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Als lid van het openbaar ministerie, rechtstreekse medewerker van mevrouw 
de procureur-generaal, ben ik gelast met de coördinatie van het strafrechtelijk 
beleid in Oost- en West-Vlaanderen en help ik ook het nationaal strafrechtelijk 
beleid, onder meer inzake verkeersmisdrijven gestalte te geven. Concreet 
streef ik ernaar dat de vaststelling en opsporing van verkeersmisdrijven, 
alsmede de gevolgen die eraan gegeven worden op een harmonische, zo 
gelijk mogelijke wijze zouden verlopen in de provincies Oost- en West-
Vlaanderen, via collega’s in gans Vlaanderen en zelfs in heel België. 
 
Handhaving in de ruime zin van het woord bevat zowel het opstellen van 
wetten en reglementen, communicatie (het meedelen welk gedrag de 
overheid verlangt), sensibilisatie, opsporing (en vaststelling) van inbreuken, 
alsmede het gevolg geven van enig gevolg aan dergelijke inbreuken en de 
tenuitvoerlegging van de voorgestelde of opgelegde sancties of maatregelen. 
 
Een belangrijke bekommernis daarbij is dodelijke en gewonde 
verkeersslachtoffers te vermijden door op te treden tegen hen die een ander 
of zichzelf in gevaar brengen door onveilig gedrag. 
 
Elk jaar zijn er in mijn rechtsgebied (Oost- en West-Vlaanderen) honderden 
zwaargewonde en dodelijk getroffen slachtoffers die zich met de fiets 
verplaatsten te betreuren. 
 
Zowel in Oost- als in West-Vlaanderen hebben de bestuurlijke en gerechtelijke 
overheden samen initiatieven genomen om de verkeersveiligheid voor de 
fietsers te verhogen. Zowel in de scholen als langs de baan wordt onde 
andere de verlichting van de fietser gecontroleerd. Na preventieve acties met 
communicatie en sensibilisatie, wordt aan de hardleerse jongeren beneden de 
16 jaar voorgesteld een ‘verkeersklas’ te volgen. Hoewel ik hoop dat geen van 
jullie al zo’n bijzondere ‘klas’ hebben moeten volgen, weten jullie ongetwijfeld 
dat het de bedoeling is jongeren gedurende een paar uren van hun vrije tijd 
bewust te maken van het belang van verkeersveilig gedrag en van ‘zien en 
gezien worden’ in het bijzonder. 
 
Weggebruikers kunnen immers slechts met elkaar rekening houden als ze 
elkaar zien. Het zal je ongetwijfeld reeds opgevallen zijn van hoever 
reflecterende kledij, zoals het fluojasje, zichtbaar is en hoezeer je verrast bent 
als je in jouw onmiddellijke nabijheid geconfronteerd wordt met een donker 
geklede gestalte. 
 
De organisatie XIU streeft ernaar het dragen van fluojasjes voor (jonge) 
fietsers verplicht te stellen via reglementering. In verschillende werkgroepen 
waarvan ik deel uitmaak, is er (nog) geen meerderheid gevonden om die 
verplichting in het verkeersreglement op te nemen. 
 



Zolang die reglementering er niet is die het dragen van dergelijke kledij voor 
alle (en niet alleen jonge) fietsers verplicht, kan de politie geen inbreuken 
vaststellen en de verkeersmagistraat van de procureur des Konings geen 
gevolg laten geven aan het niet-dragen ervan.  
 
Mocht die reglementering er ooit komen, dan lijkt een afhandeling van de 
vaststelling met het volgen van een verkeersklas , zoals dit nu geschiedt voor 
minderjarigen jonger dan 16 jaar wegens het rijden zonder passende 
fietsverlichting, voor de hand te liggen. 
 
Ondertussen kunnen wij, volwassenen en verantwoordelijken voor de 
opvoeding in de ruime zin van het woord, er jullie alleen toe aanzetten door 
zelf het goede voorbeeld te geven. Zelf probeer ik mijn steentje bij te dragen 
door zelf onder meer bij mijn dagelijkse verplaatsingen van huis naar het 
station een fluojasje over mijn kledij aan te doen en door te sensibiliseren, 
vooral in de diverse vergaderingen waaraan ik deelneem. 
 
Omwille van het goede doel steun ik de actie van XIU zo veel mogelijk en heb 
ik ook aanvaard vandaag dit korte woordje tot jullie te richten. Ik hoop dat 
mijn tussenkomst er moge toe bijdragen dat jullie de fluojasjes, die door een 
jongere ontworpen zijn en die op kosten van de provincie (en haar inwoners), 
ter beschikking gesteld worden, steeds zullen dragen zolang het nog niet 
volledig klaar is en zodra de avond valt. 
 
Ik dank jullie. 


