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RECHTSAF DOOR ROOD 

Wat is RADR? 

Twee verkeersborden, B22 en B23, artikel 76.3, geven aan dat een fietser bij een rood verkeerslicht 

toch naar rechts mag afslaan of rechtdoor mag rijden. Voorwaarde is dat de fietsers voorrang 

verlenen aan andere weggebruikers, waaronder voetgangers op het zebrapad, en dat ze geen 

verkeersstroom moeten kruisen. 

Zomaar overal door rood rijden, mag dus zeker niet. Wegbeheerders oordelen op welke kruispunten 

de situatie veilig genoeg is en waar ze de nieuwe regeling zullen toepassen. 

Waar is RADR reeds van toepassing? 

In het Brusselse Gewest, Gent en Waarschoot kan het reeds op een aantal plaatsen. Er wordt 

gedacht aan uitbreiding naar een tiental andere kruispunten in Gent. In Brussel rekent men in 

honderdtallen.  

Waarom RADR? 

Rechtsaf of rechtdoor door rood maakt fietsen nog efficiënter en aantrekkelijker. Je ergert je niet 

aan verkeerslichten waarvan je als fietser niet begrijpt waarom ze er staan. Verkeerslichten zijn vaak 

geïnstalleerd om het autoverkeer te regelen, maar gelden momenteel vaak ook onnodig voor 

fietsers. Maar RADR zorgt in de eerste plaats voor tijdwinst.  

In Frankrijk, waar de regel reeds langer in voege is, werd vastgesteld dat niet alleen het fietsverkeer 

vlotter verloopt maar ook dat bij het op groen springen van de lichten het autoverkeer minder te 

maken krijgt met grote fietsersconcentraties. 

RADR is goedkoop. Ook de Fietsersbond ziet liever het verkeerslicht aan de linkerkant van het 

fietspad staan of bypasses voor fietsers. Met een bordje B22 of 23 plaatsen gaat het sneller en is 

goedkoper. Volgens Fietsberaad kost het € 50.  

Is RADR verwarrend?  

De Vlaamse overheid, en samen met hen heel wat steden en gemeenten, menen dat de regel 

verwarrend zou zijn, vooral voor kinderen. Hoe moet je aan kinderen uitleggen dat je soms wel, 

maar meestal niet door rood mag fietsen? Waarom zou dat bij Brusselse kinderen wel lukken en bij 

Vlaamse niet. En kunnen die kinderen ook rekening houden met alle 87 artikels van de wegcode. We 

vermoeden dat die overheden lijden aan koudwatervrees. Toen fietsen in tegenrichting (BEV) werd 

toegestaan in enkelrichtingsstraten werden de bordjes (M2) die dat mogelijk maakten ook maar met 

mondjesmaat geplaatst omdat gevreesd werd voor de veiligheid. Vandaag zijn ze eerder regel dan 

uitzondering. De meeste fietsers weten ondertussen dat als het bordje er niet staat je best de straat 

niet inrijdt in de verboden richting. Als B22 en B23 eenmaal regel zullen zijn in het Vlaamse 

straatbeeld zullen fietsers beseffen dat de wegbeheerder terecht vindt dat door rood fietsen daar 

echt niet kan. Als een fietser begrijpt dat het zin heeft om voor het rood te wachten voorkom je 

roodlichtnegatie.  

Is RADR veilig? 

In Brussel ging men niet over een nacht ijs alvorens de bordjes aan te brengen. Op 11 plekken werd 

samen met het BIVV een onderzoek gedaan: Is de nieuwe maatregel nefast voor de 

verkeersveiligheid? Hoe gedragen de fietsers zich voor en na het aanbrengen van de bordjes? Zorgt 

de maatregel voor meer conflicten tussen de fietsers en de andere weggebruikers? 

Het door het BIVV uitgevoerde voor- en na-onderzoek wijst voor geen van de geobserveerde 

fietsbewegingen op verkeersveiligheidsproblemen, en dit noch in de voor- en noch in de nasituatie. 

Er werden weinig incidenten waargenomen en geen ongevallen. Er is geen duidelijk verschil voor en 

na.  
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Fietsers moeten bij doorrijden voorrang verlenen aan andere 

weggebruikers. Dat doen ze dan ook. Fietsers rijden door het rood met de nodige voorzichtigheid, 

traag of zelfs na eerst even gestopt te hebben. Niets wijst er op dat andere bestuurders aangezet 

worden om eveneens het rode licht te negeren.  

De conclusie was in zekere zin: zij die reeds rechtsaf door rood reden, doen het niet meer of minder 

na het aanbrengen van de bordjes. Het risico op het vlak van veiligheid neemt niet toe, de kans op 

een verkeersboete wel.  

Sinds het verschijnen van het rapport in november 2012 zijn geen nieuwe problemen bekend.  

Overal RADR? 

De Fietsersbond vindt zeker van niet. Hij pleit er voor dat vandaag de verkeersborden enkel 

geplaatst worden op kruispunten waar er een minimum aan conflicten met andere weggebruikers 

kunnen ontstaan. Dat zijn plekken waar de auto's geen hoge snelheden halen. Bij rechtdoor door 

rood mag de fietser geen andere verkeersstroom dwarsen. 

Als de fietser bij het naar rechts rijden op een vrijliggend fietspad terecht komt is er geen probleem. 

Bij een gemarkeerd fietspad is het even opletten. Is er geen fietspad dan moet de weg voldoende 

breed zijn en moeten er voldoende hiaten zijn in de verkeersstroom van links om te kunnen 

invoegen.  

Problematisch: de fietser rijdt een straat in met beperkt éénrichtingsverkeer waar auto's uit de 

andere richting komen. Ook hier moet de straat voldoende breed zijn en kunnen best markeringen 

aangebracht worden om aan te duiden dat fietsers uit de andere richting kunnen komen.  

Eveneens problematisch wordt RADR als ook trams in beeld komen.  

Te mijden: situaties waarbij de fietser niet op een fietspad terecht komt en waar er onvoldoende 

zicht is op de verkeersstroom van links. 

Waar kan RADR wel? 

Samengevat ziet de 'volgorde van toelaatbaarheid' er als volgt uit: 

Rechtsaf door rood kan praktisch zonder twijfel, ongeacht de weginrichting voor het verkeerslicht 

dat de fietser passeert (voorbeelden ter illustratie op de volgende pagina): 

 naar een gescheiden fietspad 

 naar een gemarkeerd fietspad 

 naar een voetgangerszone waar fietsers zijn toegelaten 

 naar een woonerf 

 naar een busbaan waar fietsers zijn toegelaten 

 naar een zone 30 waar die snelheid effectief wordt afgedwongen door de inrichting 

 naar een fietsstraat 

Plaatsen waar het kan onder voorwaarden: 

 naar een enkelrichtingstraat (BEV) met gemotoriseerd verkeer in de tegenrichting met 

gescheiden fietspad 

 naar een straat met gemengd verkeer als je rekening houdt met: 

- een voldoende breed wegprofiel 

- de snelheid van het gemotoriseerde verkeer die voldoende laag is 

- voldoende hiaten in de verkeersstroom van links 

- voldoende zicht op de verkeersstroom van links 

- naar een enkelrichtingstraat (BEV) met gemotoriseerd verkeer in de tegenrichting 

zonder fietspad 
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Voorbeelden van waar RADR zonder twijfel kan ingevoerd worden 

 

 

Gescheiden fietspad  Gemarkeerd fietspad      Voetgangerszone 

 

 

 

Woonerf    Busbaan    Zone 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fietsstraat 


