergelijking: met een elektrische auto 6 kilometer en
met een elektrische scooter 35 kilometer.

Wij zijn het eens met het International Transport Forum, LEVs
tot 35 kilogram gelijkstellen aan een fiets. Verzekeren via een
aansprakelijkheidsverzekering (AVP) net als in veel andere
lidstaten. Dat hoeft niet tot 2024 te duren, dat kan deze zomer al.
Het wiel is al uitgevonden in 18 lidstaten.
In het rapport staat ook dat het ontbreken van een stuur op een
Onewheel of een e-skateboard zowel een voordeel als een nadeel
kan zijn. Bij een val zit er geen stuur in de weg. Daarmee kan je
verwondingen aan het gezicht en ellebogen voorkomen omdat je
die met je handen kan opvangen. De leercurve van een e-step is
wel korter.
In het rapport staat ook dat het rijden op een e-step niet veel
gevaarlijker is dan fietsen. Eerder bleek ook al uit een uitgebreid
onderzoek naar de realiteit van verkeersveiligheid dat een e-step
vergelijkbare kwetsbaarheden heeft als een fiets maar niet
gevaarlijker is

Reistijd
Uit onze berekeningen blijkt dat de reistijd van de gemiddelde
werknemer met een LEV die anders een bus of tram zou
gebruiken dagelijks al gauw met 30 minuten afneemt. 100 uur
op jaarbasis voor de gemiddelde werknemer.

7 eurocent per 100 kilometer
Emissievrij rijden heeft een beperking. Je moet met de meeste
LEVs na zo’n 18 tot 30 kilometer weer opladen. Dat opladen duurt
gemiddeld 1,5 uur. Dat kan thuis en kost gemiddeld zo’n 3 eurocent.
1 cent per 10 kilometer. Vergelijkbare afstanden met het openbaar
vervoer zijn al gauw 100x duurder. Niet zo gek want OV in Nederland
is het duurste van Europa. Met een Onewheel heen en weer van
Delft naar Scheveningen kost 2 eurocent, met de tram betaal je €
8,54.
10 kilometer met een LEV kost gemiddeld zo’n 1 eurocent aan
stroom. Met OV betaal je voor dezelfde afstand al gauw €2,62. Dat
is 260 maal duurder dan vervoer per LEV.
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Hoe nu verder?
De legaalrijden.nl petitie heeft inmiddels meer dan
18.500 ondertekeningen. Ons netwerk in de Tweede
Kamer zal binnenkort door verkiezingen deels
worden ontmanteld. Veel Kamerleden die het met
ons eens zijn keren helaas niet meer terug na de
verkiezingen.
Ook Cem Laçin van de SP die veel voor ons heeft
gedaan het afgelopen jaar. We gaan hem missen
en hebben veel respect voor hem. In de zomer
van 2020 reed hij zelfs mee op een e-step in de
stromende regen met de Legaalrijden demonstratie
in Den Haag. Zijn motie waarin hij verzoekt
de regering, na publicatie van het definitieve
toelatingskader alles op alles te zetten om de
toelating van LEV’s zo snel mogelijk toe te staan, en
de Kamer hierover te informeren is aangenomen in
de Tweede Kamer.
Na de verkiezingen, in mei 2021 staan de LEVs weer
op de agenda van de tweede Kamer.

“De legaalrijden.nl
petitie heeft inmiddels
meer dan 18.500
ondertekeningen.”

Uit de beantwoording van recente Kamervragen laat de minister weten dat het
Belgische model met zelfcertificering leidt tot onveilige voertuigen op de weg
en/of afwijkingen in de productie. De RDW acht dat model te gevaarlijk voor de
verkeersveiligheid. Het Belgische model kent geen toelatingsprocedure. Daar
gelden de regels van de fiets.
Met het Duits model sluit je ook de Onewheel, EUC en elektrische skateboards
uit. De minister gaf vorig jaar in een notaoverleg aan dat legaalrijden.nl als
vertegenwoordigers van de echte gebruikers van LEVs ook gehoord worden en dat
ze onze petitie persoonlijk in ontvangst wil nemen.
De minister zei ook dat ze ging kijken of ze LEVs gelijk kon stellen aan elektrische
fietsen. Wij willen liever dat ze de wensen van de gebruikers overneemt.
Gelijkstellen aan de fiets en verzekeren via een AVP verzekering. Nog langer
wachten is geen optie meer.
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Legaalrijden?

Position Paper
2021

Legaalrijden.nl is een actieve community in Nederland met
een groot netwerk van tienduizenden gebruikers van LEVs in
binnen- en buitenland. Alleen al in Nederland steunen meer
dan 18.500 LEV gebruikers onze petitie om LEVs te legaliseren.
Actuele updates zijn te vinden op onze website, Instagram en
Twitter. Voor vragen zijn we bereikbaar via:
vraag@legaalrijden.nl

Lobbygroep voor
Nieuwe vormen van
persoonlijk transport.

legaalrijden.nl

