
Motie ‘Fietsen op een lid’ 
(Bij agendapunt 3b, vraag 3) 
 
 
De ledenraad van de Fietsersbond in vergadering bijeen op 2 februari 2019, sprekende over de 
Fietsvisie 2040 en missie, vraag 3: ‘Stemt de Ledenraad ermee in dat de Fietsersbond er is voor alle 
fietsers die fietsen op een lid van de FietsFamilie?’ 
 
Constaterend 
- dat het Algemeen Bestuur voorstelt om er voortaan niet te zijn voor alleen de fietser maar voor een 
hele fietsfamilie. 
 
Overwegend 
- dat de afdeling Haarlem in een brief d.d.26 februari 2018 aan het Algemeen Bestuur heeft 
geschreven dat de huidige doelstelling van de Fietsersbond met reden smal is geformuleerd: de 
verbreding van de doelstelling ondermijnt de legitimiteit van de Fietsersbond en de ontvankelijkheid 
bij de rechtbank. 
- dat de afdeling Amsterdam op 19 mei 2018 aan het Algemeen Bestuur een schrijven heeft 
gezonden - dat door dertig afdelingen1 werd gesteund - waarvan de kernboodschap luidde: “Wij 
vinden dat de Fietsersbond er is voor de fiets. De Fietsersbond behartigt de belangen van de fietser. 
Indien een bredere visie wordt ontwikkeld, vinden wij dat die deze belangenbehartiging voor de 
fietser moet versterken.” 
- dat de kans op onenigheid binnen de familie groter wordt naarmate het onderlinge verschil tussen 
de leden toeneemt. 
 
Besluit 
er niet mee in te stemmen dat de Fietsersbond er is voor alle fietsers die fietsen op een lid van de 
FietsFamilie, voordat de ledenraad een duidelijke methodiek heeft vastgesteld voor het omgaan met 
belangentegenstellingen binnen de familie, en heeft uitgezocht wat de gevolgen zijn voor de 
ontvankelijkheid in rechtsgeschillen. 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Afdeling Amsterdam 
Jan Pieter Nepveu (lid afdelingsbestuur) 
 
Afdeling Haarlem 
Jaap Moerman 
 
Afdeling Groningen 
Wim Borghols 
 
Afdeling Haagse Regio, 
Frank Poppe 
 
                                                           
1 Die boodschap werd onderschreven door de afdelingen Amsterdam, Haagse regio, Rotterdam + regio’, 
Zuidoost-Brabant, Haarlem en Regio, Leiden, Groningen, Nijmegen, Drenthe Midden, Midden-Brabant, Gouda, 
Zaanstreek, Zwolle, Deventer, Breda, Waterland, Apeldoorn, Ede, Houten, Hengelo, Castricum, Langstraat, 
Aalsmeer-Uithoorn, Almelo, Zuidplas, Oosterhout, Epe, Hellendoorn, Drimmelen, Edam-Volendam (niet meer 
actief); en de onderafdelingen Veghel, Berkelland, Katwijk-ZH, Zeeuws Vlaanderen, Assen, St Michielsgestel 
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Advies van het Algemeen Bestuur aangaande Motie 9. ‘Fietsen op een Lid van de FietsFamilie’: Het bestuur ontraadt 
de motie. 
 
Toelichting: 
Allereerst over de tekst van de motie: De indieners verwijzen naar een breed gedragen brief waarvan de thematiek 
een iets andere was dan belangenbehartiging tussen verschillende soorten fietsers waar de motie zich nu op richt. In 
de brief betrof het de relatie tussen OV, fiets en lopen.  
 
De kern van de motie lijkt de zorg te zijn dat met de Fietsvisie2040:  

1) De belangen voor traditionele fietsers minder krachtig verdedigd kunnen worden dan in de huidige 
situatie, in bijzonder bij juridische geschillen tussen verschillende leden van de FietsFamilie.  

2) En dat er een methode nodig is om met belangenverschillen tussen verschillende FietsFamilieleden om 
te gaan.  

  
Ten aanzien van het eerste punt:  

1. Het bestuur vindt dat met de Fietsvisie2040 de belangenbehartiging voor fietsers juist aanzienlijk verstevigd 
wordt. Door een open verenging te zijn, voor iedereen die zich fietser voelt en die rijdt op een lid van de 
FietsFamilie, wint de Fietsersbond aan zeggingskracht voor een grotere groep mensen. Met een grotere 
groep mensen die zich bij ons thuis voelt, staan we sterker in belangrijke beleidstrajecten. In beleidstrajecten 
kan de Fietsersbond de meeste winst boeken voor het fietsbelang. Ook bij het voeren van campagnes zal ons 
bereik en dus invloed groeien. Tot slot is de openheid van belang om recht te doen aan de identiteit van onze 
vereniging: We zijn een ‘Fietsers’bond, primair gericht op mensen, en niet een ‘Fiets’bond, gericht op het 
voertuig.   Het bestuur vindt daarom dat het belangrijk is dat de Fietsersbond de Fietsvisie2040 nu aanneemt 
zodat we deze zo snel mogelijk in stelling kunnen nemen bij alle vraagstukken die vandaag de dag al spelen. 
Het bestuur wil daarom niet dat deze motie in plaats komt van het stemmen over de Fietsfamilie. 

 
2. Familie kies je niet, die heb je. Feit is dat de ontwikkeling van de Fietsfamilie niet te stoppen is en bijdraagt 

aan verminderen van het autogebruik. De fietsfamilie is een gezonde en over het algemeen een wenselijke 
ontwikkeling vanuit fiets perspectief. Nu gaat de discussie over de speedpedelec, volgend jaar kan het gaan 
om een nieuwe vrachtfiets en over 20 jaar iets waar we nu nog geen voorstelling van hebben. Er moet dus 
een grotere vraag beantwoord worden: Wil de fietsersbond positief onderdeel zijn van deze ontwikkeling 
door DE belangenbehartiger te zijn voor deze brede groep fietsers in de FietsFamilie of wil de Fietsersbond 
zich behoudend opstellen en zich focussen op een steeds kleinere groep fietsers? Met de Fietsvisie2040 kiest 
het bestuur nadrukkelijk voor het eerste.  

MEMO  
agendapunt 3. Fietsvisie 2040 

Aan: Ledenraad 

Van: AB 

CC:  

Betreft: Motie 9. ‘Fietsen op een lid van de familie’ 

Datum: 30 januari 2019 



 
3. We gaan daarbij onderlinge discussies in de fietsfamilie niet uit de weg. Bij de bepaling van het 

verenigingsstandpunt wegen de belangen van de meest kwetsbare fietser het zwaarst. Bij juridische zaken 
waar twee fietsbelangen onderling tegenover elkaar zouden komen te staan, kiest de Fietsersbond voor het 
belang van de meest kwetsbare fietser. De Fietsersbond is vrij om hierin een eigen positie te bepalen.  

 
Ten aanzien van het tweede punt: Een methodiek ontwikkelen voor onderlinge belangenafweging.  

4. Als bestuur raden we af om een methodiek te ontwikkelen. Een methodiek opzetten kan mogelijk fietsers 
benadelen en roept een vals beeld van duidelijkheid op. Er zijn terechte zorgen. In veel gevallen is het niet 
wenselijk om snelle of zware fietsen toe te laten op de huidige fietspaden. Zoals we omschreven hebben in 
de visie is hiervoor een radicaal andere inrichting van het wegennet nodig.  
 

5. De kernvraag is: Kan de Fietsersbond opkomen voor de belangen van verschillende groepen fietsers? Naar 
het oordeel van het bestuur wel. Deze verschillen tussen groepen fietsers bestaan immers in essentie ook nu 
al. Met wielrenners en e-bikende ouderen als exemplarisch voorbeeld van letterlijk botsende belangen. De 
Fietsersbond kiest daarbij altijd de offensieve strategie richting overheden. Beide groepen zijn voor de 
Fietsersbond belangrijk en conflicten komen voort uit te kort schietende inrichting of een verkeerde 
toewijzing van plek op de weg. Deze boodschap en strategie wordt bij de FietsFamilie voortgezet. Tot er meer 
ruimte is, houden we vast aan scheiding op basis van massa en snelheid. De voertuigspecificaties (fiets, 
bromfiets, bijzondere bromfiets, eventuele nieuwe categorieën) in combinatie met de toewijzing van de plek 
op de weg, bieden daarbij voldoende onderscheid om misstanden aan te kunnen wijzen en juridisch te 
kunnen onderbouwen.  

 
6. Daarbij komt dat niet alleen de FietsFamilie zich ontwikkeld, maar ook de fietsinfrastructuur. Denk daarbij 

aan de ontwikkeling van de snelfietsroutes en de gestegen gebruik van e-fietsen. Het bestuur vindt dat de 
Fietsersbond zich hier niet van mag afsluiten en zowel de ontwikkeling van de FietsFamilie als de 
fietsinfrastructuur goed moet volgen  en waar mogelijk moet bijsturen. Dit is een iteratief proces waar 
volgens het bestuur continue afwegingen plaatsvinden en waar een eventueel vast te stellen methode niet 
zal werken. 

 
7. Tot slot, pas als de Fietsvisie2040 is vastgesteld, kan de volgende stap in ons ontwikkelingsproces gezet 

worden: Welke organisatie past het beste bij de uitvoering van de Fietsvisie2040? Uitstel van de Fietsvisie 
betekent ook uitstel van dit proces. Binnen dit organisatieproces is een van de vraagstukken hoe we de 
verschillende groepen fietsers in de Fietsersbond organiseren. Samen met de commissie Toekomst gaan we 
hier voor de volgende ledenraad mee aan de slag.  

 
 
 


