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Onderwerp : Re: Verkeersbord F99c
Afzender : "DGA.DAH.CentrexTraffic" <DGA.DAH.CentrexTraffic@police.belgium.eu>
Datum : 01-04-2021 07:39:12

Geadresseerde(n) :

TO: "Vroemans Geert (PZ GLM)" <Geert.Vroemans@police.belgium.eu>
CC: "Van Aerschot Dirk (PZ GLM)" <Dirk.VanAerschot.1@police.belgium.eu>; "Geysen Godelieve (PZ GLM)"
<Godelieve.Geysen@police.belgium.eu>; "Jansen Guy (PZ GLM)" <Guy.Jansen@police.belgium.eu>; "Ruts
Tania (PZ GLM)" <Tania.Ruts@police.belgium.eu>

Beste collega,

Het verkeersbord F99c duidt een weg aan die voorbehouden is voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en
bestuurders van speed pedelecs. Behalve de categorie van weggebruikers waarvan het symbool is weergegeven op de
verkeersborden die bij de toegang geplaatst zijn (in casu, fietsers en gebruikers van speed pedelecs) mogen deze wegen slechts
gebruikt worden door de categorieën van weggebruikers vermeld in art. 22octies van de wegcode (KB van 01-12-1975, houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg. 

Art. 7bis van de wegcode schrijft voor dat de gebruiker van een voortbewegingstoestel, waarmee niet sneller wordt gereden dan
stapvoets, wordt gelijkgesteld met een voetganger, terwijl gebruikers van voortbewegingstoestellen waarmee sneller wordt gereden
dan stapvoets, worden gelijkgesteld met fietsers. Het is hierbij van geen belang of het een gemotoriseerd voortbewegingstoestel
betreft of niet.

Een skater, maar ook een gebruiker van een elektrische step heeft dus toegang tot deze weg indien hij sneller rijdt dan stapvoets. 

Heeft u nog vragen? Aarzel niet en stuur ons een mailtje.

Met vriendelijke groeten

Commissaris Eric Troniseck
Kennis- en expertisecentrum CENTREX Wegverkeer
Kroonlaan, 145 A - 1050 Brussel
Tel: +32 (0)2 554 48 05  / email: DGA.DAH.CentrexTraffic@police.belgium.eu

Van: Vroemans Geert (PZ GLM) <Geert.Vroemans@police.belgium.eu>
Verzonden: woensdag 31 maart 2021 17:55
Aan: DGA.DAH.CentrexTraffic <DGA.DAH.CentrexTraffic@police.belgium.eu>
CC: Van Aerschot Dirk (PZ GLM) <Dirk.VanAerschot.1@police.belgium.eu>; Geysen Godelieve (PZ GLM)
<Godelieve.Geysen@police.belgium.eu>; Jansen Guy (PZ GLM) <Guy.Jansen@police.belgium.eu>; Ruts Tania (PZ GLM)
<Tania.Ruts@police.belgium.eu>
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Beste,
 
Door onze zone loopt een fietsostrade. Deze is bij de kruising met de straten telkens voorzien van het verkeersbord F99c waarop een fietser en een
speedpedelec staan afgebeeld.
Wij ontvangen op regelmatige basis de vraag welke weggebruikers hier zijn toegelaten. Wat betreft onze situatie is het duidelijk dat fietsers en
speedpedelecs zijn toegelaten.
 
We hebben nu een concrete zaak met een skater, dus een niet gemotoriseerd voortbewegingstoestel. De vraag stelt zich nu of deze hier toegelaten is of
niet. Afgaande op het verkeersbord zijn wij geneigd om NEEN te zeggen. Dit is geen fiets. Wij echter vernomen dat de provincie dit WEL zou toelaten.
 
Hangt het nu af van de snelheid (sneller dan stapvoets) of deze wordt beschouwd als fietser of gaan we uit van de aard van het "vervoermiddel", dus
geen fiets = geen toegang.
 
Alvast bedankt.
 
Ter verduidelijking de huidige situatie :
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Met vriendelijke groeten,
 
Geert Vroemans
Teamchef Verkeer PZ GLM
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