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In artikel 1 van de WVW staan diverse definities die van belang zijn voor de handhaving van de WVW. 
De volgende definities zijn allemaal examenstof. In verband met de leesbaarheid is ervoor gekozen 
deze niet afzonderlijk met het boa-logo te markeren. 

 

Fig. 18.1 Een duiker maakt ook deel uit van de weg 

Wegen	
Wegen zijn alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin 
liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten. Dit zijn 
wegen die voor iedereen zijn opengesteld, iedereen kan er vrij gebruik van maken. 

Wat is wel en wat is geen weg in de zin van de WVW? De Hoge Raad zegt: ‘Een weg waarop de 
toegang kan of zou kunnen worden verboden voor het verkeer, maar waarop desondanks dat 
verkeer wordt gedoogd, is een voor het openbaar verkeer openstaande weg’. 

Hierna staan nog enkele uitspraken van de Hoge Raad over het begrip openbare weg. 

Schiphol	wel	of	geen	openbare	weg?	
De parkeerplaats Schiphol is voorzien van een bord eigen weg en een bord verboden toegang voor 
onbevoegden. De rechtbank vond dat er geen sprake is van een openbare weg. De hoofdingang is 
gemarkeerd door een grote poort over de weg met daarop de tekst: ‘Luchthaven Schiphol 
aangewezen luchtvaartterrein in de art. 18 Luchtvaartwet’. Bij de diverse toegangswegen zijn borden 
geplaatst met de tekst ‘Eigen weg’ en/of ‘Verboden toegang voor onbevoegden’. Iedereen moet zich 
volgens de aanwijzing op het luchthaventerrein gedragen overeenkomstig de bepalingen van het 
luchtvaartreglement en de luchthavendirectie. De HR deed uiteindelijk een uitspraak die als volgt 
luidde: Onder de voor het openbaar verkeer openstaande wegen vallen die wegen die slechts bij 
gedogen van de eigenaar voor het algemeen verkeer openstaan. Bij deze luchthaven stonden de 
slagbomen voortdurend open en de aanduidingen ‘Eigen weg’ en ‘Verboden toegang voor 
onbevoegden’ konden niet worden aangemerkt als belemmeringen om de weg te betreden. De 
toegang tot de weg werd noch daadwerkelijk noch door juridische maatregelen beperkt en dus is er 
sprake van openbare weg.’ 

De	camping:	wel	of	geen	openbare	weg?	
De camping is voorzien van een bord ‘verboden toegang voor onbevoegden’. Bij de camping moet je 
eerst aanbellen en je melden via de intercom. De HR bepaalde dat er geen sprake is van een 
openbare weg. Het verschil met de parkeerplaats op Schiphol is dat de eigenaar van de camping in 
dit geval bepaalt wie het terrein op mag. 
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De	parkeergarage:	wel	of	geen	openbare	weg?	
Een parkeergarage waarbij de weg zonder onderbreking de parkeergarage inloopt en waar nergens 
een aanduiding is dat niet iedereen hier mag komen is gewoon een openbare weg. 

 

 

 

 

 

 

 

Motorrijtuigen	
‘Motorrijtuigen, alle voertuigen bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen 
uitsluitend of mede door een mechanische kracht op of aan het voertuig zelf aanwezig, dan wel door 
elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van fietsen met 
trapondersteuning.’ 

Motorrijtuigen zijn voertuigen die anders dan via spoorstaven (rails) worden voortbewogen. Treinen 
en trams vallen daarom niet onder deze definitie. Een motorrijtuig moet worden voortbewogen 
volledig of ten dele door een motor of iets dergelijks. In ieder geval moet er sprake zijn van het 
voortbewegen door een mechanische kracht op of aan het voertuig aanwezig of door stroom van 
elders. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de trolleybus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18.2 De tram wordt door middel van een elektrische tractie voortbewogen langs spoorstaven dus is dit 
geen motorrijtuig. 
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Fig. 18.3 De Trolleybus wordt door middel van een elektrische tractie voortbewogen maar niet langs 
spoorstaven dus is dit een motorrijtuig. 

Artikel 1 WVW geeft op deze definitie een uitzondering, namelijk de fiets met trapondersteuning. 
Deze wordt voor de WVW niet gezien als een motorvoertuig ondanks dat er mechanische kracht 
wordt gebruikt om de fiets voort te bewegen. 

Aanhangwagen	
Een aanhangwagen is een voertuig dat is gemaakt om te worden voortbewogen door een 
motorrijtuig. Ook valt onder het begrip aanhangwagen een voertuig dat door een ander voertuig 
wordt voortbewogen of kennelijk is bestemd om door een ander voertuig te worden voortbewogen. 

Bromfiets	
Een bromfiets is een motorrijtuig op twee wielen maar er zijn ook motorrijtuigen met drie of vier 
wielen die onder de definitie bromfietsen vallen. Kenmerkend voor de bromfiets is dat deze is 
gemaakt om maximaal 45 km/u te rijden en meestal is uitgerust met een verbrandingsmotor met 
een maximale cilinderinhoud van 50 cm3 of een elektromotor van maximaal 4 kW. Het zogenaamde 
brommobiel is een bromfiets op meer dan twee wielen die is voorzien van een carrosserie. 

Voor een bromfiets op vier wielen geldt nog dat deze een ledige massa moet hebben die minder is 
dan 350 kg zonder de batterijen. De volgende vervoermiddelen vallen onder de definitie bromfiets: 

Bromfiets	op	vier	wielen	(brommobiel)	
In het RVV 1990 worden de verschillen tussen de brommobiel en een invalidenvoertuig nader 
toegelicht. 
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Fig. 18.4 De brommobiel 

De Wegenverkeerswet geeft verder bij de definitie van een bromfiets aan: 
In ieder geval wordt als bromfiets aangemerkt een voertuig dat blijkens het afgegeven 
kentekenbewijs als bromfiets is aangeduid. 

Een voorbeeld van een bromfiets die blijkens het afgegeven kentekenbewijs als bromfiets is 
aangeduid, is de zogenaamde speed-pedelec. Het RVV 1990 geeft als definitie van de speed-pedelec: 
‘Elektrische bromfiets met trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht aanhoudt als het voertuig 
de snelheid van 25 km per uur overschrijdt.’ 

Vanaf september 2012 kunnen er bijzondere bromfietsen op de weg worden aangetroffen. Deze 
bijzondere bromfietsen gaan niet harder dan 25 km/u en hebben een elektro- of een 
verbrandingsmotor. Onder deze categorie bromfietsen vallen onder andere de ‘Trikke’, de ‘Virto-S’  
en de ‘Segway’. Voor deze bijzondere bromfietsen gelden dezelfde regels. Alle voor de Segway 
geldende bepalingen zijn ook van toepassing op de Trikke en de Virto S. Dit houdt in dat men geen 
helmdraagplicht en geen kentekenplicht heeft. Een rijbewijs is ook niet verplicht maar er moet wel 
een WA-verzekering worden afgesloten. Het verzekeringsplaatje moet aanwezig zijn en het 
verzekeringsbewijs moet men bij zich hebben en kunnen tonen. 

Voor een Trikke en de Virto S bestuurders zijn dezelfde verkeersregels van toepassing die gelden 
voor Segwaybestuurders (niet op trottoir, tenzij men dit voertuig gebruikt als 
gehandicaptenvoertuig).  

 

 
 
 


