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Beslisnota Kamerbrief reactie petitie 'Draai de helmplicht 
voor snorfietsers terug' 

 

Aanleiding 
De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft op 21 
december 2022 gevraagd om vóór 18 januari 2023 een reactie op de petitie ‘Draai 
de helmplicht voor snorfietsen terug’ te ontvangen. Deze petitie is op 6 december 
2022 aangeboden aan de vaste commissie voor IenW. Met de petitie wordt 
verzocht om de helmplicht voor snorfietsen volledig terug te draaien, dan wel 
gedeeltelijk. Ook wordt verzocht de liefhebbers van de snorfiets hun vrijheid terug 
te geven en de aandacht naar grotere problemen in het verkeer en de 
infrastructuur te verplaatsen. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd akkoord te gaan met het verzenden van bijgevoegde reactie 
op de petitie ‘Draai de helmplicht voor snorfietsen terug’. 

Kernpunten 
- De helmplicht voor de snorfiets is op 30 juni 2022 gepubliceerd in het 

Staatsblad en gaat vanaf 1 januari 2023 gelden.  
- De helmplicht voor snorfietsers is een direct gevolg van meerdere moties 

die door de Kamer zijn ingediend op dit onderwerp, beginnende met de 
motie van het Kamerlid Von Martels van 17 januari 2019.1 Deze moties 
zijn met een meerderheid aangenomen.  

- Snorfietsers kunnen kiezen voor een goedgekeurde bromfietshelm of 
speed-pedelec-helm. 

- Diverse onderzoeken zijn uitgevoerd zoals het overstapeffect naar andere 
(mogelijk meer risicovolle) vervoersmiddelen als gevolg van deze 
maatregel.  

- Op basis daarvan mogen we verwachten dat de helmplicht een positief 
effect heeft op de verkeersveiligheid. 

Krachtenveld 
Op basis van de internetconsultatie is gebleken dat de maatregel niet populair is 
onder snorfietsrijders. Ook de branche heeft aangegeven geen voorstander te zijn 
van een helmplicht. Daar staat tegenover dat een groep van artsen en een 
meerderheid van de Tweede Kamer voorstander zijn van deze maatregel.  

 
1 Kamerstukken II 2018/19, 29 398, nr. 652. 
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Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 
 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Kamerbrief reactie petitie ‘Draai 
de helmplicht voor snorfietsen 
terug’ 

 

2 Petitieaanbieding ‘Draai de 
helmplicht voor snorfietsen 
terug’ 

Dit is de convocatie van de 
petitieaanbieding van 6 
december 2022, waarin de link 
naar de petitie staat 
opgenomen.  

 
 


