Wat zijn de regels voor een quad?
Een quad is een voertuig met 3 of 4 wielen zonder carrosserie. Er zijn 5 soorten quads. Welke
verkeersregels er gelden, hangt af van wat voor soort quad het is.
Soorten quads
De maximumsnelheid, het gewicht en het maximum vermogen bepalen de soort quad. De soorten
quads zijn:
・ de quad die niet goedgekeurd is voor het gebruik van de openbare weg;
・ de quad die is goedgekeurd als bromfiets;
・ de quad die is goedgekeurd als driewielig motorrijtuig;
・ de (zware) quad die is goedgekeurd als personenauto;
・ de (zware) quad die is goedgekeurd als bedrijfsauto.

Verkeersregels quad
Met een quad die wettelijk wordt gezien als bromfiets moet u zich houden aan de verkeersregels
voor bromfietsers.
Ziet de wet een quad als driewielig motorvoertuig, personenauto of bedrijfsauto? Dan moet u zich
houden aan de verkeersregels voor automobilisten.

Niet goedgekeurde quad en openbare weg
Is een quad die niet is goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg? Dan mag u alleen op niet voor
het openbaar verkeer openstaand eigen terrein rijden. Er zijn geen leeftijdsbeperkingen. Voorbeeld is
een kinderquad.

Quad goedgekeurd als bromfiets
Als u een quad wilt besturen, moet u voldoen aan dezelfde regels die voor normale bromfietsen
gelden:
・ u moet minimaal 16 jaar zijn;
・ u moet een bromfietsrijbewijs hebben;
・ u draagt een helm;
・ uw quad heeft een kenteken.
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Quad goedgekeurd als driewielig motorrijtuig
Om op een quad goedgekeurd als driewielig motorvoertuig te mogen rijden, moet u:
・ minimaal 18 jaar oud zijn;
・ een rijbewijs B hebben;
・ een helm dragen. Dit geldt niet als de quad veiligheidsgordels heeft;
・ een quad met een kenteken hebben.

Nieuwe regels rijbewijs driewielig motorrijtuig
Sinds 19 januari 2013 gelden nieuwe regels voor het rijbewijs voor driewielige motorvoertuigen.
・ Wilt u op een gemotoriseerde driewieler rijden met een maximumvermogen van 15 kilowatt
(kW)? Dan moet u rijbewijs A1 hebben.
・ Wilt u op een gemotoriseerde driewieler rijden met een vermogen van meer dan 15 kW?
Dan moet u rijbewijs A hebben.
Heeft u voor 19 januari 2013 uw rijbewijs B gehaald? Dan mag u hiermee op een driewielig
motorvoertuig blijven rijden.
Quad goedgekeurd als personenauto
Om op een quad goedgekeurd als personenauto te mogen rijden, moet u:
・ minimaal 18 jaar oud zijn;
・ een rijbewijs B hebben;
・ veiligheidsgordels dragen;
・ een quad met een kenteken hebben.
U hoeft geen helm te dragen.

Quad goedgekeurd als bedrijfsauto
Om op een quad goedgekeurd als bedrijfsauto te mogen rijden, moet u:
・ minimaal 18 jaar oud zijn;
・ een rijbewijs B of C hebben;
・ veiligheidsgordels dragen;
・ een quad met een kenteken hebben.

U hoeft geen helm te dragen.

Quad op de (snel)weg
U mag alleen met uw quad op de autoweg rijden als deze harder kan rijden dan 50 kilometer per uur.
Het gebruik van de autosnelweg is alleen toegestaan voor quads waarmee een snelheid van ten
minste 60 kilometer wordt bereikt. Quads die worden aangemerkt als driewielig motorrijtuig of auto
mogen zowel de autoweg als de autosnelweg op.
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Quad van de categorie L7e.
Deze staat gedefinieerd in art. 1, lid 3,onder b van de richtlijn 2002/24:
b) andere vierwielers dan bedoeld onder a) met een lege massa van ten hoogste 400 kg (categorie
L7e) (550 kg voor voertuigen die bestemd zijn voor goederenvervoer), exclusief de massa van de
accu's in elektrische voertuigen, en met een netto maximum vermogen van ten hoogste 15 kW. Deze
voertuigen worden als driewielers beschouwd en zij dienen te voldoen aan de technische eisen voor
driewielers van categorie L5e, tenzij anders bepaald in een van de bijzondere richtlijnen.
In art. 4, lid 4, onder a van de richtlijn 2006/126 staat dat daarvoor de rijbewijscategorie B1 nodig is:
a) categorie B1:
— vierwielers als omschreven in artikel 1, lid 3, punt b, van Richtlijn 2002/24/EG;
— de minimumleeftijd voor categorie B1 wordt vastgesteld op 16 jaar;
— categorie B1 is facultatief; in lidstaten waar deze rijbewijscategorie niet wordt ingevoerd, is voor
het besturen van deze voertuigen een rijbewijs van categorie B vereist;
Omdat Nederland de categorie B1 niet heeft ingevoerd, is dus categorie B nodig (derde
aandachtstreepje).
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