
Duurzaam op weg

De fiets e-volutie in een notendop
Aan het eind van de 19e eeuw verschenen de eerste patenten 
(o.a. Bolton 1895, Libbey 1897) en modellen van elektrische 
fietsen met batterijen. Omwille van de ontwikkeling van de 
verbrandingsmotor kwam er geen doorbraak. Ondanks een 
opflakkering in tijden van olieschaarste werd elektrisch fietsen 
destijds geen succes.

Aan het eind van de 20ste eeuw werd het stof van de patenten 
geblazen. Op basis van de voorbeelden van de vorige eeuw 
werden nieuwe modellen uitgewerkt. Steeds meer fabrikanten 
begonnen elektrische fietsen te ontwikkelen en te bouwen.  
Ze werden ook steeds meer verkocht.

De echte doorbraak kwam pas begin deze eeuw. De cijfers 
uit Nederland - met meer dan 18 miljoen fietsen die 40% van al 
het verkeer uitmaken toch echt een fietsvoorbeeldland - spreken 
boekdelen. In 2004 was nog maar 2% van de nieuw verkochte 
fietsen er elektrisch (goed voor ca. 40.000 stuks). In 2011 was  
dit al gestegen tot 15% (bijna 160.000 stuks). In amper 7 jaar 
waren de verkoopcijfers dus bijna verviervoudigd. Onze cijfers 
verbleken enigszins tegenover die van onze noorderburen.  
Maar de evolutie is ondertussen ook ingezet. In 2011 werden er in 
België ca. 20.000 elektrische fietsen verkocht. Amper 2 jaar later al 
ca. 50.000 (op een totaal van 406.092 fietsen). Dit betekent dat in 
2013 één op de acht verkochte fietsen in ons land een elektrische 
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fiets was. In 2016 werden er ruim 475.000 fietsen verkocht.  
Het aandeel elektrische fietsen was gestegen tot net geen één  
op drie! Er werden zomaar even 186.000 nieuwe elektrische 
fietsen aan de man/vrouw gebracht. Wat fietsen betreft is de 
e-volutie dus duidelijk zichtbaar in het straatbeeld.

E-bike, pedelec: allemaal synoniem?
In hoofdzaak kunnen we spreken van twee soorten elektrische 
fietsen, waarbij het telkens gaat over een fiets met een elektrische 
(hulp)motor.

Enerzijds is er de E-BIKE, waarbij voor het elektrisch rijden 
vooral gebruikgemaakt wordt van een ‘gas’-hendel of drukknop. 
Je kan er ook zonder trapondersteuning mee rijden. Het is een 
veel gebruikte benaming voor een elektrische fiets met in eerste 
instantie een verwijzing naar elektriciteit als krachtbron in het 
gebruik van aandrijving. Door de Engelstalige benaming kan die 
gemakkelijk gelinkt worden aan een elektrische brom- en zelfs 
motorfiets.

Anderzijds is er de PEDELEC1 of EPAC (Electrically Pedal Assisted 
Cycle). Deze elektrische fiets biedt alleen ondersteuning als je zelf 
ook trapt op de pedalen. De begrenzing voor ondersteuning ligt 
op 25 km/u.
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De elektrische fiets: iedereen die er eentje heeft, vindt hem fantastisch. Nog niet zo lang 
geleden leek de elektrisch aangedreven fiets enkel iets voor je bomma, maar stilaan geven 
zelfs tieners toe aan het gebruiksgemak ervan. Bezweet toekomen op je bestemming 
behoort met de elektrische fiets tot het verleden. Enkel het weer kan nog (in 6% van de tijd) 
een excuus zijn om hem niet te gebruiken. De elektrische fiets biedt tegenwoordig voor elk 
wat wils. In deze Inzicht blikken we kort terug op de ontwikkeling van de elektrische fiets  
en zetten we de voornaamste voordelen eens op een rijtje. We staan ook stil bij de 
mogelijke nadelen. Het zich daarvan bewust zijn, is immers een cruciale voorwaarde  
om het toekomstige elektrische fietsgebruik in goede banen te leiden.

1 Brüsch, S., Speed pedelecs: Fahrzeuge der Zukunft” (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, April 1999; 
Institut für Übersetzen und Dolmetschen).
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Voor de sportieve (of: gehaaste?) fietsers zijn er ook pedelecs  
die ondersteuning kunnen geven tot 45 km/u. Dit zijn de 
zogenaamde SPEED PEDELECS of S-PEDELECS. Verder in  
deze tekst gaan we steeds uit van de (gewone) pedelec.

Sinds het begin van deze eeuw verloopt de ontwikkeling 
van performante batterijen bijzonder snel, mede dankzij de 
ontwikkelingen en het onderzoek in de (e-)auto-industrie.  
Al snel kunnen elektrische fietsen grotere afstanden aan wat  
hun populariteit ten goede komt.

Pubers maken ritjes met de fiets van 
bomma

Ouderen als early adopters
In tegenstelling tot bij vele andere technologieën zijn het in dit 
geval net de ouderen die de early adopters (letterlijk: ‘vroege 
aanvaarders’) waren. Mensen die omwille van allerlei kleine 
gezondheidsklachten niet meer zo vlot kunnen fietsen, kunnen  
die problemen moeiteloos overwinnen met de elektrische fiets 
en op die manier opnieuw en zelfs verder fietsen. Het levert hen 
instant voordelen op zoals een verbetering van hun gezondheid 
omdat ze meer bewegen en meer sociale contacten leggen.  
De elektrische fiets wordt door deze groep elektrische fiets-
gebruikers ook erg vaak gebruikt voor recreatieve uitstappen.
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Meer details over  
elektrische fietsen?
Voor een gedetailleerde uitleg over de verschillende soorten 
elektrische fietsen, alsook de wetgeving en aangepaste 
infrastructuur, verwijzen we naar Cahier No.3. Elektrische fietsen 
van Fietsberaad Vlaanderen dat hier dieper op ingaat (verschenen 
juni 2017).

Pendelaars
Een tweede groep die de elektrische fiets al snel in de armen 
sloot, zijn de pendelaars. Vaak zijn het fietsers die al langer 
dagelijks naar het werk fietsen. Elektrisch fietsen betekent voor 
hen minder intense inspanningen en een kortere verplaatsingstijd.

Sport met nieuwe technologie
Sportievelingen hebben graag nieuwe snufjes. De iets oudere 
mountainbiker die zijn jongere clubleden bergop wil volgen, doet 
beroep op de nieuwste technologieën: hydraulische schijfremmen, 
draadloos elektronisch schakelen en ondertussen ook elektrische 
ondersteuning. De technische vaardigheden blijven van sportief 
belang, voor inspanning en uithouding is er ondersteuning.

Iedereen elektrisch
Meer dan één tiener heeft al eens de fiets van oma en opa getest 
en die test als erg aangenaam ervaren. Het aantal jongeren dat 
een elektrische fiets gebruikt voor verplaatsingen naar school en 
in de vrije tijd, zit in de lift. De elektrische fiets biedt de vrijheid die 
de brommer jongeren altijd al gaf, maar is gezonder en beter voor 
het milieu. Hippe modellen boosten de verkoop en mama en papa 
hoeven minder taxidiensten te leveren.

Uit een enquête van de vakbeurs Velofollies bleek dat ondertussen 
38% van de elektrische fietsers jonger is dan 50 jaar. Jonge 
ouders die hun kleine kinderen meenemen op de fiets, zijn vaak 
erg blij met de extra ondersteuning die de pedelec hen biedt.  
Dat kan op een gewone fiets met twee (of zelfs drie) kinder-
stoeltjes, maar ook steeds meer op de uiteraard zwaardere 
bakfietsen die tegelijk ook voor het transport van de bood-
schappen kunnen dienen.

Daarnaast zijn er steeds meer vakmannen en leveranciers 
die naast of in de plaats van een camionette kiezen voor een 
elektrische vrachtfiets. Die maakt het hen in stedelijk omgeving 
vaak gemakkelijker om klanten te bereiken, zonder tijdsinvestering 
in administratieve aanvragen voor doorgangsbewijzen of parkeer-
kosten. Zo kunnen ze ook uitpakken met een milieubewuste 
bedrijfsvoering. Kortom, steeds meer mensen vinden hun gading 
in de elektrische fiets.

http://www.mobiel21.be/sites/default/files/Cahier-Ebike%20DEF.pdf
http://www.fietsberaad.be
http://www.velofollies.be/


Voordelen op vele vlakken
Het gebruik van de pedelec biedt heel wat voordelen voor de 
gebruiker, maar ook voor de maatschappij. We nemen er enkele 
onder de loep.

In de stad en daarbuiten
In een stedelijke omgeving is de fiets erg snel. Dat geldt uiteraard 
zeker voor een elektrisch exemplaar. Daarenboven moet de 
e-fietser voor een gelijkaardige snelheid minder inspanningen 
leveren, ook bij tegenwind of als het wat bergop gaat. Met een 
groeiend aantal steden dat autoverkeer beperkt in hun centrum 
om het aantrekkelijker en veiliger te maken, biedt elektrisch 
fietsen dan ook een bijzonder groot voordeel. In filegevoelige 
omgevingen is het met een e-fiets mogelijk om zonder extra 
inspanningen afstanden tot om en bij de 15 kilometer even snel 
af te leggen als met de wagen. Met een gewone fiets zou dat 
maar mogelijkheid zijn voor afstanden tot om en bij de 7 kilometer 
(bron: Cahier no.3. Elektrische fietsen).

Gezond voor lichaam en geest
De positieve gezondheidseffecten van een half uur per dag 
bewegen, worden de laatste jaren steeds meer benadrukt. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat naar het werk fietsen, ook in een 
omgeving met veel autoverkeer, positieve gezondheidseffecten 
geeft die groter zijn dan de negatieve effecten van het opnemen 
van uitlaatgassen. Voor mensen met een zittend beroep 
is die beweging van groot belang. Ouderen die opnieuw 
fietsen of langer kunnen blijven fietsen, hebben uiteraard ook 
gezondheidswinst. Hun gewrichten blijven soepeler en hun hart 
wordt blijvend getraind met lichte inspanningen.

Voor mensen die pendelen van en naar het werk, biedt fietsen de 
mogelijkheid om weer wat meer in de buitenlucht te komen en het 
hoofd leeg te maken na een hectische werkdag. De ochtendrit 
met de fiets zorgt dan weer voor een betere concentratie en 
performantie tijdens het werk.

Sommigen wijzen er op dat de overstap van een gewone fiets 
naar een pedelec dan weer net een negatief effect zou hebben  
op de gezondheid. Door minder inspanning te leveren zal het  
hart immers minder getraind worden, waardoor het gezondheids-
effect van de gewone fiets teniet wordt gedaan. Uit onderzoek 
van Fietsberaad Nederland blijkt dan weer dat mensen met 
een pedelec gemakkelijk 1,7 keer meer afstand afleggen met 
een pedelec dan met een gewone fiets. Ze nemen voor meer 
verplaatsingen de fiets en leggen vaak ook grotere afstanden af 
per rit, in minder tijd. Hierdoor zal het trainingseffect dus zeer 
gelijkaardig zijn aan het effect dat ze hadden bij het rijden met 
een gewone fiets. Sir Liam Donaldson, voormalig medisch hoofd 
aan het Departement Gezondheid van het VK, omschreef het in 
zijn jaarlijkse rapport in 2009 als volgt: “The potential benefits of 
physical activity to health are huge. If a medication existed which 
had a similar effect, it would be regarded as a wonder drug or 
miracle cure2.” Een onderzoek van de universiteit van Glasgow van 
april 2017 zet nog eens de puntjes op de i (Cellis-Morales et.al, 
2017). Mensen die regelmatig pendelen met de fiets verlaagden 
hun kans op het krijgen van kanker met 45%, hartfalen met  
46% en andere doodsoorzaken met 41%. Met andere woorden: 
fietsen maar, elektrisch of niet, maakt niet uit hoe ver, als je maar 
trapt!
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Mobiliteit in zijn geheel
Meer mensen op een fiets of pedelec, betekent vaak, minder 
mensen in een auto. En daardoor zal er meestal ook een betere 
doorstroming zijn voor het autoverkeer en het openbare 
vervoer. De pedelec maakt de stap naar de fiets voor heel wat 
autogebruikers een stuk makkelijker, waardoor steeds meer 
mensen ruimte vrijmaken, voor steeds minder auto’s die vlotter 
op hun bestemming geraken. Van een win-winsituatie gesproken 
die te weinig wordt belicht. In New York City, dat misschien geen 
gemakkelijke vergelijking biedt met Vlaamse steden, ging de 
gemiddelde reistijd voor auto’s van 4’38” naar 3’ na het aanleggen van 
een gescheiden fietspad op Columbus Avenue. Een voorbeeld dat 
zeker voor de Brusselse Wetstraat hoop kan bieden. Daarnaast 
leverde het heel snel ook voordelen op vlak van verkeersveiligheid 
voor voetgangers én fietsers en werd meerwaarde gecreëerd voor 
de lokale kleinhandel.

Milieu en klimaat
Mensen die stappen veroorzaken de minste uitstoot bij hun 
verplaatsingen. Fietsers zijn bijzonder efficiënt, maar uiteraard 
moet hun fiets ook gefabriceerd en onderhouden worden.  
Op basis van de Levenscyclusanalyse (een methode om de  
totale milieubelasting te bepalen van een product gedurende  
de hele levenscyclus, dat wil zeggen: winning van de benodigde 
grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking) 
weten we dat dit zowel voor een gewone als een elektrische fiets 
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in vergelijking met een auto bijzonder goed meevalt. Een auto is 
voor het vervoeren van één persoon immers bijzonder energie 
inefficiënt omdat er enorm veel energie verbruikt wordt om het 
grote zware voertuig te verplaatsen. Daarnaast is er de uitstoot 
van schadelijke stoffen en het effect op de klimaatopwarming. 
Indien meer mensen de overstap maken van de auto naar de 
pedelec, is dat al een grote stap in de goede richting. Het EMPA 
(Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology) 
maakte een vergelijking die aantoonde dat een elektrische fiets 
volgens de berekeningstool Ecoindicator 99, een LCA heeft 
die meer dan 8 keer efficiënter per kilometer is dan die van een 
conventionele wagen. Een gewone fiets is 16 keer zo efficiënt als 
een auto.

Economische noodzaak
Het stijgende gebruik van elektrische fietsen ontstaat ook uit een 
economische noodzaak. In steeds meer stedelijke omgevingen 
worden beperkingen ingevoerd voor gemotoriseerd vervoer  
(zie ook: Dossier ‘Autovol, autoluw, autovrij’). De levering van 
bepaalde diensten is daarom vaak het efficiëntst met de fiets. 
Elektrische ondersteuning is voor de persoon die de diensten 
levert een extra duwtje in de rug om voor de fiets te kiezen.

Aanbieders die de overstap durven maken, zullen steeds sneller 
voordeel halen uit de overschakeling. Wagens die vaststaan 
in het verkeer zorgen immers voor economisch verlies in tijd. 
Voorbeelden van bestaande services die de overstap waagden, 
zijn: thuisverpleging, poetshulp, klusservice, koerierdiensten, 
pakjesverdeling, farmaceutische en medische spoedbestellingen, 
pizza- en andere voedingskoeriers, loodgieterij, vroedvrouwen aan 
huis, tuinonderhoud, huisbezoek van huisartsen,… De lijst zal alleen 
nog langer worden want er zijn nog tal van mogelijkheden en ook 
de ontwikkeling van elektrische fietsen met betere batterijen zal 
hierop een positieve invloed hebben.

Mogelijke nadelen

Verkeersveiligheid
In eerste instantie zorgt een stijging van het aantal fietsers voor  
een stijging van het aantal letselongevallen bij fietsers. Dat is in  
elk geval goed af te leiden uit de Brusselse cijfers waar jaar  
na jaar significante stijgingen te zien zijn van het aantal fietsers. 
Valpartijen zullen steeds voorkomen, maar het aantal ernstige 
letsels door botsingen met motorvoertuigen zou wel eens kunnen 
dalen. Door een verhoogd aantal fietsers in het straatbeeld en 
aangepaste fietsinfrastructuur, kunnen en zullen bestuurders van 
motorvoertuigen immers meer aandacht schenken aan fietsers, 
waardoor het aantal ernstige letsels verhoudingsgewijs eerder zal 
dalen. Dit effect noemt het wetenschappelijk aangetoonde safety-
in-numbers-effect.

Toch vergt het gebruik van de elektrische fiets een andere attitude 
van alle weggebruikers. Vooral ons verwachtingspatroon moet 
bijgestuurd worden. We moeten er bijvoorbeeld van uitgaan dat 
elke senior op een elektrische fiets kan rijden en dat die sneller 
aan het kruispunt kan zijn dan we spontaan zouden inschatten.

Drie keer kijken is dus de boodschap. Voor de gebruiker van een 
elektrische fiets geldt dan weer de omgekeerde boodschap.  
Ga ervan uit dat een auto- of vrachtwagenbestuurder wellicht 
denkt dat je met een gewone stadsfiets met verroeste ketting 
en platte banden rijdt. Hij verwacht je nog niet in zijn dode hoek. 
En ook al ben je in je recht, als je in het ziekenhuis belandt, ben 
je daar niets mee. Beter kijk- en inschattingsgedrag van alle 
weggebruikers is van groot belang. Ook voor fietsers onderling. 
Een elektrische fiets hoor je bijvoorbeeld amper aankomen!

Met de pedelec is je kruissnelheid waarschijnlijk iets hoger dan 
met een gewone fiets. Dat vergt voorzichtiger aansnijden van 
bochten. Vertragen voor de bocht is steeds een veilige optie en 
optrekken na de bocht is met die elektrische ondersteuning een 
fluitje van een cent.
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Suburbanisatie
Suburbanisatie zou zeker voor Vlaanderen het belangrijkste 
nadeel kunnen zijn. Omwille van de geschiedenis van de 
ruimtelijke ordening heeft de Vlaming zowat overal gebouwd. 
Steden werden met elkaar verbonden door steenwegen, 
waardoor ze voor iedereen, ook voor plattelandsbewoners, 
makkelijk bereikbaar waren met de auto. Vlaanderen is daardoor 
geëvolueerd tot een redelijk dichtbebouwde regio met een 
fijnmazig infrastructuurnetwerk (wegen én nutsleidingen). Vaak 
sneuvelde voor zowel bewoning als wegen en nutsleidingen heel 
wat groen. Het onderhoud van bestaande en aanleg van nieuwe 
infrastructuur heeft bovendien een hoog prijskaartje. Door de 
huidige mobiliteitsproblemen zijn meer mensen opnieuw geneigd 
om in de stad of stadsrand te gaan wonen. De opkomst van de 
filevrije elektrische fiets zou er echter toe kunnen leiden dat toch 
weer meer mensen kiezen voor het platteland.

Uit onderzoek bleek immers eerder al het effect van de BREVER-
wet bij de aanleg van betere weginfrastructuur. De tijd die mensen 
er door wonnen, werd niet gewoon gebruikt, maar geïnvesteerd 
om verder te rijden (Zie ook: Inzicht nr. 29. Duurzame mobiliteit is 
nabij!). Ook de technologische ontwikkeling van fietsen zou dit in 
de hand kunnen werken. Dit zou een steeds grotere hypotheek 
op het groen kunnen leggen waar we met de elektrische fiets 
heen rijden. Vaak wordt immers vergeten dat ook de aanleg 
van nutsleidingen en rioleringen een negatief effect heeft op het 
nog resterende groen en vaak ontstaan er ook problemen met 
waterhuishouding omwille van meer verhardingen. We zouden 
kunnen stellen dat vooral de speed pedelec in dit geval zeker 
een negatieve factor kan hebben, maar de markt ervoor blijft veel 
beperkter dan die voor de gewone elektrische fiets.

Fietspadje en hobbelstrook
Investeringen in fietspaden gaan trager dan investeringen in 
autowegen. Met de opkomst van de elektrische fiets, voelden 
beleidsmakers de nood voor betere standaarden voor de 
fietsinfrastructuur. Ondertussen zijn daarvoor aanbevelingen 
verschenen in de vorm van het nieuwe Fietsvademecum van de 
Vlaamse overheid. Die aanbevelingen komen vooral neer op 
bredere fietspaden en meer comfort, bv. een wegdek in asfalt,  
net als bij auto’s. 

De verbetering van de standaard zal zeker de veiligheid voor 
de fietsers verbeteren en het verhoogde comfort zal fietsen 
aantrekkelijker maken. We kunnen ons de vraag stellen of ook 
deze nieuwe aanbevelingen zullen volstaan om meer fietsers 

aan verschillende snelheden de baas te kunnen zoals we ook in 
Cahier nr.3 kunnen lezen. Daarnaast blijft er op heel veel plaatsen 
een grote inhaalbeweging nodig om bestaande fietspaden aan te 
passen en ontbrekende schakels in het fietsnetwerk te realiseren.

Prijskaartje (van de batterij)
Een elektrische fiets is duur. Afhankelijk van de gebruikte motor-
technologie zijn er heuse prijsverschillen. Maar dat is net zoals bij 
de aankoop van een nieuwe wagen. Wil je het nieuwste model, 
met de beste technologie en de meest comfortabele snufjes, 
dan zal je dieper in je buidel moeten tasten. Ben je tevreden met 
de basics, dan kan je een standaardmodel kopen waarbij maar 
een beperkt aantal onderdelen de fiets duurder maken dan een 
gewone fiets.

Hoe je het ook draait of keert, elke batterij verliest na verloop 
van tijd haar vermogen. De gebruiker heeft daarvoor twee 
oplossingen: vervangen/herstellen of vaker opladen. Om vaker 
op te laden zou extra laadinfrastructuur handig kunnen zijn, 
bijvoorbeeld in de vorm van laadlockers bij een stalling. We 
kunnen ons echter de vraag stellen of dit ook echt opportuun is.

De tweedehandsmarkt voor elektrische fietsen is een delicate 
zaak. Als koper is het immers erg moeilijk om in te schatten hoe 
het met de dure batterij is gesteld. Een degelijke nooit gebruikte 
fiets, kan zonder regelmatig laden al een kapotte batterij hebben. 
Die vervangen is duur, maar het is gelukkig ook mogelijk ze te 
laten herstellen voor een veel lagere prijs. Het aantal bedrijven dat 
dit soort herstellingen doet, groeit zienderogen. Op die manier 
wordt tweedehands kopen en verkopen wel weer interessant, 
zodra koper en verkoper goed op de hoogte zijn van de mogelijk-
heden.

Een dure fiets laat je niet zomaar stelen. Je wil hem dan ook graag 
veilig stallen. Momenteel is het niet steeds mogelijk om dat overal 
te doen. Kwalitatieve fietsbeugels waaraan  je gemakkelijk een slot 
kan vastmaken, zowel op openbaar domein als in bedrijven, zijn 
onontbeerlijk, zowel voor kort als lang parkeren. Een degelijk slot 
(of twee) blijft uiteraard een must. De mogelijkheid tot stallen in 
een bewaakte parking is zeker een item dat overwogen moet 
worden.

Het belang van fietsparkeren merken we steeds meer aan de 
schaalgrootte van de stallingen in de grote Nederlandse steden, 
maar ook in Vlaanderen organiseert Fietsberaad Vlaanderen op 
5 december 2017 een Fietsparkeercongres om steden gemeenten 
en organisaties te helpen met het ontwikkelen van een heus 
fietsparkeerbeleid.
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Mobiel 21 vzw 
Vital Decosterstraat 67A/0101  
3000 LEUVEN 
www.mobiel21.be   
info@mobiel21.be 

Mobiel 21 is een beweging voor duurzame mobiliteit. Mobiel 21 kiest ervoor de 
leefomgeving op een meer milieuvriendelijke en veiligere manier bereikbaar en 
leefbaar te maken. Mobiel 21 inspireert en activeert mensen, groepen, organisaties  
en beleid om doordacht om te gaan met verplaatsingen en verplaatsingswijzen.

Mobiel 21

Mobiel 21 ontwikkelt, bundelt en verspreidt kennis om mobiliteitsgedrag  
en -beleid te beïnvloeden. Via www.mobiel21.be kan je je abonneren op  
onze digitale nieuwsbrief en zo meteen op de hoogte blijven van de 
recentste versie van Inzicht.
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Uitproberen en stimuleren
Elektrisch fietsen start bij het uitproberen. De meeste mensen die 
er eentje kunnen uitproberen zijn al snel verkocht. De aankoop laat 
dan ook meestal niet zo lang op zich wachten. Na de aankoop is 
de overgrote meerderheid heel enthousiast over het gebruik. 
Zowel overheid als bedrijven stimuleren steeds meer het gebruik 
van elektrische fietsen en fietsen in het algemeen en ook de speed 
pedelec. Zo organiseerden de gemeenten Duffel en Willebroek 
en de steden Lier en Mechelen dit jaar een groepsaankoop voor 
elektrische fietsen en bakfietsen. In alle deelnemende steden 
en gemeenten werden testmomenten georganiseerd, zodat 
geïnteresseerden de fietsen ook zelf kon testen. Het eindresultaat 
mocht er zijn: in totaal werden meer dan 400 elektrische (bak)
fietsen via de groepsaankoop aangekocht. Opvallend weetje: 
79% van de bestelde elektrische fietsen waren damesmodellen. 
Met dit systeem van groepsaankopen bereikten de deelnemende 
steden en gemeentes een veel groter financieel voordeel voor 
hun inwoners dan met een gewone premie. Met een investering 
van 11.000 euro bereikten ze immers een korting van meer dan 
205.000 euro (bron: Kennisbank Fietsberaad). 

Van zodra het wetsvoorstel goedgekeurd wordt, zal de speed 
pedelec fiscaal ook vallen onder het gunstregime voor de fiets 
en de pedelec. Dat wil zeggen dat ook bestuurders van een 
speed pedelec, net als die van een fiets en een pedelec, een 
belastingvrije fietsvergoeding tot 0,23 euro kunnen krijgen en dat 
het ter beschikking stellen van een speed pedelec door een bedrijf 
voor 120% fiscaal aftrekbaar is via de vennootschapsbelasting en 
dat het gebruik ervan niet beschouwd wordt als een voordeel van 
alle aard.

Besmettingsgevaar!
Ondanks de bijzonder goede verkoopcijfers van elektrische fietsen 
in België, blijft er nog steeds veel groeimarge voor het gebruik 
van fietsen in het algemeen. Het hebben van een elektrische fiets 
maakt de drempel om al fietsend een boodschap te doen veel 
kleiner.

Voor verplaatsingen van afstanden tot 15 km voor de pedelec en 
tot meer dan 20 km voor de speed pedelec zou de elektrische 
fiets wel eens een gamechanger kunnen zijn die na verloop van 
tijd zelfs weer mensen op een gewone fiets kan helpen.

Als je een elektrische fiets hebt, leen hem dan eens uit aan je 
buurvrouw, collega of vriend. Rij desnoods zelf een tijdje met een 
gewone fiets (of met de auto ) naar het werk. Wij weten waarom  
je gehecht bent aan je pedelec, maar al snel zal je zelf weer weten 
waarom dat zo is, net als even geen stromend water hebben.  
Door je pedelec uit te lenen, heb je waarschijnlijk weer iemand 
overtuigd om meer te gaan (elektrisch) fietsen! Fietsen uitlenen  
is immers bijzonder besmettelijk zoals in de Deense stad Randers 
blijkt.
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