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Hoofdstuk 5 

Scootmobielen en andere gehandicaptenvoertuigen 
 
Misschien is een scootmobiel of ander gehandicaptenvoertuig een goed vervoermiddel 
voor u. U kunt een gehandicaptenvoertuig aanvragen bij het Wmo-loket van de gemeente 
(voor privégebruik) of bij UWV (voor school of werk). Zie ook hoofdstuk 4 Rolstoelen, Hoe 
aanvragen?, pagina 9. 
 
Een gehandicaptenvoertuig is een elektrisch voertuig voor mensen met een lichamelijke handicap, 
zoals: 

• de elektrische rolstoel: een rolstoel die elektrisch wordt aangedreven. U kunt er een afstand 
van 20 tot 60 kilometer mee afleggen. Meer informatie vindt u onder hoofstuk 4 Rolstoelen, 
pagina 9. 

• de scootmobiel: lijkt een beetje op een scooter. De scootmobiel maakt gebruik van een 
elektromotor. U kunt er een afstand tussen de 25 en soms zelfs 50 kilometer mee afleggen. 

• de gesloten buitenwagen: heet in de volksmond ook wel het gehandicaptenautootje. 
Bekende merken zijn Arola, Ligier, Axam en Canta. Dit voertuig heeft soms een diesel- of 
benzinemotor. In andere gevallen is de aandrijving elektrisch. Het maximale bereik van een 
elektrische auto ligt tussen de 35 en 50 kilometer. De maximum snelheid is 25 km/uur, 
maximum gewicht 350 kg, maximum vermogen 4 kW. 

• de rolstoelscooter of -pendel: een elektrisch aangedreven gehandicaptenvoertuig waar  
u met uw rolstoel in/op kunt rijden. U rijdt in de open lucht. U kunt zich vervolgens 
maximaal 50 kilometer verplaatsen voordat opladen van de accu's nodig is. 

• de driewielfiets: een stabiele fiets die uitkomst kan bieden als u evenwichtsproblemen 
heeft, uw armen niet goed kunt gebruiken, of problemen hebt met op- en afstappen. 

• de Segway: een elektrische step die automatisch in balans blijft.  De actieradius varieert 
van 19 tot 38 kilometer. 

 
Auto's, bromfietsen en brommobielen zijn geen gehandicaptenvoertuigen. Ook niet als ze voor uw 
handicap zijn aangepast. 

Verkeersregels Scootmobiel 
 
Wanneer mag ik met een scootmobiel rijden? 
U moet minimaal 16 zijn om een scootmobiel te mogen besturen als dit voertuig harder kan dan 10 
kilometer per uur. Gaat de scootmobiel langzamer, dan geldt geen minimumleeftijd. 
 
Scootmobiel en plaats op de weg 
U mag met een scootmobiel rijden op: 
• de stoep; 
• het voetpad; 
• het fiets/bromfietspad; 
• de rijbaan. 
Als deze wegonderdelen allemaal aanwezig zijn, mag u zelf bepalen welke weg u neemt. U mag 
geen gebruik maken van autowegen en autosnelwegen. U mag de scootmobiel op het trottoir 
parkeren, en u mag gehandicaptenparkeerplaatsen gebruiken. 
 
Verkeersregels scootmobiel 
U moet zich houden aan de verkeersregels van de weg, waarop u met uw scootmobiel rijdt. 
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Maximumsnelheid scootmobiel 
Voor een scootmobiel gelden de volgende maximumsnelheden: 
• Op de stoep mag u maximaal 6 kilometer per uur rijden. 
• Op het (brom)fietspad binnen de bebouwde kom mag u maximaal 30 kilometer per uur rijden. 

Buiten de bebouwde kom is dat 40 kilometer per uur. 
• Op de rijbaan, behalve op autowegen en autosnelwegen, mag u maximaal 45 kilometer per uur 

rijden. Dat geldt zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Scootmobielen kunnen nooit harder 
dan 20 km per uur. Een rolstoelpendel kan maximaal 25 km per uur. 

 
Verkeersregels gehandicaptenvoertuigen 
Voor gehandicaptenvoertuigen gelden speciale verkeersregels: 
• U mag op de stoep rijden en parkeren en moet zich daar houden aan de verkeersregels voor 

voetgangers; 
• U mag ook op het fietspad rijden en als dat er niet is op de rijbaan. Dan moet u zich houden aan 

de verkeersregels voor fietsers. De maximumsnelheid is dertig km per uur binnen de bebouwde 
kom en veertig km per uur daarbuiten; 

• Voor een handbike gelden dezelfde verkeersregels als voor een fiets; 
• U hebt geen (brommer)rijbewijs nodig om een gehandicaptenvoertuig te rijden. Wel moet u 

minstens 16 jaar zijn om een voertuig te besturen dat harder kan rijden dan 10 km/u. 
• Voor gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen is een verzekering voor Wettelijke 

Aansprakelijkheid (WA-verzekering) is verplicht. 
 
Van belang is nog te weten of je in staat bent om deze voorzieningen te besturen:  
- Proeflessen door ergotherapeut kunnen hierin duidelijkheid brengen 
- Scootmobielcursussen, zie Veiligverkeer Nederland (www.vvn.nl - Thuis - Senioren-in-het-

verkeer) of lokale Welzijnsorganisaties, zoals Wél!zijn de Kempen.  

Fietsen met (trap)ondersteuning zijn (meestal) algemeen gebruikelijk. Voor wat betreft de aanschaf 
ervan zijn mensen zelf (financieel) verantwoordelijk.  

Een brommobiel is geen gehandicaptenvoertuig, ook niet als deze is aangepast voor het gebruik 
door een gehandicapte. 
Meer informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijzondere-voertuigen. 
 
Meer informatie: 
www.regelhulp.nl/ 
www.antwoordop.nl/wmo/ 
www.uwv.nl/particulieren/  
www.rdw.nl  
www.vvn.nl 
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