
Motie ‘definitie fietsfamilie’ 
(Bij agendapunt 3b, vraag 1) 
 
De ledenraad van de Fietsersbond in vergadering bijeen op 2 februari 2019, sprekende over de 
Fietsvisie 2040 en missie, vraag 1: ‘kan de ledenraad zich vinden in het concept van de Fietsfamilie?’ 
 
 
Constaterend 
 
- dat de Visie 2040 vaag is over de omvang van de fietsfamilie: “Al deze voertuigen, waarvoor je moet 
bewegen met voeten (of handen) zijn lid van de Fietsfamilie en welkom bij de Fietsersbond.” (p8 
Fietsvisie), 
- dat het Algemeen Bestuur niettemin voorstelt om fietsinfrastructuur te ontwikkelen voor deze 
onbegrensde fietsfamilie. 
 
Overwegend  
- dat onduidelijkheid over wiens belangen de Fietsersbond behartigt, makkelijk leidt tot interne 
misverstanden en twist, zoals de meningsvorming rond de speedpedelec al heeft laten zien. 
 
Besluit 
dat de ledenraad zich niet kan vinden in het concept van de Fietsfamilie, voordat  de ledenraad een 
ondubbelzinnige definitie heeft vastgesteld van de leden van de FietsFamilie. 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
Afdeling Amsterdam 
Jan Pieter Nepveu 
 
Afdeling Haarlem 
Jaap Moerman 
 
Afdeling Groningen 
Wim Borghols 
 
Afdeling Haagse Regio, 
Frank Poppe 
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Advies van het Algemeen Bestuur aangaande Motie 7. ‘Definitie FietsFamilie’: Het bestuur ontraadt de motie. 
 
Toelichting: 
Een scherpe afbakening van de FietsFamilie staat haaks op de gedachte die erachter schuilgaat. Of iets tot de FietsFamilie 
hoort, wordt bepaald op basis van twee aspecten: heeft het wielen en kun je op een voertuig bewegen (trappen met je 
voeten dan wel met je handen)? Zo valt een elektrische step en -brommer er wat ons betreft niet onder (want hoewel 
milieuvriendelijker, geen beweging) en een vrachtfiets wel (want wel beweging en goed voor milieu). 
 
Met de FietsFamilie kiezen we voor een open houding naar mensen die op voertuigen rijden die ze zelf onder de fiets 
vinden vallen. De Fietsersbond kijkt bij het ontwikkelen van beleid ten aanzien van een FietsFamilielid naar de impact op 
straat. En zet zich vervolgens in om zowel de kansen als de negatieve gevolgen van de FietsFamilie te adresseren met een 
goede indeling op straat (infrastructuur). Door een inrichting die is gebaseerd op scheiding op basis van massa en snelheid. 
Met meer, snellere en grotere fietsen in de FietsFamilie moet er meer ruimte op straat komen. Het uitwerken van de drie 
routenetwerken, waar we na de ledenraad samen met de afdelingen aan willen werken, zal ons helpen om het concept 
FietsFamilie in de praktijk toe te passen. 
 
Afbakening van het voertuig fiets op basis van technische specificaties of snelheid is daarbij erg lastig gebleken en creëert 
een helderheid die in de praktijk schijn is. Mensen gebruiken de techniek op bepaalde manieren. Zo kunnen we 
theoretisch afbakenen op snelheid of motorvermogen; maar e-bikes worden in aanzienlijke aantallen opgewaardeerd, 
terwijl speedpedelecs in de toekomst met Intelligente Snelheids Aanpassing (ISA) tot acceptabele snelheden gedwongen 
kunnen worden. Daarbij halen ligfietsen en wielrenfietsen snelheden die hoger of vergelijkbaar zijn aan die van 
speedpedelecs. Wil de Fietsersbond deze groepen fietsers dan ook uitsluiten? Idem met motorvermogen: Een groot 
motorvermogen kan gebruikt worden om veel gewicht te vervoeren maar ook om mensen met een beperking toegang te 
blijven geven tot fietsen. Dat eerste kan problematisch zijn, terwijl het tweede juist op sympathie kan rekenen. 
 
De ontwikkeling en toelating van nieuwe typen fietsen is een autonome ontwikkeling, omdat de Fietsersbond geen of zeer 
beperkte invloed heeft op het toelatingsbeleid van nieuwe voertuigen. Daarbij wordt het beeld van wat een fiets is 
bovendien niet bepaald door de Fietsersbond, maar door de maatschappij om ons heen. 
Het bestuur realiseert zich dat de ultieme consequentie van deze redeneerlijn is, dat ook FietsFamilieleden die 70 km/u 
rijden zich in de toekomst bij de Fietsersbond kunnen melden. Dat betekent echter niet dat de Fietsersbond kritiekloos zal 
zijn naar de impact van deze voertuigen. De Fietsersbond zal zich bij zulke snelheden altijd afvragen of dat wel een veilige 
snelheid is om te fietsen en het zal nooit betekenen dat de Fietsersbond accepteert dat ze 70 km/u kunnen rijden op 
plaatsen waar ook gewone fietsers rijden. Het uitgangspunt blijft bij de belangen van de kwetsbare fietsers liggen. Daarom 
stellen we ook voor dat mensen die zich aansluiten bij de Fietsersbond dit uitgangspunt onderschrijven in een handvest. 
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