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Conflictvrije kruispunten  -  Plaatsing verkeersborden B22 en B23 door AWV 

 

Sinds enkele jaren bestaan de verkeersborden B22 en B23 die fietsers toelaten om op 

conflictvrije kruispunten ook bij rood licht rechts af te slaan of rechtdoor te rijden. Het bord 

maakt fietsverkeer aantrekkelijker en efficiënter.  

 

Op woensdag 1 juli 2020 plaatste de stad Leuven aan 5 kruispunten borden (borden B22 

en B23) die duidelijk maken dat fietsers die naar rechts of gewoon rechtdoor willen, wél 

door het rood mogen rijden. De stad hoopte om de borden op 25 kruispunten te zetten, 

maar 20 daarvan zijn de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en 

die willen de borden voorlopig nog niet zetten. 

 

In de vergadering van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare werken van 25 juni 2020 

antwoordde de minister op vragen over oorzaken van fietsongevallen onder meer het 

volgende: “Er moeten natuurlijk ook meer fietspaden komen. Daar ben ik van overtuigd. 

Ook dit is een en-en-verhaal. Er moeten meer, maar vooral ook bredere en veiligere 

fietspaden met conflictvrije kruispunten komen. Dat is heel belangrijk.” 

 

1. Op hoeveel kruispunten, die door AWV worden beheerd, werd intussen een bord B22 

of B23 geplaatst?  

Graag een overzicht van deze kruispunten, sinds wanneer werden de borden geplaatst 

en welke infrastructurele ingrepen dienden er eventueel te gebeuren om deze borden 

te kunnen plaatsen.  

2. Op welke kruispunten werden er geen borden B22 of B23 geplaatst?  

Graag een overzicht per kruispunt of de borden alsnog geplaatst zullen worden en 

wanneer of indien er geen borden geplaatst zullen worden vermelding van de reden 

waarom niet. Graag ook per kruispunt een mogelijke (infrastructurele) oplossing zodat 

de borden B22 of B23 alsnog geplaatst zouden kunnen worden met de vermelding of 

AWV deze aanpassingen al dan niet zal uitvoeren met motivering indien dit niet het 

geval is. 

3. Waarom plaatst AWV geen borden B22 of B23 op de 20 kruispunten die ze in beheer 

hebben, zoals gevraagd door de stad Leuven?  

Graag een overzicht van deze 20 kruispunten en de redenen per kruispunt waarom 

deze borden niet zullen worden geplaatst. Zal AWV infrastructurele aanpassingen op 

deze kruispunten overwegen zodat de borden alsnog kunnen worden geplaatst. Indien 

niet, waarom dan niet?  
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AWV hanteerde tot deze zomer een interne richtlijn dat “rechtdoor/rechtsaf vrij voor 

fietsers” op gewestwegen enkel via verkeerslichten werd ingevoerd. Gezien de vragen van 

de lokale besturen werd beslist die richtlijn aan te passen in die zin dat opdracht werd 

gegeven aan AWV om verkeersborden B22 en B23 toe te laten op gewestwegen, indien 

een lokaal bestuur hier zelf om vraagt, en wanneer zij beschikt over een positief advies 

van de lokale politie in het kader van verkeersveiligheid.  

 

Het lokaal bestuur zal nadien voortaan contact moeten opnemen met het AWV, dat 

eventueel bijkomende aandachtspunten kan formuleren, conform deze die in het 

vademecum staan. Een invoering van de borden B22/B23 behoort dus voortaan tot de 

mogelijkheden. 

 

Er zijn reeds op verschillende lokale wegen van dergelijke verkeersborden aangebracht. 

Bij de bekendmaking van de beslissing om deze voortaan ook toe te laten op gewestwegen 

werd een bord geplaatst op het kruispunt Weggevoerdenstraat en Aarschotsesteenweg 

(N19) te Leuven. Er zijn, sinds de bekendmaking op maandag 7/9/2020 nog verschillende 

vragen van lokale besturen overgemaakt. Deze worden nu zo snel mogelijk behandeld door 

AWV. 

 


