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Een scootmobiel, een hele uitkomst! 
 

Of u hem nu in bruikleen hebt gekregen van de gemeente of 
zelf hebt gekocht, een scootmobiel is voor menigeen een 
hele uitkomst. U kunt zich weer zelfstandig verplaatsen in uw 
dorp en omgeving. Weet u dat er in Nederland 400.000 men-
sen, veelal senioren en mensen met beperkingen, rondrijden 
op een scootmobiel? 

Eigenlijk is het verwonderlijk, dat iedereen zomaar op een scootmobiel mag 
rijden, zonder bewijs dat u er goed mee overweg kunt en zonder een test of u 
de speciale verkeersregels voor scootmobielen kent. Want het berijden van 
een scootmobiel in het drukke verkeer is, vooral in het begin, niet zo eenvoudig
als het lijkt. Je moet eerst de besturing onder de knie krijgen en daarna de 
verkeersregels in acht nemen. Er gebeuren dagelijks heel wat ongelukken, 
soms met ernstige afloop.
 

Daarom heeft de SeniorenRaadBest deze folder gemaakt voor mensen die 
een scootmobiel hebben of eraan denken er een aan te schaffen. U leest 
hierin over de verkeersregels voor scootmobielen, hoe en waar men in Best 
aan een scootmobiel kan komen, hoe u veilig leert rijden op een speciale 
scootmobielcursus of via een ergotherapeut en wat er zo fijn aan is,  om lid 
te worden van de scootmobielclub ‘Best on Wheels’.

1.  DE AANSCHAF VAN EEN SCOOTMOBIEL

Er zijn drie manieren om een scootmobiel aan te schaffen:
–  scootmobiel in bruikleen krijgen van de gemeente, als Wmo-voorziening
–  via een PGB van de gemeente een eigen scootmobiel kopen 
–  met eigen geld een scootmobiel kopen 
  

A. Via de gemeente: Bij de gemeente kan
men via een Wmo-aanvraag een scootmobiel
in bruikleen krijgen om te voorzien in uw ver-
voersbehoefte voor uw dagelijks levensonder-
houd. Een Wmo-klantmanager beoordeelt of u
met uw beweegbeperking daarvoor in aanmerking komt, opdat u zelfstandig 
kunt blijven functioneren – eventueel met hulp van anderen om u heen. Uw 
vrijetijdsbehoefte telt daarbij niet mee. Bij twijfel kan er een medisch onderzoek
plaatsvinden door een onafhankelijke keuringsdienst. Mocht uw verzoek wor-
den afgewezen, dan kunt u bezwaar aantekenen, dat beoordeeld wordt door 
een onafhankelijke commissie.
De scootmobiel die u van de gemeente in bruikleen krijgt is een standaard type
van Welzorg of Medipoint met een nogal matige accu. Er zit wel een pech-
onderweg en een onderhoudscontract bij, zodat er hulp komt bij pech onder-
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weg. De gemeente levert de scootmobiel alleen om noodzakelijke dagelijkse 
dingen mee te doen, maar niet om er voor uw genoegen tochtjes mee te ma-
ken. Vandaar dat sommige mensen toch liever uit hun eigen beurs een betere 
scootmobiel kopen met een meer krachtige accu.
   

B.  Met een PGB zelf kopen
U kunt bij de gemeente in plaats van een scootmobiel in bruikleen te krijgen 
ook een PGB (Persoons Gebonden Budget) aanvragen voor een scootmobiel. 
Daarmee schaft u dan zelf een geschikte scootmobiel aan, bijvoorbeeld in Best
bij de ZHON zorgwinkel. Er moet dan meestal wel eigen geld bij. U kunt met 
het PGB ook een gekochte, tweedehands scootmobiel kopen van iemand 
anders, die hem niet meer gebruikt of die is overleden. Ook ZHON heeft twee-
dehands scootmobielen. Vergeet niet ook een pech-onderweg verzekering en 
een onderhoudscontract af te sluiten. Let op! Voor een op eigen initiatief reeds 
gekochte scootmobiel, kunt u geen PGB meer krijgen. Hoedt u voor 
scootmobielverkopers die u een scootmobiel proberen aan te smeren! 
  

C. Op eigen initiatief kopen
Iedereen kan op eigen initiatief en met eigen geld een scootmobiel kopen. In 
Best kan dat bij de ZHON Zorgwinkel. Daar is een grote keus uit veel ver-

schillende merken en soorten scootmobielen, zoals 
een 4-wieler.  De verkoper vertelt u dan hoe de scoot-
mobiel te bedienen en hoe u zich in het verkeer dient 
te gedragen. Hij geeft u ook het boekje ‘Rijwijzer met 

uw scootmobiel’ van VVN mee (als hij die in voorraad heeft), met 
gedetailleerdere uitleg. Dit boekje kun je ook bij VVN zelf aanvragen. ZHON 
Zorgwinkel kan u tevens helpen met de WA-verzekering van uw scootmobiel. 
Een Pech onderweg-verzekering kunt u zelf voor ca. € 53,- per jaar afsluiten bij
de ANWB, waardoor u bij pech wordt geholpen en altijd thuis komt. ZHON 
Zorgwinkel zorgt voor de onderhoud van uw scootmobiel.

   

Rol van een ergotherapeut
Een ergotherapeut kan u helpen voor en na de aanschaf van een scootmo-
biel. Kunt u de scootmobiel wel veilig berijden? Zijn er zichtproblemen? Pro-
blemen met de bediening (mensen met dementie kunnen vaak de knoppen 
niet onthouden) of met op- en afstappen? Welk type scootmobiel is voor u 
het beste? Hij kan uw rijvaardigheid testen en u de verkeersregels uitleggen.

Voor de aanvrage van een scootmobiel bij de gemeente is een rapport van 
de ergotherapeut, dat vroeger vereist werd, echter nu NIET meer nodig. 
Maar wel verstandig als u zelf een scootmobiel wilt gaan kopen. 
Ergotherapie Best-Oirschot: 06-213358448, www,ergobest.nlV
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Zelf een WA-verzekering afsluiten
Een scootmobiel is een motorrijtuig en daarom bent u verplicht – net al bij een 
auto – hem te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, dus tegen schade
aan derden. Schade aan de scootmobiel zelf of letsel aan uzelf valt daar niet 
onder, maar kan wel worden bijverzekerd via een allriskverzekering.

Aanschaf scootmobiel aftrekbaar voor belastingen?
Helaas, een scootmobiel is – net als een rolstoel – niet aftrekbaar.

2. VERKEERSREGELS VOOR SCOOTMOBIELEN 
  

Alle verkeersregels voor scootmobielen vindt u het boekje ‘Rijwijzer met uw 
scootmobiel’ van VVN (Veilig verkeer Nederland) en op de website 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijzondere-voertuigen/vraag-en-antwoord/
wat-zijn-de-verkeersregels-voor-een-gehandicaptenvoertuig-met-een-motor.
   
Hier volgt een beknopt overzicht van deze regels: 

–  Wie mogen een scootmobiel rijden? Iedereen die 16 jaar of ouder is. Ook 
mensen die geen handicap hebben. Ook onder de 16 mag het als je niet 
harder rijdt dan 10 km/uur. U hoeft geen rijbewijs of diploma te hebben. U 
koopt of krijgt een scootmobiel en mag er zó mee de weg op. Het is uw 
eigen verantwoordelijkheid zich daar goed op voor te bereiden. 

–  Waar mag je rijden? Bijzonder van een scootmobiel is dat je er overal mee 
mag rijden: op de stoep, voetgangersgebied, woonerf, 
onverharde paden, fiets- en bromfietspaden en op de 
rijbaan tussen al het andere gemotoriseerd verkeer. Alleen 
autowegen mag niet. Op het trottoir hou je je aan de 
verkeersregels van de voetgangers. Op fietspaden en op 
rijwegen gelden de verkeersregels voor fietsers. 

–  Voorrangsregels: dezelfde voorrangsregels als voor het andere verkeer, 
dus bijv. op gelijkwaardige kruisingen voorrang geven aan verkeer van 
rechts en altijd op tijd aangeven als je links- of rechtsaf wilt. 

–  Maximum snelheid: op trottoir of in winkelcentra 6 km/u, in een woonerf 15 
km/u, op het (brom)fietspad in de bebouwde kom 30 km/u en daarbuiten 40 
km/u, op de rijbaan tot 45 km/u, binnen en buiten de bebouwde kom. 

–  Naast elkaar rijden: is op de weg niet toegestaan! Inhalen mag wel.

–  Zebrapaden: Als je oversteekt, heb je net als voetgangers, voorrang. Rij je 
zelf op de weg dan verleen je voorrang aan de overstekers

–  Parkeren: mag op de stoep en voetgangersgebied, als je de
doorgang maar niet blokkeert. Het mag ook naast een stoep met
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gele streep en op een gehandicaptenparkeerplaats. Maar let op: stop- of 
parkeerverboden voor auto’s en/of fietsers gelden ook voor scootmobielen.

–  Verlichting: Voor- en achterlicht is verplicht bij schemering, duisternis, mist 
en harde regen. Niet verplicht, maar wel  heel verstandig is een reflecte-    -
rend vest of hesje over de rugleuning van de scootmobiel, zodat u altijd 
goed zichtbaar bent voor anderen.

–  Rijbewijs: bestaat niet voor scootmobielen. Ook VVN (Veilig Verkeer Neder-
land) is ertegen: “Het grote voordeel van een scootmobiel is dat mensen 
zonder veel hindernissen een manier hebben om toch op pad te kunnen”. 
Wel is het verstandig een cursus rijvaardigheid te volgen. 

–  Verzekeringsplaatje: Een WA-verzekering voor uw scootmo-
biel is wettelijk verplicht. U krijgt dan een verzekeringsplaatje
achterop uw scootmobiel. (De boete voor onverzekerd rond-
rijden is € 280). Handig is uw WA-verzekering uit  te breiden
met een Allriskverzekering tegen schade 

–  Identiteitskaart: moet u altijd bij u hebben op een rit met uw scootmobiel

–  Mobiele telefoon: u mag geen mobiel of andere apparatuur gebruiken als u
rijdt. (Boete bedraagt € 95). Als u stilstaat mag u wel handsfree bellen.

–  Alcohol: net als voor autorijders: maximaal 2 glazen alcohol.

–  Medicijnen: lees hiervoor de bijsluiter, raadpleeg uw huisarts of apotheek. 
of het medicijn de rijvaardigheid beïnvloedt:  www.rijveiligmetmedicijnen.nl

3. VEILIG LEREN RIJDEN OP EEN SCOOTMOBIEL
   
Om veilig te leren rijden moet u zich eerst de verkeersregels in de oren kno-
pen en goed oefenen met de bediening op een rustig stuk weg. Voor aanko-
mende  beginnende of ervaren scootmobielisten heeft Veilig Verkeer Neder-
land (VVN) een scootmobielcursus of workshop opgezet. Deze is gratis en 
wordt gegeven per gemeente, in Best door de plaatselijke VVN-afdeling (tel. 
06-11368225, e-mail: secretarisvvnbest@outlook.com). 

Op deze workshop van één dag kunt u uw kennis van de verkeersregels opfris-
sen en het gebruik van de scootmobiel in de praktijk oefenen. Het kan met uw 
eigen scootmobiel als u die hebt, of een aldaar beschikbare. Doel van de trai-
ning is dat u veilig aan het verkeer gaat deelnemen.

Deze VVN-workshop is een rijvaardigheidstraining die maxi-
maal bestaat uit de volgende onderdelen: 
•  theoretisch deel door een deskundige VVN-vrijwilliger 
•  behendigheidsparcours om rijvaardigheid te oefenen 
•  zo mogelijk: straatrit in kleine groepjes met begeleiding
•  oog- en gehoortest door een lokale opticien en audicien.
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Aan het einde van de workshop krijgt iedereen een deelnamecertificaat.
Naast deze vaste onderdelen is er meestal ook koffie/thee, een gratis middag-
lunch en krijg je het boekje ‘Rijwijzer met uw scootmobiel’. In 2016 en 2018 gaf
VVN-Best deze workshop. Het plan is om dat ook dit en volgend jaar te doen. 
Datum en plaats worden op tijd bekend gemaakt in o.a. Groeiend Best 

Opfriscursus
Bent u onzeker over de verkeersregels en -situaties? Daarvoor heeft VVN een 
speciale online Opfriscursus voor scootmobielgebruikers gemaakt, Het zijn 24 
verkeersvragen met direct feedback. De Opfriscursus kunt u volgen op de 
website  opfriscursus.vvn.nl. Kies daar ‘Scootmobielgebruikers’.

  
4. GEBRUIKSTIPS VOOR UW SCOOTMOBIEL

Tips voor het rijden 
•  Kies niet de kortste, maar de veiligste route.
•  Wees goed zichtbaar bijv. met een opvallend hesje.
•  Doe altijd op tijd je verlichting aan.
•  Rijd met een goed geladen accu en alcoholvrij.
•  Neem een bocht nooit met hoge snelheid
•  Rij een verhoging nooit schuin op, maar recht van voren
•  Als je met anderen gaat: rij achter en niet naast elkaar 
•  Neem voor noodgevallen een mobiel mee en je pech-onderweg pasje 
•  Bel bij pech onderweg het alarmnummer op je pasje 
  

Tips voor het stallen  
•  Je mag de scootmobiel stallen in je eigen woning, schuurtje of berging.
•  Stallen mag ook op een open galerij van een flatgebouw, maar dan moet er
   minstens 85 cm vrij ruimte zijn om erlangs te kunnen.
•  Stallen mag niet in de vluchtroute van een woongebouw
•  Woon je in een flat zonder aparte stallingsruimte voor scootmobielen, vraag
    daar dan om bij de woningcorporatie of vraag een stallingbox te plaatsen.
   

Tips voor het accugebruik 
•  Bij het opladen moet de temperatuur minstens 15o en maximaal 28o zijn.
•  Bij dagelijks gebruik van uw scootmobiel kunt u het beste de accu iedere 
   dag opladen zonder onderbreking, bij voorkeur 's nachts
•  Als u de scootmobiel minder vaak gebruikt (‘s winters, bij ziekte) laad dan
   minstens één keer per maand 48 uur op. Of hou de acculader aangesloten
•  Is de accu helemaal leeg gereden, laadt hem dan 12 uur op of nog langer
•  Raakt de accu snel leeg? Dan is hij meestal versleten, dus vervangen.
•  Accu’s raken eerder leeg als u op (te) zachte banen rijdt. 
•  Accu’s worden ‘lui’ als u ze na een korte rit direct aansluit op de oplader.
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5.  SCOOTMOBIELCLUB  “BEST ON WHEELS” 

Sinds 2011 bestaat in Best een scootmobielclub, genaamd 
Best on Wheels. Als u lid bent, kunt u maandelijks mee-
doen met een scootmobieltocht door de natuurrijke omge-
ving van Best. Plaats van samenkomst: het Dorpsplein. 
Elke maand is het weer een andere tocht met een andere 
bestemming. Halverwege de tocht legt men aan op het ter-
ras van een gezellige horecagelegenheid.

Wie kunnen er meedoen?
De club is er voor alle inwoners
van Best met een scootmobiel.
Iedereen is welkom. Ook minder
ervaren rijders kunnen meerijden,
omdat de tochten gereden wor-
den in meerdere groepen met
verschillende snelheden. De be-
doeling is steeds hetzelfde: ge-
nieten van het samen rijden van
mooie, gezellige tochten door de
mooie omgeving van Best over
rustige, veilige wegen. Het is niet alleen ontspannend en sportief, maar ook 
gezellig, vooral als iedereen halverwege de tocht neervlijt op een terras waar 
het samen heerlijk toeven en keuvelen is. Gezelligheid is een belangrijk ele-
ment voor de deelnemers van Best on Wheels. Voor, tijdens en na een tocht 
worden ervaringen en verhalen uitgewisseld met mekaar.

Hoe wordt er gereden? 
De tochten worden gereden op elke eerste dinsdag van de maand, van april 
t/m oktober. Men vertrekt  steeds om 13.00 uur.  Vanaf 12.00 uur staat de mon-
teur van Welzorg al klaar om uw banden op te pompen of uw scootmobiel even

snel na te kijken! Vanuit Best gaat het elke 
keer weer een andere kant op, maar altijd door
de groene natuur en alleen op rustige wegen 
en paden die geschikt zijn voor scootmobielen.
Elke tocht wordt gereden in 3 of 4 groepen met
ieder een andere snelheid, variërend van 10 
km/uur tot en met 16 km/uur. Er zijn steeds 
twee routes: een langere route van ca. 25 km 
en een kortere van ca. 20 km. U kiest zelf 
welke route en met welke groepje u meegaat. 
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Na elke tocht vindt u op www.bestonwheels.nl mooie foto’s, een verslag en  
een routekaart van de gereden rit. Zo kunt u de tocht nog eens na rijden. 
Leuk om dat mooie plekje of dat gezellige terrasje nog eens te bezoeken!

Veiligheid
Veiligheid staat bij alle tochten voorop. Om goed zichtbaar te zijn krijgt elke 
deelnemer een hesje om aan te trekken of om de rugleuning te doen. Vóór elk 
groepje is er een fietser die de weg wijst. Erachter een fietser die mensen op-
vangt die achterblijven. Op mogelijk gevaarlijke oversteekpunten staat er ie-
mand die u bij het oversteken begeleidt. Bij pech onderweg wordt ervoor ge-
zorgd dat u én uw scootmobiel veilig thuis komt!  Extra; vóór elke tocht start 
kunt u uw scootmobiel laten controleren door een serviceman van Welzorg.

Hoe kunt u lid worden?
Het lidmaatschap kost € 27,50 per jaar. Aanmelden bij het secretariaat van 
Best on Wheels: Ina Schottert, Tamboer 9, 5684 DB Best, 0499-851296, 
secretaris@bestonwheels.nl, of via de website www.bestonwheels.nl.

Wat is precies een scootmobiel? Volgens de verkeerswet is een scoot-
mobiel een ‘gehandicaptenvoertuig met motor’. Hij mag niet breder zijn 
dan 1,10 meter, niet langer dan 3,50 meter en niet hoger dan 2 meter.  Er
zijn ook overkapte of dichte scootmobielen met carrosserie, zoals Canta, 
Amica, Arola en Mini Cruiser City. Ook voor deze voertuigen gelden de-
zelfde regels als voor gewone scootmobielen. 

Meer informatie
 Mobilae, info scootmobielen: tel. 071-7998227, www.scootmobiel.nl
 WMO Gemeente Best: tel 14-0499, wmomelding@gembest.nl.
 ZHON zorgwinkel: Patrick Schmidt, 0499-377173, info@zhon.nl    
 VVN-Best: Jan Geraedts, 06-23777671, secretarisvvnbest@outlook.com
 Best on Wheels: Ina Schottert, 0499-851296, secretaris@bestonwheels.nl
 Ergotherapie Best-Oirschot: 06-213358448, www.ergobest.nl

©  2021  SeniorenRaadBest – Werkgroep Zorg
m.m.v. Gemeente Best, ZHON, VVN-afd. Best, Best on Wheels

Reacties en vragen n.a.v. deze folder kunt u richten aan:  
Secretariaat: Toos de Groen, 0499-396608, secr@seniorenraadbest.nl . 
Folder: John Peeters, 0499-392917, johnpeeters@onsbrabantnet.nl
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