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 Onderwerp 

 Instemmen met het initiatiefvoorstel  ‘’Verkeerstrainingen voor maaltijdbezorgers’’ van 

het lid Vroege (D66) en kennisnemen van de bestuurlijke reactie 

 
Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare 

besluiten wordt 

gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien het initiatiefvoorstel van het lid J.S.A. Vroege, getiteld: ‘’Verkeerstrainingen 

voor maaltijdbezorgers’’ 

 

Mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de 

raadscommissie voor Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid; 

 
besluit: 

 I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; 

II. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken: 

1. In gesprek te gaan met de betrokken partijen, te weten horecaondernemers, 

bezorgdiensten, de brancheorganisatie van maaltijdbezorgers en 

verzekeraars inzake het treffen van maatregelen ter bevordering van de 

verkeersveiligheid van maaltijdbezorgers waarbij doel is te komen tot een  

cursus verkeersdeelname voor maaltijdbezorgers op scooters en e-bikes; 

 

2. Een convenant af te sluiten met de bezorgsector waarin een minimale 

inspanningsplicht wordt afgesproken verkeersveiligheid; hierbij in ieder 

geval mee te nemen de veiligheidsaspecten: 

 - gevaren van gebruik van smartphones tijdens het bezorgen; 

 - jassen en tassen met reflecterende vlakken om op te vallen; 

 - kwaliteit van fietsen en scooters (werkende remmen, bel,     

   smartphonehouder); 

 - benadrukken belang gebruik van fietshelmen en scooterhelmen; 

 

3. In gesprek gaan met platforms en restaurants om te onderzoeken of een 

uniek en duidelijk herkenbaar identificatienummer voor bezorgers mogelijk 

en wenselijk is ter verbetering van de verkeersveiligheid;   

 

4. Het bijhouden van het aantal verkeersongevallen waarbij maaltijdbezorgers 

betrokken zijn en de raad hierover jaarlijks te rapporteren; 

 

5. Actief de samenwerking op te zoeken met andere gemeenten om de snelle 

ontwikkelingen op het vlak van maaltijdbezorging nauwlettend in de gaten te 

houden en gevolgen ervan voor de verkeersveiligheid vanuit meerdere 

gemeenten te monitoren 
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III. kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel. 

 

Wettelijke grondslag 

 art. 147a lid 1 Gemeentewet 

 

Initiatiefvoorstel 

 De groei van maaltijdbezorgdiensten heeft in Amsterdam in relatief korte tijd een 

enorme vlucht genomen. Sinds 2014 is de markt voor bezorgmaaltijden gegroeid van 

472 miljoen euro naar een verwachte 1.9 miljard euro in 2019.
1
  

 

Dat Amsterdammers steeds vaker hun pizza thuis laten bezorgen heeft gevolgen voor 

de verkeersveiligheid. Niet alleen zorgt het voor verkeersonveilige situaties, het leidt 

ook tot ergernis onder het overige verkeer. De meeste bezorgingen vinden plaats op 

het drukste moment van de dag en ook bij slecht weer waardoor het risico op 

ongelukken sterk toeneemt. Vaak is maaltijdbezorging een bijbaan voor jongeren die 

relatief weinig ervaring in het verkeer hebben. De bezorgers zijn te onderscheiden in 

bezorgers op scooters en bezorgers op (elektrische) fietsen. Voor beide categorieën 

geldt dat er verkeersveiligheid risico’s verbonden zijn met het werk, al zijn deze 

verschillend van aard.  

 

Risico’s voor maaltijdbezorgers op scooters 

Maaltijdbezorgers die specifiek op scooters rijden blijken een relatief groot risico te 

lopen om zelf slachtoffer te worden van een ongeval.
2
 D66 heeft in 2017 en in 2019 

daarom ook haar zorgen geuit over deze gevolgen die de gestage opmars van de 

maaltijdbezorger heeft voor de verkeersveiligheid.
34

 De bezorgers op scooters zijn 

bijna zes keer vaker betrokken bij onveilige situaties op de weg vergeleken met 

andere scooterrijders. Het gemiddelde schadebedrag ligt ook nog eens 75 procent 

hoger.
5
 De cijfers werden bekendgemaakt door de grootste verzekeraar van 

maaltijdbezorgers in Nederland, De Vereende. De cijfers van De Vereende worden 

bevestigd door SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) 

met als cruciale extra kanttekening dat ongelukken waarbij maaltijdbezorgers 

betrokken zijn meestal ernstiger van aard zijn.
6
  

 

Risico’s maaltijdbezorgers op e-bikes 

Helaas zijn er nog geen cijfers van maaltijdbezorgers die gebruik maken van e-bikes.  

Wenselijk is daarom dat het college cijfers hierover gaat verzamelen en de snelle 

ontwikkelingen op de bezorgmarkt jaarlijks met de raad deelt. Ondanks het gebrek 

aan cijfer zijn de signalen zorgwekkend. Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek 

recentelijk dat 15-jarigen 's avonds op pad worden gestuurd op maaltijden te 

bezorgen, terwijl dat wettelijk verboden is. Op die leeftijd mag je alleen lichte arbeid 

verrichten en dat geldt niet voor het werk als maaltijdbezorger.7  

                                                   
1 ABN AMRO, Headlines Bezorgplatform boert beter dan maaltijdbezorger, 25 januari 2019 
2 AM Web, Bezorgscooters rijden zes keer zo vaak schade als privé-scooters, 10 januari 2019 
3 Gemeente Amsterdam, Schriftelijke vragen van de leden Vroege en Verheul, 14 maart 2017 
4 Gemeente Amsterdam, Schriftelijke vragen van het lid Vroege, 26 maart 2019 
5 AT5, Maaltijdbezorgers veel gevaarlijker dan andere scooterrijders, 9 januari 2019 
6 De Vereende, De Vereende en VVN starten campagne om de verkeersveiligheid van maaltijdbezorgers te verbeteren, 9 

januari 2019 
7 https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/4654281/maaltijdbezorgers-ongeluk  

https://insights.abnamro.nl/2019/01/headlines-bezorgplatform-boert-beter-dan-maaltijdbezorger/
https://www.amweb.nl/schade/nieuws/2019/01/bezorgscooters-rijden-zes-keer-zoveel-schade-als-prive-scooters-101114751?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.108662336.392742922.1556626225-1221698874.1531223764
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/5103517/2#search=%22vroege%20verheul%22
https://www.amsterdam.nl/publish/pages/905632/359_19_schriftelijke_vragen_vroege_zorgen_om_verkeersveiligheid_bij_maaltijdbezorgers_op_scooters.pdf
https://www.at5.nl/artikelen/190434/maaltijdbezorgers-veel-gevaarlijker-dan-andere-scooterrijders
https://waarborgfonds.vereende.nl/nieuws/de-vereende-en-vvn-starten-campagne-om-de-verkeersveiligheid-van-maaltijdbezorgers-te-verbeteren/
https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/4654281/maaltijdbezorgers-ongeluk
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Cijfers laten groei zien 

Het bezorgen van eten blijft onverminderd populair en het aantal ongelukken lijkt te 

stijgen. RTL Nieuws becijferde dat er inmiddels gemiddeld één keer per week een 

ambulance uitrukt voor een ongeluk met een maaltijdbezorger. SZW heeft inmiddels 

extra controles aangekondigd. 

 

Verkeerstrainingen 

De gemeente kan aanvullende maatregelen doorvoeren, maar het is van belang dat 

deze niet in strijd zijn met, reeds uitputtend geregeld zijn door, of het doel doorkruisen 

van hogere regelgeving, zoals de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994). De 

verkeersveiligheid voor maaltijdbezorgers is niet uitputtend geregeld en de cijfers 

laten noodzaak zien tot aanvullende maatregelen. Maaltijdbezorgers op scooters zijn 

6 keer vaker betrokken bij onveilige situaties dan andere scooterrijders en het 

gemiddelde schadebedrag ligt 75% hoger, waarmee we een risicobeeld zien dat vele 

malen hoger ligt dan gemiddeld, afkomstig van een afgebakende en duidelijk te 

definiëren groep verkeersdeelnemers die ook nog eens in relatief korte tijd enorm in 

aantal gestegen is. Bij maaltijdbezorgers op e-bikes is de onervarenheid op de weg 

en de jonge leeftijd een belangrijke risicofactor. Daarnaast heeft ook deze groep te 

maken met  tijdsdruk en prikkels om snel te bezorgen.  

 

Zowel de groep van e-bike maaltijdbezorgers als de scooter maaltijdbezorgers wijken 

af van reguliere verkeersdeelnemers, omdat deze groep continu bezig is met een 

race tegen de klok. Bezorgers willen het eten warm bezorgen, volgen de route op hun 

telefoon, worden beloond per bezorging, en streven veelal naar een zo groot 

mogelijke fooi. Deze prikkels stimuleren onveilig rijgedrag waarbij bezorgers eerder 

bereid zullen zijn door het rode licht te rijden of een stoepje mee te pakken.  

 

De aanvullende verkeerstrainingen die D66 voor ogen heeft zal op accenten 

verschillen voor beide groepen. Scooterbezorgers dienen al een rijbewijs te hebben, 

ze worden geacht de regels te kennen. Een training over de reguliere verkeersregels 

zou in strijd kunnen komen met de WVW 1994 en daarop berustende regelgeving. 

waarin is opgenomen aan welke voorwaarden de deelnemers aan het verkeer 

moeten voldoen en waarvoor ze een opleiding moeten volgen.
8
  

 

D66 bepleit echter geen reguliere verkeerscursus, maar een cursus die specifiek 

gericht is op de risico’s waar de groep scooterbezorgers in Amsterdam mee te maken 

heeft. Dat wil zeggen: deelnemen aan het verkeer tijdens het onder tijdsdruk 

bezorgen van eten. Routes volgen op je telefoon, appen/bellen tijdens het rijden met 

werkgever of klant, geen helm dragen en roekeloos gedrag.  

 

Voor e-bike maaltijdbezorgers geldt niet automatisch dat ze over een rijbewijs 

beschikken gezien de gemiddeld jongere leeftijd en grotere onervarenheid van deze 

groep. Deze cursus zal dan ook van een laagdrempeliger niveau moeten zijn. Een 

                                                   
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/
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reguliere verkeerscursus is voor e-bike maaltijdbezorgers op de plaats. 

 

 

Wie doet mee? 

De branchevereniging van maaltijdbezorgers heeft zich eerder al enthousiast 

uitgelaten over verkeerstrainingen en zei iedere vorm van extra opleiding toe te 

juichen.
9
 Verder is verzekeraar De Vereende zelf al met een initiatief begonnen om de 

verkeersveiligheid van de maaltijdbezorgers te verbeteren en het aantal en de mate 

van schades terugbrengen door een financiële prikkel: zij verlaagt het eigen risico van 

maaltijdbezorgers die mèt certificaat rijden.
10

 Wat D66 betreft kunnen bereidwillige 

partners in combinatie met financiële prikkels en de sturende hand van Amsterdamse 

regelgeving leiden tot een flinke verbeterslag. In het geval dat de samenwerking met  

betrokken organisaties niet leiden tot het invoeren van verkeerscursussen, dan komt 

het verplichten van cursussen wat D66 betreft als optie in beeld, aangezien er 

juridisch gezien ruimte bestaat voor gemeentelijke regels over dit onderwerp. 

 

Convenant 

Naast een verkeerscursus is D66 van mening dat het noodzakelijk is duidelijke kaders 

te stellen ten aanzien van de verantwoordelijkheid van de bezorgdiensten. Met 

andere woorden: een minimale inspanningsplicht. Deze inspanningsplicht geldt voor 

de volgende verkeersveiligheid aspecten: 

 

1. Fiets die voldoet aan de kwaliteitseisen ten aanzien van onder andere 

verlichting, banden, bel, remmen conform de Regeling Voertuigen; 

2. Aanwezigheid van een smartphonehouder op fietsen en scooters; 

3. Beschikbaarheid van jassen en tassen met reflecterende vlakken om op te 

vallen bij deelname in het verkeer; 

4. Beschikbaarheid van fietshelm en scooterhelm; 

5. Instructievideo’s bij aanvang dienstverband en periodiek extra aandacht 

voor veiligheid middels postercampagnes, filmpjes en via andere 

communicatiemiddelen; 

6. Onderschrijven van de reeds geldende meldplicht bij inspectie SZ in geval 

van ongeluk. Bij een ziekenhuisopname, of als er sprake is van blijvend letsel, 

zijn bedrijven verplicht om dit te melden bij de inspectie. De inspectie kreeg 

vorig jaar echter maar één melding binnen. Bedrijven dienen hun 

verantwoordelijkheid te nemen en in het convenant dient onderschreven te 

worden dat melden proactief gedaan wordt.  

 

Rugnummerherkenning 

De fractie van D66 is van mening dat een verplichte vorm van identificatie zoals 

rugnummers en een zichtbaar telefoonnummer kan helpen om de verkeersveiligheid 

te verbeteren. Op deze manier kunnen bezorgers of het bezorgbedrijf bij roekeloos 

gedrag aangesproken worden. Deze vorm van sociale controle zou kunnen 

voorkomen dat bezorgers onnodige risico’s nemen, omdat ze weten dat ze erop 

aangesproken kunnen worden. De herkenbaarheid van een bepaalde groep 

verkeersdeelnemers is niet geregeld in de WVW 1994. Dat vergroot derhalve de 

                                                   
9 AT5,  D66-raadslid wil maaltijdbezorgers terug in schoolbanken om verkeersveiligheid, 24 augustus 2017 
10 De Vereende, De Vereende verlaagt eigenrisico voor maaltijdbezorgers met certificaat, 6 februari 2019  

https://www.at5.nl/artikelen/172342/d66-raadslid-wil-maaltijdbezorgers-terug-in-de-schoolbanken-om-verkeersveiligheid
https://www.at5.nl/artikelen/172342/d66-raadslid-wil-maaltijdbezorgers-terug-in-de-schoolbanken-om-verkeersveiligheid
https://vereende.nl/actueel/de-vereende-verlaagt-eigen-risico-voor-maaltijdbezorgers-met-certificaat/
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ruimte voor gemeentelijke regels. Voor veel bedrijven die werken met vrachtwagens 

of bezorgbusjes in het verkeer is dergelijke identificatie al gangbare praktijk. Zij 

gebruiken stickers op de auto waarmee omstanders worden aangemoedigd 

complimenten of klachten over iemands rijstijl door te geven. Wat D66 betreft wordt 

dit ook in de bezorgmaaltijdenbranche gangbare praktijk. 

 

Kanttekening hierbij is dat de verhouding tussen de bezorgdienst en de bezorger 

complex is. Een bezorger kan bijvoorbeeld tegelijkertijd via Uber Eats en Deliveroo 

online zijn. Een uniek nummer voor een platform of restaurant is dus lastig. De 

platforms kunnen niet eisen dat een koerier daadwerkelijk een tas gebruikt  die 

geleverd wordt door het platform. Ook kunnen zij niet eisen dat de tas van 

bijvoorbeeld Uber Eats niet wordt gebruikt bij bezorgingen van een ander platform. In 

samenspraak met de platforms en de restaurants dient er gesproken te worden over 

de haalbaarheid en wenselijkheid van deze zogenoemde rugnummerherkenning.  

 

Andere gemeenten 

Andere gemeenten hebben reeds het initiatief genomen tot aanvullende 

verkeerstrainingen. Zo is Nijmegen gestart met een gratis ochtendcursus in 

samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging, en wordt er in 

Rotterdam nagedacht over een ‘’three strikes out’’-vorm waarbij een restaurant zijn 

bezorgers na drie aanrijdingen op eigen kosten een cursus verantwoord rijgedrag 

moet laten volgen.
11

 De ontwikkelingen op de maaltijdbezorgmarkt gaan echter snel. 

Dat betekent dat gemeenten vaak achter de feiten aanlopen, of dat ontwikkelingen in 

de ene gemeente al in volle gang zijn terwijl ze in de andere nauwelijks begonnen 

zijn. Daarom is dit bij uitstek een onderwerp waarbij nauw contact en nauwe 

monitoring samen met andere gemeenten wenselijk is. 

 

 Stukken 

  Meegestuurd Bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel 
Ter inzage gelegd n.v.t. 

 

Het lid van de gemeenteraad van Amsterdam 

  

J.S.A. Vroege (D66) 

 

                                                   
11 AD.nl, VVD: Liever een lauwe pizza dan een onveilige stad, 11 april 2019 

https://www.ad.nl/rotterdam/vvd-liever-een-lauwe-pizza-dan-een-onveilige-stad~a76a71cf/?fbclid=IwAR3iFAHYyoovF2PIeL1f7jcXfUi5f4HUQj-rolzlMb2iIh51heVodP4eJrQ

