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Week van de zachte weggebruiker 2000
Actieprogramma van de CVP
16 mei 2000

“ Zachte weggebruiker heeft harde maatregelen nodig.”

De CVP zet zich sinds jaren, steeds even radicaal en compromisloos in voor de verbetering van de toestand van de voetganger en fietsers, en andere (zogenaamde) zachte weggebruikers. 
Jos Ansoms, Luc Beaucourt, Michel Doomst, en Paul Staes hebben hun sporen verdiend en worden nu vervoegd door Carl Decaluwé en Stefaan De Clerck.
De CVP laat ook deze week van de zachte weggebruiker niet voorbijgaan zonder  nieuwe akties en initiatieven.
We stellen er enkele, zonder volledig te zijn, voor.


I.  CVP-INITIATIEVEN OP FEDERAAL VLAK.

1.	Verbetering en uitbreiding van de zgn. “objectieve risico-aansprakelijkheid” van automobilisten t.o.v. zachte weggebruikers.

Het bestaande systeem

Sinds 1994 bestaat in ons land het systeem van de “objectieve risico-aansprakelijkheid” van automobilisten t.o.v. zwakke weggebruikers en hun eigen passagiers.    Dat betekent dat de verzekering van de automobilist de lichamelijke en morele schade die de zwakke weggebruiker ondergaat bij een letselongeval steeds moet vergoeden, in principe zonder rekening te houden met de vraag of de zachte weggebruiker nu in fout was of niet.  Slechts als de zachte weggebruiker een “onverschoonbare” fout begaat, geldt deze automatische vergoeding niet.  Anderzijds kunnen kinderen onder de 14 jaar geen “onverschoonbare” fout maken.  Voor hen gaat het automatische vergoeding in alle geval door.

De verzekeringsregeling heeft natuurlijk bepaalde grenzen :
1° de zachte weggebruiker krijgt geen automatische vergoeding voor de materiële schade die hij oploopt bij een verkeersongeval.  Die krijgt hij pas als hij “in zijn recht” was ;
2° de zachte weggebruiker die in fout was bij een ongeval kan door de politierechter natuurlijk altijd veroordeeld worden voor alle vormen van schade van de automobilist.

Geestelijke vader van heel deze benadering is CVP-Kamerlid Jos Ansoms.

Verbeteringen die woensdag 17 mei aangebracht zullen worden in de Kamercommissie Bedrijfsleven (wetsvoorstel van Jos Ansoms)

Op 17 mei (dus morgennamiddag) zal de Commissie Bedrijfsleven van de Kamer stemmen over het wetsvoorstel van CVP-Kamerlid Jos Ansoms om het systeem te verbeteren.   De minister van Economische Zaken heeft reeds laten weten dat de regering het wetsvoorstel steunt.

Welke zijn de belangrijkste verbeteringen ?

1.	Het systeem wordt uitgebreid naar letselongevallen waarbij trams en treinen betrokken zijn.    Het Arbitragehof heeft immers in een recent vonnis gesteld dat zwakke weggebruikers die gedood of gekwetst worden bij een letselongeval met treinen of trams, gediscrimineerd worden, en dat het systeem op dat punt ongrondwettelijk is.

2.	Tot nu toe was het systeem niet toepasbaar wanneer de zachte weggebruiker een onverschoonbare fout” had gemaakt.  De bedoeling van de wetgever was om alleen fouten van een uitzonderlijke ernst (bv. voor een aankomende auto springen) uit te sluiten.   
Ondertussen vernam Jos Ansoms dat sommige politierechters het begrip “onverschoonbare fout” begonnen uit te hollen, zodat het gevaar dreigt dat het systeem zelf van de objectieve risico-aansprakelijkheid zou gaan verwateren.   Daarom wordt het begrip “onverschoonbare fout” vervangen door de veel striktere en meer beperkende term “wie het ongeval en zijn gevolgen heeft gewild.         
  
Daarnaast komen er nog enkele andere kleinere, maar toch wel voelbare verbeteringen.   Enkele voorbeelden :

1°  tot nu toe werden prothesen altijd beschouwd als lichamelijke schade.   Dit begrip wordt aanzienlijk verruimd : prothesen zullen in de wettekst omschreven worden als hulpmiddelen om lichamelijke gebreken te compenseren.   Dat betekent in de praktijk bv. dat schade aan een bril, een hoorapparaat, een rolwagen voor een gehandicapte, tot zelfs een blindegeleidehond voortaan beschouwd zal worden als lichamelijke schade, die in aanmerking komt voor automatische vergoeding door de automobilist. 

2° ook kledijschade zal vergoed worden ;

3° tot nu toe moesten zwakke weggebruikers nogal eens lang wachten als er meerdere auto’s bij het ongeval betrokken waren, en de verzekeringen het niet eens geraakten over welke verzekering er moest vergoeden.   De wettekst voorziet nu dat de betrokken verzekeringen in zulk geval onder elkaar één verzekering moeten aanduiden die zeer snel de schade kan vergoeden, en dat ze de zaak achteraf dan onder elkaar moeten uitvechten.


2.	De CVP eist van minister Durant maatregelen om het gebruik van de DOBLI-spiegel op vrachtwagens aan te moedigen.


De DOBLI-spiegel is eigenlijk de spiegel voor de DOde en BLInde hoek.  Het is nl. een feit dat fietsers voor rechtsafslaande vrachtwagens niet zichtbaar zijn in de achteruitkijkspiegel van een vrachtwagen, dat ze dus m.a.w. gedurende enkele ogenblikken in de dode en blinde hoek zitten van het achteruitzicht van de vrachtwagenbestuurder.    Dit euvel veroorzaakt nogal wat ernstige letselongevallen bij fietsers..  In 1998 gebeurden er 46 verkeersongevallen waarbij rechtsafslaande vrachtwagens een of meer fietsers aanreden.   Hierbij vielen 10 doden, 12 zwaargewonden en 25 lichtgewonden.   Onder deze slachtoffers verschillende kinderen.

CVP-Kamerlid Jos Ansoms vroeg in october vorig jaar reeds aan de minister Isabelle Durant om het gebruik van zulke bolle spiegels te veralgemenen bij vrachtwagens.
Hij kreeg toen nul op het rekest : minister Durant antwoordde dat dit tegen de Europese voorschriften was. Waarop Jos Ansoms repliceerde dat haar Nederlandse collega, minister Netelenbos, aan het onderzoeken was of zij de DOBLI-spiegels niet verplicht zou invoeren, en dat zij in afwachting daarvan dacht aan subsidies voor de transportondernemingen die intussen met de installatie van deze spiegels zouden beginnen.   

Ondertussen konden wij vernemen dat de DOBLI-spiegel stilaan ook in ons land bekend geraakt, en dat er hier en daar al vrachtwagens met deze achteruitkijkspiegels zijn uitgerust.

De CVP eist nu van de minister dat zij dringend werk maakt van het gebruik van DOBLI-spiegels.   Concreet betekent dat
1° dat zij ook onmiddellijk de mogelijkheid onderzoekt om de verplichte invoering van deze spiegels op te nemen in het technisch reglement van de voertuigen ;
2° dat zij, indien zulks van de Europese regels niet mogelijk is, een Europese verplichting      moet voorbereiden en realiseren in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Eu-     ropese Unie in de tweede helft van volgend jaar, naast andere Europese regels die de ver     keersveiligheid moeten verbeteren ;
3° ook de mogelijkheden onderzoekt om de vrijwillige installatie van zulke DOBLI-spiegels      op vrachtwagens aan te moedigen met subsidies. Deze werkwijze zou helemaal niet nieuw zijn.   In de jaren tachtig heeft de toenmalige Staatssecretaris voor Leefmilieu Miet Smet gedurende verschillende jaren de vrijwillige installatie van de driewegkatalysator aangemoedigd met zulke subsidies.  Dit moet nu ook kunnen met de DOBLI-spiegel. 

3.	De CVP wil dat de aanpassingen van allerlei reglementeringen die her en der worden bepleit, reële verbeteringen zijn.

Her en der worden er door bepaalde politieke fracties zoals Agalev en de SP kleine wetsvoorstellen ingediend over de fietser.

Inhoudelijk heeft de CVP met de meeste van deze voorstellen geen problemen.  Toch enkele bemerkingen :

1°  Wij vrezen dat deze voorstellen ingediend zijn voor “de galerij”.   Het gaat hier immers telkens weer om wijzigingen aan het verkeersreglement.   Welnu, het verkeersreglement is een koninklijk besluit. Minister Durant kan al deze voorstellen onmiddellijk in het verkeersreglement verwerken, indien ze dat wil. En omdat het verkeersreglement een koninklijk besluit is, kan het zelfs niet bij wet gewijzigd of aangevuld worden met nieuwe bepalingen.  

2°  Dat het hier om voorstellen voor “de galerij” gaat, wordt ook duidelijk uit het feit dat de Kamerfractie van de SP radicaal ingaat tegen hun eigen ministers Vande Lanotte en Stevaert.   Het is toch wel sterk dat de twee SP-ministers de verkeerswetgeving willen regionaliseren, terwijl Daan Schalck en Magda Demeyer de Gewesten nog zwaarder willen betuttelen met hun voorstellen.   Immers, nu stellen de twee SP-Kamerleden voor om voor de fietspaden federale kwaliteitsnormen op te stellen.  Wil de echte SP eens even rechtstaan ?

3°  Nadat de voetganger, die het zebrapad over wil steken, voorrang gekregen heeft in het verkeersreglement, wil de SP deze voorrangsregeling ook doortrekken voor de fietsers op de onbeschermde oversteekplaatsen (twee rijden op de weg geschilderde “vierkantjes”) 

De CVP zegt hierop niet a-priori neen, maar wil dat eerst de oversteekplaatsen voor fietsers beveiligd worden. Inderdaad, deze oversteekplaatsen worden niet altijd even doordacht aangelegd.  Op bepaalde plaatsen geven ze een vals gevoelen van veiligheid  i.p.v. de veiligheid te verhogen.   En dan maak je hetzelfde mee als bij de voetgangers : sinds de voorrangsregeling voor voetgangers op onbeschermde oversteekplaatsen in 1996 bleef het aantal dode voetgangers weliswaar stationair (33 doden), maar steeg het aantal zwaargewonde voetgangers van 174 naar 229, d.i. een stijging met 31%.    En dat komt omdat de onbeschermde oversteekplaatsen voor voetgangers op vele plaatsen zo onoordeelkundig zijn aangelegd.   Wij willen niet dat dezelfde fout wordt gemaakt bij de fietsers.

4°  De veiligheid van de fietsers is voor de rest minder een zaak van het verkeersreglement dan wel van een veilige infrastructuur.   En daar valt heel wat op te zeggen.

4.  De CVP wil dat de NMBS op korte termijn begint met pilootprojecten voor “de Fietstrein”.

Onlangs lanceerde de vzw “Langzaam Verkeer” uit Leuven een bijzonder interessant project, nl. de fietstrein/stadstrein.   De CVP steunt deze creatieve visie, en wil dat de NMBS op korte termijn begint met pilootprojecten op enkele regionale lijnen.   Dit zou bv. kunnen op de regionale lijnen Sint-Niklaas-Mechelen-Leuven, op de lijn Mol-Hasselt, Puurs-Boom-Antwerpen enz.

Momenteel moeten treingebruikers die met de fiets naar het station komen, hun fiets nog stallen bij het station, en staan ze nog met het probleem van het natransport.   De fietstrein/stadstrein geeft aan de gebruikers de mogelijkheid hun fiets mee op de trein te nemen, zodat zij op het station van aankomst hun fiets ook verder kunnen gebruiken voor het na-transport.  Hierdoor wordt de aantrekkelijkheid van de trein vergroot tot een afstand van 5 km van het station (zijnde de gemiddelde fietsafstand).  Op die manier wordt de complementariteit trein-fiets sterk gepromoot : tegelijkertijd wordt het treingebruik en het fietsgebruik aangemoedigd.   
Zulke projecten worden bovendien nog een stuk aantrekkelijker als de frequentie op die regionale lijnen opgedreven wordt van één trein naar twee treinen per uur (minstens).   Voorwaarde om dit systeem in te voeren is dat de trein ook steeds één dubbeldekwagon bevat, met op het gelijkvloers een fietsenstalling en op het bovendek zitplaatsen voor de fietsende treingebruikers.   Dat kan gemakkelijk : zonder al te zware bijkomende kosten voor de NMBS kunnen gemakkelijk enkele wagons van de bestaande dubbeldekrijtuigen omgebouwd worden.

II.  CVP-INITIATIEVEN OP VLAAMS NIVEAU.

1.  De middelen voor veilige herinrichting moeten op zijn minst worden verdubbeld.
De herinrichting moet vooral in functie van de fietser en de voetganger gebeuren (aanleg van vrijliggende fietspaden, voor de herinrichting van doortochten en voor de beveiliging van kruispunten bv. met rotondes) 

Naar de infrastructuur toe heeft het Vlaamse gewest een zware verantwoordelijkheid.  En de CVP is het niet eens met de huidige meerderheid die met milde hand allerlei gratis snoepjes uitdeelt daar waar 75 % van de verkeersdoden in Vlaanderen vallen op de gewestwegen, die de bevoegdheid zijn van de Vlaamse regering.  Is dit de reden waarom de beleidsnota van minister Stevaert de cijfermatige doelstelling van het Vlaams regeerprogramma heeft verlaten ? 

Een bijkomend probleem is dat de minister  de objectiviteit van de investeringen in de gewestwegen, zoals herhaaldelijk door de CVP gevraagd, niet toepast.  Het fysisch programma wijkt duidelijk af van de resultaten van de objectieve behoeftenanalyse.  En dat gebrek aan objectiviteit is uiteraard contraproductief in het verkeersveiligheidsbeleid.

2.  De CVP bepleit in het Vlaams parlement om aan steden en gemeenten het initiatiefrecht gegeven om de herinrichting van verkeersonveilige plaatsen te prefinancieren.
Op deze wijze zouden zwarte punten en zwarte zones in alle geval versneld weggewerkt worden.  
Immers, aan het ritme waarmee de huidige Vlaamse regering de wegeninfrastructuur beveiligt zal het probleem van de infrastructuur zelfs binnen dertig jaar nog niet opgelost zijn.
Met de middelen die thans ter beschikking staan is het niet eens mogelijk om de gewestwegen te onderhouden zoals het hoort.  Ook op dat vlak moeten de inspanningen opgedreven worden.   

Dit initiatiefrecht voor gemeenten zal ook bijdragen aan de verdere verbeterde veiligheid aan de schoolpoorten.

3.  Opnieuw autoloze zondagen in Vlaanderen !

Op voorstel van Ludwig Caluwé, Carl. Decaluwé, Wivina Demeester, Jos De Meyer, Bart De Smet en Maria Tyberghien roept het Vlaamse parlement is gewest en gemeenten op tot invoering van autoloze / autoluwe zondagen.

Dit initiatief moet bijdragen tot een verstandig autogebruik.
Het voorstel (van resolutie) is aanvaard door het Vlaams parlement.

Een van de eerste gemeenten die hierop inpikt is de stad St.-Niklaas. Daar roept men alle werknemers ook op om één week de auto op stal te laten, en per fiets naar het werk te rijden. 

De CVP vraagt minister Stevaert wat hij aan aanmoediging en ondersteuning voor de autoloze zondagen wil bieden.
Waarom is de week van de zachte weggebruiker niet besloten met een autoloze zondag ?
Komt er nu op 22 september een autoloze zondag ?

Sinds jaren wordt er gepraat en gepraat over een totaalplan fiets : komt dat er nu van ?, we hebben nog steeds niets gezien.
Wij vragen de minister ook of de in het vooruitzicht gestelde provinciale fietsambtenaren er nu reeds zijn en/of wanneer ze mogen verwacht worden. 

4.  Een voetgangersbeleid vraagt dat het stads- en streekvervoer verder wordt uitgebouwd. 

De CVP vindt, in het gezelschap van andere deskundigen en met de gebruikersverenigingen, dat het derdebetalerssysteem daartoe geen structurele bijdrage levert.  
Wij dringen dus aan op de versnelde uitbouw van sneltramnetten rond Antwerpen en Gent. Ook de uitbouw van het Brusselse GEN vraagt een meer kordate aanpak. Voor deze projecten is in de begroting niets voorzien.
Wij vragen het Vlaamse Gewest en de stedelijke en gemeentelijke mandatarissen ook om werk te maken van vrije bus- en trambanen en verkeerslichtenbeïnvloeding, en de uitbouw van een fijnmazig streekvervoer.   Minister Stevaert orakelt hierover wel, maar in de praktijk ziet de bevolking niets gebeuren.


Aanvullend hierbij wil CVP dat niet alleen de lokale besturen, maar ook het Vlaams Gewest de talrijke initiatieven met minder-mobielencentrales sterk ondersteunen, teneinde daarmee het vervoer voor gehandicapten en hoogbejaarden van deur tot deur te kunnen verzekeren, zeker in landelijke gebieden.   En in dun bevolkte landelijke gebieden met dunne verkeersstromen waar een klassieke dienstverlening van De Lijn economisch niet haalbaar is moeten aanvullende initiatieven zoals collectieve taxi’s de basismobiliteit verzekeren.  
                                                                                                   

III.  CVP-INITIATIEVEN IN BRUSSEL !

De CVP wil dat ook in de hoofdstad belangrijke initiatieven worden genomen om de fietser zijn rechtmatige plaats in het Brusselse straatbeeld terug te geven.

De CVP moedigt minister Chabert aan niet van zijn lijn af te wijken, en onverkort voor de fietser en de voetganger in Brussel te blijven gaan.
De minister heeft daarbij een machtige bondgenoot die luistert naar de naam metro ! Die moet het mogelijk maken bovengronds plaats te maken voor … de voetganger en de fietser !

1.  Tegen 2003 moet 99% van alle voetpaden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de vooropgestelde norm inzake kwaliteit voldoen.

Voetgangers moeten kunnen beschikken over een basiskwalititeit voor hun voetpaden en oversteekplaatsen.  Dit betekent obstakelvrije loopzones: geen plassen, losliggende tegels, uitstekende putdeksels, palen, kasten en straatmeubilair, hoge boordstenen aan oversteekplaatsen.  Voor minister Chabert is de norm  voor het bepalen van deze basiskwaliteit overigens de toegankelijkheid voor de rolstoelgebruikers.  
Een tweede aandachtspunt is dan ook de toestand van de bestaande oversteekplaatsen te toetsen aan het voormelde criterium.  Is er voldoende zichtbaarheid, voldoende verlichtingsniveau, voldoende zachte hellingen.  Eveneens dient nagegaan te worden of de actuele ligging van de oversteekplaatsen nog overeenstemt met deze actuele inzichten.

In het kader van de toegankelijkheid is het programma om jaarlijks twee tot vier metrostations te kunnen aanpassen voor het toegankelijk maken voor minder mobile mensen (rolstoelgebruikers, visueel gehandicapten, ouderen), reeds gestart, net zoals het programma voor het toegankelijk maken van de metrovoertuigen.

2.  Bij de heraanleg van voetpaden langsheen de gewestwegen zal men erop toezien dat ze ten minste 1,50 meter breed zijn en anderzijds zorgen voor een systematische verlaging van de boordstenen aan de oversteekplaatsen.  
Bij de regeling van de verkeerslichten mag de maximale wachttijd voor voetgangers slechts 90 seconden bedragen.  Voor de berekening van de gewaarborgde oversteektijd dient waar mogelijk uitgegaan van een snelheid van 1m/sec te rekenen vanaf begin groentijd.  
Verkeerslichten dienen ook uitgerust met rateltikkers als blinden-geleidingssysteem.

Het streven naar een hoog comfortniveau voor voetgangers en fietsers is van prioritair belang.  Zo ook kunnen de inrichting van openbare ruimten een belangrijke rol spelen.  Bomen in het openbaar domein kunnen zo bijvoorbeeld fungeren als “ klimaatregeling” van de publieke ruimte.  Zitbanken, verkoelingsmogelijkheden (drinkfonteintjes), aanwezigheid van servicepunten (vuilnisbakken), schuilgelegenheid en “straatmeubilair” in het algemeen kunnen het comfort sterk verhogen.  De verbetering van de openbare verlichting  is eveneens een maatregel ten gunste van het comfort en de veiligheid van de voetgangers.


3.  In de begroting “ Openbare Werken en Vervoer“ wordt jaarlijks 100 mio Bf. ingeschreven voor de aanleg van in het totaal 18 fietsroutes die het basisnetwerk moet vormen voor de intergemeentelijke fietsverplaatsingen.  

De uitbreiding van het voetgangersnetwerk is in de meeste gevallen een aandachtspunt voor gemeentelijke ontwikkelings- of mobiliteitsplannen.  De gemeenten hebben dan ook een taak weggelegd om een lokale fiets- en voetgangersvriendelijk klimaat te organiseren door het creëren  van een fijnmazig netwerk, verhoging van de verkeersveiligheid, verbetering  van de oversteekbaarheid en aanleg van specifieke voorzieningen.


4.  Tot slot is de onveiligheid een belangrijke rem voor fietsgebruik en zelfs voor het te voet gaan.  De Brusselse gemeenten zullen dan ook aangespoord worden om tot zo groot mogelijke consistente Zone 30-gebieden te komen.  Prioriteit ligt hier bij plaatsen waar veel publiek bij elkaar komt zoals scholen, publieke gebouwen, winkelstraten…..


(NB beleidsplan “Openbare Werken en vervoer “ voor de periode 2000-2004 van minister Jos Chabert) 

“  Te voet gaan kan als de basis beschouwd worden van het grootstedelijk vervoersysteem, zeker als ook alle voor- en natransport vanaf parkings en haltes van het openbaar vervoer in rekening wordt gebracht.  Eigenaardig genoeg is deze basis lange tijd verwaarloosd.  De acties van het beleidsplan voor Brussel beginnen dan ook “met beide voeten op de grond” en pleiten voor de radicale ondersteuning van de zachte weggebruiker: de voetgangers en de fietsers. “

