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Onderwerp 

 
Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Vroege inzake zorgen om 
de verkeersveiligheid bij  maaltijdbezorgers op scooters. 
 

Aan de gemeenteraad 

 Toelichting door vragensteller: 
 
Uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat maaltijdbezorgers op scooters 
bijna zes keer vaker betrokken zijn bij onveilige situaties op de weg dan andere 
scooterrijders. Het gemiddelde schadebedrag ligt ook nog eens 75 procent hoger. 1 
 
Al in 2017 heeft de fractie van D66 aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid 
rondom bezorgscooters. Deze zou in het geding komen omdat de concurrentie vaak 
groot is en de druk om snel te bezorgen ook (nr. 999 van 2017).2 Daarnaast kwamen 
er bij fractie van D66 signalen binnen waaruit bleek dat koeriers vaak verzocht 
worden met hun eigen scooter rond te rijden en niet verzekerd zijn.  
 
De fractie van D66 riep het college destijds op in overleg te treden met de branche 
om aanvullende verkeerstraining voor bezorgers te regelen, indachtig de enorme 
groei die de bezorgsector doormaakte en nog steeds doormaakt. De branche-
vereniging van maaltijdbezorgers reageerde enthousiast op het initiatief en zei iedere 
vorm van extra opleiding toe te juichen. Tot een daadwerkelijk plan is het echter niet 
gekomen. 
 
De zorgen die de fractie van D66 had worden bevestigd door het onderzoek van 
Veilig Verkeer Nederland en geven aanleiding om oplossingen zoals 
verkeerstrainingen opnieuw te bekijken. 
 
Gezien vorenstaande heeft het lid Vroege, namens de fractie van D66, op grond van 
artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende 
schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld :  
 
 
 
 
 

                                                   
1 AT5, Maaltijdbezorgers veel gevaarlijker dan andere scooterrijders, 9 januari 2019 
2 Schriftelijke vragen van de leden Vroege en Verheul (beide D66) inzake de opkomst van bezorgkoeriers op 
scooters en fiets 
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1. Hoe beoordeelt het college de conclusie van Veilig Verkeer Nederland dat 
bezorgbrommers 6 keer vaker schade rijden dan privébrommers? 

Antwoord: 
De gemeente Amsterdam beschikt niet over gegevens die de conclusie 
bevestigen of tegenspreken.  

 
2. Wat vindt het college van de oproep van Veilig Verkeer Nederland aan 

gemeenten en horecaondernemingen om de overlast van bezorgscooters in te 
dammen, onder meer door het aanbieden van een 'verplichte' cursus? 

Antwoord: 
Het College is van mening dat ondernemingen hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid moeten nemen, ook wat betreft verkeersveiligheid. Het 
aanbieden van een (verplichte) cursus aan hun werknemers kan daaraan 
bijdragen.  

 
3. Is het college van mening dat het aanbieden en/of verplichten van 

veiligheidscursussen een oplossing zou kunnen zijn? Of is het college van 
mening dat er reeds genoeg mogelijkheden zijn voor werkgevers om hun 
bezorgers aan rijcursussen en veiligheidstrainingen te laten participeren? 

 
Antwoord: 
Dergelijke cursussen kunnen niet verplicht  worden opgelegd. Hiervoor is geen 
juridische basis. Wanneer de bestuurder van de bromfiets voldoet aan de 
wettelijke eisen in de verkeerswetgeving is meer niet mogelijk. 
Het aanbieden van dergelijke cursussen behoort ook niet tot de taak van de 
gemeente, maar kan wel een middel zijn voor ondernemingen om hun personeel 
veilig op pad te sturen. 

 
4. Is het college bekend met de aanpak van andere gemeenten op dit vlak en deelt 

zij kennis met bijvoorbeeld de gemeente Nijmegen, die het probleem aanpakt met 
gratis ochtendcursussen in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse 
Motorrijders Vereniging? 

 
Antwoord: 
Ja, we zijn bekend met de aanpak van de gemeentes Nijmegen en Harderwijk. 
De resultaten in beide steden waren niet onverdeeld positief.  
Commitment van de bedrijven was erg laag. Het percentage bezorgers dat 
deelnam lag erg laag. Het gedrag van degenen die deel genomen hadden aan de 
cursus was vrijwel onveranderd.  

 
5. Welke (andere) maatregelen is het college van plan te nemen om de 

verkeersveiligheid binnen de nog altijd gestaag groeiende bezorgbranche in 
Amsterdam te verbeteren? 

 
Antwoord: 
Het college is van mening dat er voldoende mogelijkheden zijn om 
de verkeersveiligheid van bezorgers te verbeteren. Er zullen geen extra 
maatregelen worden getroffen die specifiek voor bezorgscooters zijn. 
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In het Meerjarenplan Verkeersveiligheid staan extra maatregelen die gericht zijn 
op scooterrijders. Daarmee worden alle scooterrijders bereikt. 
Dat is de verplaatsing van de snorfiets naar de rijbaan, die op 8 april 2019 ingaat. 
Daarnaast controleert de politie extra op de constructiesnelheid van brom- en 
snorfietsen. 
Wij zullen de uitkomsten van deze maatregelen monitoren.  
 
In stadsdeel Zuid is 3 jaar geleden een convenant getekend met de grote 
bezorgbedrijven. Daarin zeggen de bedrijven onder andere toe hun bezorgers 
cursussen te geven over verkeersveiligheid. De resultaten van dit convenant 
geven geen aanleiding dit convenant uit te breiden. 

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam 
  

Femke Halsema, burgemeester Peter Teesink, secretaris 
  
 


