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Vraag tot plaatsing van borden B.22 en B.23
aan kruispunten met verkeerslichten op
eekloos grondgebied
De borden B.22 en 823 worden geplaatst aan verkeerslichten en duiden aan dat fietsers op
een kruispunt door een rood licht mogen rijden om af te slaan naar rechts (822) of rechtdoor
te rijden (823).
Als fietser mag je niet zomaar overal door rood rijden! Enkel en alleen als een verkeersbord
dit aangeeft, mag je rechtsaf of rechtdoor rood fietsen. Het gaat om een kleine omgekeerde
driehoek met daarin een gele fiets en een pijl naar rechts of rechtdoor. Bovendien moet je
altijd voorrang verlenen aan andere weggebruikers, waaronder voetgangers op het
zebrapad.
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ln 2013 zijn deze verkeersborden B.22 en 823 aan de wegcode toegevoegd, onder druk van
de Fietsersbond. Enkele steden en gemeenten hebben al borden geÏnstalleerd op een aantal
kruispunten. Vooral Brussel en Gent zijn ermee gestart.
Aan alle driekleurige verkeerslichten in het Brussels gewest moet voortaan een verkeersbord
822 (fietsers mogen rechtsaf door rood) of B.23 (fietsers mogen rechtdoor door rood)
hangen, tenzij dat om veiligheidsredenen niet kan. Daarbijwordt rekening gehouden met de
factoren 'zichtbaarheid'en 'plaatsgesteldheid'. De Brusselse regering draait met deze
maatregel de huidige regelgeving, die gebaseerd is op de goodwill van de wegbeheerders,
om.
Alle negentien gemeenten van het Brussels Gewest worden voortaan verplicht om borden te
plaatsen die aanduiden dat fietsers op een kruispunt door een rood licht mogen rijden om af
te slaan naar rechts.
Door het rood rijden mag wel enkel op kruispunten waar een verkeersbord B.22 of B23
aanwezig is. De verkeersborden hingen al op heel wat gewestwegen, maar moeten nu ook
op de gemeentewegen de algemene regel worden. Via ministerieel besluit wordt artikel
67.4.3e van de wegcode daartoe aangepast. De maatregel kwam er op vraag van het
Brussels Fietsobservatorium.

ln Brussel liep op de gewestwegen al enkele jaren een testfase en die resultaten waren

eveneens positief. De nieuwe verkeersregel moet ook een aanzienlijke tijdswinst opleveren
Een Brusselse fietser staat namelijk gemiddeld één vijfde van de reistijd voor een rood licht.
Fietsers staan soms tot één vijfde van hun reistijd te wachten voor het rode licht! We
kunnen fietsen efficiënter en aantrekkelijker maken door op alle plaatsen met'zinloos rood'
de doorgang voor fietsers te versoepelen.
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ReËhtsaf door rosd: Wanrqeer h€t verkeêrsbord
aangeeft däl de vërkêerssiluatie veiliE genoeg is,
mogen fietsers do,sr het rode licht rechtsaf slaan. ln
de praktijk zal d¡l enk€l het geval zijn wanneer er
een fietsslrsok of fietspad €n een minimum aar¡
conflicten met vretgangers is.
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Recbtdoor door rud: Wann,eerliets€rs E€Ën
ënkelë v€rkeersslroüm rn,û,etsn kruisÊn. krijgen ee
, danlqzU l¡Ël n¡eulffe verke,Êrsbord d,e rnügêlijkheid
i çm aan het verkeerclicht doçr te rijden. Õp
I zebrapaden b+houden vcelgangers uiteraard
, VCOrrang.

Veilig
ln onze buurlanden Nederland en Frankrijk zijn soortgelijke regels aljaren van kracht en daar
is aangetoond dat er helemaal geen stijging is van verkeersongevallen.

Niet Verwarrend
Vaak wordt geopperd dat rechtsaf en rechtdoor door rood een verurarrende regeling is. De
nieuwe situatie is echter niet zo onnatuurlijk als het lijkt. Momenteel mag je als fietser het
verkeerslicht immers al negeren als dat links van het fietspad staat. Dit is een algemene
regel: verkeersborden en -lichten die zich links van je bevinden, gelden niet. Zie bij ons het
kruispunt Oostveldstraat-Stationsstraat waar de fietsers rechts van het rode verkeerslicht
kunnen doorrijden naar de Stationsstraat.

Vraag tot stemming
De gemeenteraad beslist om deze vraag tot plaatsing van borden 822 en 823 te installeren
aan de kruispunten met verkeerslichten op Eekloos grondgebied, voor te leggen aan de
wegbeheerder van de N9.

Michel De Sutter, gemeenteraadslid SMS

