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Naar een echt fietsklimaat in België 

Het fietsgebruik in België is de afgelopen jaren duidelijk gestegen. Een op de drie Vlamingen maakt 

dagelijks gebruik van de fiets, in Brussel verdubbelde het aantal fietsers op vijf jaar. Maar 

verschillende onderzoeken en bevragingen laten duidelijk zien dat de Belgische fietser meer en 

vooral veilige fietsroutes verlangt, zowel op de gewestwegen als in de steden en gemeenten. 

De sterke groei van het fietsverkeer en de verwachting dat die in de komende jaren ook nog zal 

toenemen, nopen alle volgende regeringen om resoluut de kaart van de fiets te trekken.  

Met dit memorandum willen we de volgende regering oproepen om werk te maken van een 

geïntegreerd fietsbeleid, over alle beleidsdomeinen heen. De Fietsersbond reikt 6 hefbomen aan 

om echt werk te maken van België als fietsland in navolging van Nederland en Denemarken. Een 

echt fietsklimaat vraagt om duidelijke investeringen en beleidskeuzes. Kiezen voor een fietsklimaat 

is kiezen voor de toekomst, voor een leefbaar België dat zich mee inschakelt in 

klimaatdoelstellingen en oplossingen biedt aan de mobiliteitsdruk die er onmiskenbaar is in onze 

land. 

De Fietsersbond reikt de volgende federale regering dan ook de hand om samen werk te maken van 

een echt fietsklimaat. Als belangenbehartiger van alle fietsers in Vlaanderen en Brussel wil de 

Fietsersbond actief meewerken aan een beleid dat fietsen echt vanzelfsprekend maakt. Voor ons 

zijn deze zes hefbomen een belangrijke aanzet om dat te realiseren. 
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Zes hefbomen voor een echt fietsklimaat in België. 

  

 

1. Stimuleer fietsen fiscaal. 

2. Hou meer rekening met fietsers in de wegcode. 

3. Verbeter de verkeersveiligheid. 

4. Pak fietsdiefstal effectief aan. 

5. Maak de NMBS fietsvriendelijk. 

6. Weet meer over de fiets. 
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Stimuleer fietsen fiscaal  

 

 

 

Vandaag is je verplaatsen met de auto fiscaal voordeliger dan met om het even welk ander 

vervoersmiddel. Duurzame mobiliteit wordt amper beloond: de fietsvergoeding (0,24 €/km) weegt 

niet op tegen de voordelen van een salariswagen. De fietsvergoeding is bovendien facultatief: 

sommige werkgevers kennen ze toe aan hun werknemers, anderen dan weer niet. 

Om meer mensen echt te overtuigen de fiets te gebruiken voor hun woon-werkverplaatsing, moet 

de fietsvergoeding veel aantrekkelijker worden. Dan pas werk je aan een echt fietsklimaat.  

Een wagen als deel van de verloning aanbieden, is een grondige systeemfout die alle inspanningen 

rond duurzaam mobiliteitsbeleid fnuiken en die het oorspronkelijke probleem - te hoge loonlasten - 

niet oplost. 

Hierdoor blijft de autodruk stijgen: het aantal inschrijvingen stijgt, het aantal afgelegde kilometers 

stijgt, files worden alsmaar langer.  

Voor heel wat fietsers is de hoge autodruk een rem op het dagelijkse fietsgebruik. De autodruk 

moet verlaagd worden: minder auto’s, minder kilometers. 

20% van het Belgische wagenpark bestaat uit salariswagens, die bovendien het autogebruik 

stimuleren. Wie met zijn eigen auto rondrijdt, legt gemiddeld 14.000km per jaar af. Wieeen 

salariswagen bezit, legt gemiddeld het dubbele af: 28.000km. Om dat aanzuigeffect van 

salariswagens op korte termijn af te remmen, is een realistische belastingheffing op privékilometers 

een must.  

Daarom vraagt de Fietsersbond: 

 Maak van de fietsvergoeding een recht voor iedere werknemer. 

 Verhoog de fietsvergoeding (0,50€/km tot 10km + 0,25€/km tot 25km),  met een plafond 

van 25 kilometer (aan 0,25€/km, enkele rit).  

 Afschaffing van de RSZ bijdrage voor het voordeel alle aard bij het gebruik van de 

bedrijfsfiets. 

 Mogelijkheid tot het recuperern van de BTW voor werkgevers bij de aankoop van 

bedrijfsfietsen. 
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 De bestaande belastingsaftrek van 15% voor moto’s, drie- en vierwielers met elektrische 

motor uitbreiden naar alle fietsen (elektrisch ondersteunt of niet). 

 Een effectieve verlaging van het BTW tarief bij aankoop van fietsen naar 6%. 

 Een verlaging van het BTW tarief voor privé fietsenstallingen  naar 6 % naar analogie met de 

autoparkeerplaatsen. 

 De stopzetting van het huidige systeem van de salariswagens. 

 Een verschuiving van de belasting op arbeid naar een belasting op vervuiling en 

consumptie, met op korte termijn een belasting van de privékilometers. 
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 Hou meer rekening met fietsers in de 

wegcode.  

 

 

De voorbije maanden was het onduidelijk of de lang verwachte herziening en modernisering van de 

wegcode er nog zou komen. Er is in de afgelopen maanden heel wat overleg geweest en uit de 

teksten die voorlagen, kunnen we opmaken dat er zeker enkele verbeteringen voorzien waren: 

bakfietsen op drie wielen die minder dan 1 meter breed zijn, worden nu ook gezien als fietsen, de 

speed pedelec is toegelaten in een zone voor plaatselijk verkeer, de zijdelingse afstand om fietsers 

in te halen buiten de bebouwde kom wordt opgetrokken tot 1,5 meter en er wordt een 

mogelijkheid voorzien om het vierkant groen (Alle Fietsers Tegelijk Groen) uit te voeren op 

kruispunten die daarvoor geschikt zijn.  

Omdat de globale herziening voorlopig niet rond raakt, zijn enkele van deze aanpassingen  als 

afzonderlijk wetsvoorstel nog hangende. De Fietsersbond hoopt dat die snel nog gepubliceerd 

worden. Tegelijk roepen we ook op om de herziening in een volgende beleidsperiode niet nodeloos 

uit te stellen. 

Met enkele elementen werd echter nog geen rekening gehouden. 

 

Daarom vraagt de Fietsersbond:  

 Voetgangers en snelle fietsers mengen is zelden een goede zaak. Op dit ogenblik zijn 

fietspaden aangeduid met een D9 of D10 bord verplicht. Het niet verplichte bord F99 biedt 

hier de oplossing. Nu kan dit echter enkel voor dubbelrichtingsfietspaden gebruikt worden. 

Maak het mogelijk om deze F99 borden ook op enkelrichtingsfietspaden te plaatsen. 

 Laat de fietsers binnen de bebouwde kom niet langer verplicht uiterst rechts fietsen. 

Niet alleen loopt je zo als fietser een risico om te botsen met openslaande autodeuren, vaak 

is de weg uiterst recht niet in goede staat.  

 Niet langer verplicht de voet aan de grond te zetten bij een stop bord.  

Fietsers moeten wel vertragen en voet aan de grond zetten indien er dwarsend verkeer is. 

 Verduidelijk de voorrangsregels van de tram t.o.v. fietsers: trams hebben altijd voorrang 

als ze een ander voertuig kruisen, niet als ze achter een voertuig of rijwiel rijden in dezelfde 

rijrichting.  

 Maak het mogelijk dat cargofietsen stationeren en parkeren op autoparkeerplaatsen. 
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Verbeter de verkeersveiligheid. 

 

 

 

 

De doelstelling om tot 0 fietsdoden en 50 procent minder letselongevallen te komen kadert 

volledig in deze hefboom. De Fietsersbond onderschrijft zo de “Vision Zero”. Ook België 

onderschrijft die visie en heeft in de voorbije jaren al enkele stappen in de juiste richting gezet. Het 

aantal verkeersslachtoffers daalt. 

Maar we merken tegelijk ook wel dat het aantal fietsdoden de laatste jaren, zeker in Vlaanderen, 

niet of nauwelijks daalt. Ook het aantal letselongevallen onder de fietsers daalt niet, integendeel, 

het blijft gelijk of stijgt zelfs lichtjes. Hierbij moeten we bovendien ook rekening houden met het 

feit dat er een onder registratie is bij het aantal letselongevallen van fietsers. Zeker eenzijdige 

fietsongevallen komen niet of nauwelijks aan bod in de officiële ongevallenstatistieken. 

De Fietsersbond roept dan ook alle betrokken beleidsniveaus op om extra aandacht te hebben voor 

de verkeersveiligheid van fietsers.  

De straffen bij verkeersovertredingen zijn op dit moment gelijk voor alle bestuurders. Dit is niet 

logisch: een vrachtwagen die rood licht negeert wordt even zwaar beboet als een fietser, terwijl de 

gevolgen duidelijk niet dezelfde zijn.  

Iedere weggebruiker wordt geacht de wegcode te respecteren, geen discussie. Maar voertuigen die 

meer gevaar creëren bij een overtreding voor andere weggebruikers, moeten zwaarder aangepakt 

worden. Dat gevaar hangt af van de massa en de snelheid van een voertuig. Straffen moeten 

evenredig zijn met het gecreëerde gevaar. 

 

Daarom vraagt de Fietsersbond: 

 Meer controles op de wegen. Daarbij moet er extra aandacht zijn naar die overtredingen 

die de fietsers echt in gevaar brengen (inhalen op minder dan 1m afstand tot de fietser, 

stilstaan op fietspaden, …). 

 De invoering van ISA (Intelligent Speed Adaptation). 

 De invoering van een rijbewijs op punten. 

 Verhoog boetes gradueel, afhankelijk van het type voertuig en het door hen gecreëerde 

gevaar.  

 Stimuleer fietsbrigades bij de politie. 
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Pak fietsdiefstal effectief aan. 

 

 

 

Jaarlijks zijn er 35.000 aangiftes van een gestolen fiets. Wetende dat slechts 35% een aangifte doet, 

mogen wij ervan uitgaan dat er jaarlijks 100.000 fietsen gestolen worden - 270 fietsen per dag! Wie 

het slachtoffer is van een fietsdiefstal, is daarna minder geneigd om een nieuwe fiets te kopen, laat 

staan, dagelijks te fietsen. 

Fietsdiefstal is dus duidelijk een rem op nieuw en bestaand fietsgebruik en moet grondig aangepakt 

worden door eerst een gecentraliseerd fietsregister uit te bouwen.  

Geef elke fiets een uniek nummer en integreer die nummers in een database (liefst op Europees 

niveau). Koppel dat uniek nummer aan de eigenaar van de fiets en geef fietshandelaars en -

herstellers toegang tot de database. Zo verhoog je de controle op gestolen fietsen. Maak het 

daarnaast ook mogelijk om bij doorverkoop de fiets aan een andere eigenaar te koppelen. Enkel zo 

kan de politie efficiënt controleren op gestolen fietsen. 

 

Daarom vraagt de Fietsersbond: 

 Voorkom fietsdiefstal met een centraal fietsregister: zorg voor een online database van 

gestolen fietsen. De databank moet worden beheerd door de politie, maar is toegankelijk 

voor alle fietsverkopers en fietsherstellers. Ook individuen kunnen hier hun gestolen fiets 

registreren. Ontwikkel of ondersteun daarnaast een nationale databank waarbij de 

identiteit van de gebruiker aan die van de fiets wordt gekoppeld. Een positieve databank is 

een belangrijk instrument om preventief aan fietsdiefstal te werken.  Belangrijk is dat op 

Europees niveau werk wordt gemaakt van een uniek registratienummer per fiets. 

 Faciliteer het gebruik van lokfietsen: verduidelijk de  regels omtrent uitlokking waardoor 

het inzetten van lokfietsen uit het juridische vacuüm wordt gehaald en voortaan zonder 

enige twijfel wordt toegelaten. 

 Erken fietsdiefstal als diefstal: het gebeurt dat fietsdiefstal door politie en parket 

onvoldoende serieus wordt genomen. Besteed daarom bij het bepalen van de politionele 

prioriteiten voldoende aandacht aan fietsdiefstal. Geef richtlijnen aan het parket dat 

fietsdieven effectief vervolgd moeten worden. 
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Maak de NMBS fietsvriendelijk. 

 

 

 

De fiets is het ideale voor- en natransport bij de trein. Onder andere door de opkomst van de 

(snelle) elektrische fiets zit hier een ferm groeipotentieel. Maar dan moet je wel je fiets veilig 

kunnen stallen. De treinfietser moet zijn of haar fiets altijd met een gerust gemoed kunnen 

achterlaten en in dezelfde staat terugvinden.  

Voor het natraject - na een treinrit - is de last mile vaak sneller te doen per fiets. Deelfietsen bieden 

hierop een gepast antwoord - kijk naar het succes van de OV-fiets in Nederland. Het Blue Bike 

systeem is al ruim verspreid en zou nog veel meer ontwikkeld moeten worden, o.m. door meer 

ruimte te krijgen in en rond stations. Ieder station zou op termijn een deelfietsensysteem moeten 

hebben. 

 

Daarom vraagt de Fietsersbond: 

 Kwalitatieve fietsenstallingen in elk NMBS station. Deze stallingen liggen zo dicht 

mogelijk bij de toegang tot de sporen en zijn overdekt en verlicht. Er is bovendien ook meer 

aandacht voor buitenmaatse fietsen in de fietsenstallingen aan stations. De NMBS moet 

verder ook investeren in beveiligde fietsenstallingen (met toegangscontrole).  

 Een betere toegankelijkheid voor de fiets in elk station. In de grote stations is een lift om 

naar de perrons te gaan een must om zo ook een fiets makkelijk mee te kunnen nemen. In 

alle stations moeten fietsgoten voorzien worden bij de trappen. 

 Dat je makkelijk je fiets mee kan nemen op de trein. Op dit moment is het tarief om je fiets 

mee te nemen op de trein afgestemd op occasioneel gebruik en voor een langere afstand. 

We vragen om een tarriefdifferentiatie voor kortere afstanden en ook de mogelijkheid om 

een jaarabbonnement te voorzien om de fiets mee op de trein te nemen buiten de 

spitsuren. 

Het instappen met de fiets op de trein moet bovendien mogelijk zijn zonder de hulp van het 

treinpersoneel. 

Alle fietsen moeten mee kunnen op de internationale treinlijnen. 

 Ondersteun de interoperabiliteit tussen de verschillende deelfietssystemen onderling 

en tussen deze systemen en het openbaar vervoer (zeker in het kader van het vervoer op 

maat). 
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 Blijf het Blue Bike systeem en andere deelfietssystemen ondersteunen en integreren in 

elk bemand station. 

 Blijf fietsinfrastructuur langsheen de spoorwegen faciliteren. 

 Steun de fietspunten in zoveel mogelijk NMBS stations. 

 Werk aan een echt fietsbeleid binnen de NMBS. Een fietsmangaer kan deze fietsvisie 

verder uitbouwen en uitdragen. 
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Weet meer over fietsen. 

 

 

 

Om te komen tot een echt fietsklimaat is een gedegen kennis over fietsen in België een 

noodzakelijke basis. Vandaag merken we dat nog te veel beleidsbeslissingen genomen worden op 

basis van fragmentaire data en buikgevoel. Nog al te vaak moeten we vaststellen dat we eigenlijk te 

weinig effectieve data hebben over de fiets. In de komende vijf jaren moet er dus heel wat 

onderzoek gevoerd worden over de fiets en de gebruikers van de fiets. 

In 2024 worden beleidsbeslissingen niet langer enkel genomen op basis van fragmentaire data en 

buikgevoel.  

Daarom vraagt de Fietsersbond: 

 Kom meer te weten over de fietsers zelf: wie, waar, wanneer, hoeveel? 

 Ondersteun verschillende spelers om meer data over de fietser in kaart te brengen. In 

2024 kunnen we ons een duidelijk beeld vormen van het aantal dagelijkse fietsers.  

 Kom meer te weten over de fiets in het verkeer: hoe en waarom (niet)? 

 Bouw ongevallenanalyse wetenschappelijk uit en geef zo eindelijk een duidelijker en 

vollediger beeld van wat de oorzaken van fietsongevallen zijn.  

 Kom meer te weten over de maatschappelijke kosten en baten van de fiets: hoeveel? 

 Stimuleer wetenschappelijk onderzoek om de baten van investeringen in 

fietsinfrastructuur gedetailleerd in kaart te brengen. 

 Stimuleer onderzoek naar de impact van fietsen op gezondheidszorg, milieu en klimaat. 

 Stimuleer onderzoek naar de rol die de fiets kan innemen om vervoersarmoede uit te 

sluiten. 

 Kom meer te weten over de economische waarde van de fiets: hoeveel meer? 

 Ondersteun wetenschappelijk onderzoek naar het verplaatsings- en koopgedrag van 

consumenten.



 
 

 
 

 

 

De inhoud van dit document vind je online terug via fietsersbond.be/fietsklimaat. 

 

Graag meer details? Neem gerust contact op met Wies Callens, woordvoerder en 

beleidsmedewerker Fietsersbond: wies@fietsersbond.be of 0478 54 64 52 

 


