
Fietsverlichting op je racefiets; wat zijn de regels 

Voor de andere weggebruikers en voor je eigen veiligheid is het algemeen 

bekend dat je in het donker je fietsverlichting in orde moet hebben. Maar 

wat mag er wel en wat mag niet? We zetten de wettelijke regels voor je op 

een rij.  

Wettelijke regels fietsverlichting     

• Tussen zonsondergang en zonsopgang, en overdag wanneer het zicht slecht is, moet je 

licht aan. 

• Het voorlicht moet wit of geel zijn, het achterlicht rood. 

• Het licht moet aan de fiets bevestigd zijn. 

• Losse lampjes mag je dragen op je bovenlijf, maar niet op je hoofd en armen. 

• Het licht mag niet knipperen. Je snelheid en afstand is dan moelijker in te schatten. 

• De verlichting mag andere weggebruikers niet verblinden. 

• Extra verlichting is niet toegestaan. Dus vrolijke ledjes in je wielen of meer dan één 

koplamp is niet toegestaan. 

• De verlichting hoeft alleen gevoerd te worden tijdens het fietsen. Bij stilstand hoeft 

deze dus niet te schijnen, maar voor je eigen veiligheid wel zo prettig. 

• Fiets je in het donker met een aanhanger dan moet je deze ook van een achterlicht 

voorzien. 

Aan de hoeveelheid licht zijn in Nederland geen eisen gesteld. Ons advies zorg voor goede 

verlichting en zorg voor je eigen veiligheid en die van je medeweggebruikers. 

Regels voor reflectie op je fiets        

• Een rode reflector aan de achterkant     

• Witte of gele reflectie op de wielen (velgen) of banden 

• Oranje reflectoren op je pedalen 

Bedragen boete 

Ga je toch stiekem zonder verlichting op pad, of heb je de pech dat het niet werkt en dat je 

dan net op dat moment de politie tegenkomt..., gaat je dat 55 euro (exclusief 

adminstratiekosten) kosten. Fiets je zonder de verplichte reflectoren, dan kun je een boete 

krijgen van 40 euro. Accu leeg of lampjes vergeten? Dan heb je pech; het zijn geen 

rechtsgeldige redenen om zonder verlichting te fietsen.  

Bezuinig niet op goede verlichting 

Fietsverlichting is in alle soorten en maten te koop. Bezuinig niet op een goede set voor- en 

achter verlichting. Laat je zien en zorg voor goed zicht in de donkere tijd van het jaar. Rij 

veilig. Wel zo prettig fietsen.  
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