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Samenvatting

In 2014 werden we geconfronteerd met inkt-
zwarte cijfers: 400 verkeersdoden op onze 
Vlaamse wegen. Dat betekende dat er werk op 
de plank lag voor het verkeersveiligheidsbeleid. 
Ondertussen zijn we met de uitvoering van 
het verkeersveiligheidsplan verder aan de slag 
gegaan en zijn de meest recente cijfers alvast 
veel positiever. Sinds 2014 konden we een mooie 
daling van het aantal verkeersdoden, gewonden 
en ongevallen bewerkstelligen. Deze ongevalsin-
dicatoren vertonen voor 2018 echter terug een 
lichte stijging.

Dit rapport geeft allereerst een overzicht van de 
verkeersveiligheid in Vlaanderen. Bovenstaande 
vaststelling geeft aan dat het werk er nog niet 
op zit. Dit betekent ook dat het terug een grotere 
uitdaging geworden is om de in het verkeersvei-
ligheidsplan geformuleerde streefcijfers voor 
2020 te behalen. Voor wat de middellangeter-
mijndoelstellingen (richting 2030) betreft, zitten 
we overeenkomstig de benodigde jaarlijkse 
dalingen momenteel globaal nog wel op schema, 
behalve voor de daling van het aantal dode en 
zwaargewonde kwetsbare weggebruikers. Uit 
de cijfers komt sterk naar voor dat de kwets-
bare weggebruikers alsmaar een belangrijker 
aandachtspunt vormen op vlak van verkeersvei-
ligheid. Het zijn niet alleen de fietsers en voet-
gangers die een aandachtspunt vormen, maar in 
2018 is het duidelijk dat ook de bromfietsers en 
motorrijders terug groeiende aandacht vragen. 
De dalende tendens van het aantal bromfiets-
slachtoffers werd in 2018 sinds lange tijd door-
broken. Bijzondere aandacht is ook nog steeds 
gerechtvaardigd voor de ongevallen met (lichte) 
vrachtwagens, gezien de stabilisering van de 
cijfers en/of de ongevallenernst.

In een tweede hoofdstuk brengt dit rapport alle 
verkeersveiligheidsmaatregelen in kaart waaraan 
we het afgelopen jaar hard gewerkt hebben. 

Met betrekking tot informeren, sensibiliseren en 
opleiden werd, na de grote verkeersquiz, begin 
2019 ook De Kleinste Verkeersquiz gelanceerd. 
Daarmee kan iedereen die dat wil het hele 
jaar door zijn verkeerskennis opfrissen. Het 
‘beloofd’-concept wordt nog steeds gebruikt bij 
de uitvoering van de grootschalige en doelgroep-
gerichte campagnes. Tijdens de BOB-campagnes 
ligt ook in 2018-2019 het aandeel positief geteste 
bestuurders lager dan ooit. Op vlak van educatie 
blijft er aandacht voor de verschillende onder-
wijsniveaus. Het bereik van de verkeersweken 
in het secundair onderwijs werd verder uitge-
breid. Voor wat betreft de rijopleiding gaat de 
aandacht in sterke mate uit naar de operati-
onalisering en opvolging van het terugkom-
moment. Naast continuering en optimalisering 
van het bestaande educatieve aanbod werd 
Rijbewijs op School vervangen door een leer-
platform over de wegcode en verkeersveiligheid  
www.mijnrijbewijsb.be. Een nieuw project 
‘Rijbewijzer in de klas’ werd parallel opgestart. 
Tenslotte werd ook de werking van CARA effi-
ciën ter en transparanter gemaakt. De resul-
taten van de expertenwerkgroep ondersteunen 
ons bij de verdere optimalisering van het 
rijgeschiktheidsbeleid.

Inzake het verkeersveilig ontwerpen en gebruik 
van verkeersveilige technologieën gaat verdere 
aandacht uit naar de aanpak van gevaar-
lijke punten via een jaarlijkse dynamische 
lijst. Hierbij wordt enerzijds bekeken of er 
reeds kleine ingrepen mogelijk zijn, zodat de 
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verkeersveiligheid op korte termijn aangepakt 
kan worden en anderzijds welke structurele 
oplossing mogelijk is om het gevaarlijk punt 
veilig te maken. Ondertussen zijn 68 van de  
213 gevaarlijke punten aangepakt en op nog 
eens 52 locaties zijn er quick wins gepland. 
Voor 40 locaties is een structurele oplossing 
gepland. Bij de samenstelling van de nieuwe lijst 
is verhoogde aandacht uitgegaan naar de kwets-
bare weggebruikers. Bij het veiliger maken van 
deze locaties is er ook een link met het Actieplan 
verkeerslichten, waarin de verkeerslichtenrege-
lingen verder inspelen op een verkeersveiligere 
situatie via een maximaal conflictvrije regeling. 
Het handboek ‘Vergevingsgezinde infrastruc-
tuur voor kwetsbare weggebruikers’ moet er 
voor zorgen dat ook vanuit deze invalshoek de 
focus specifiek uitgaat naar de meer kwetsbare 
weggebruikers. De beveiliging van de fiets- en 
voetgangersoversteken krijgt verdere aandacht. 
Er werd ook verder ingezet op het verhogen 
van de conformiteit van de fietspaden en het 
ontvlechten van verkeersstromen. Het investe-
ringsbudget voor de fiets stijgt tot meer dan 
€ 140 miljoen in 2019 en bovendien wordt een 
groeiscenario om te komen tot € 300 miljoen 
Vlaamse fietsinvesteringen in 2023 voorlopig 
vooropgesteld. Samen met de provincies wordt 
sterk ingezet op de realisatie van de geselec-
teerde fietssnelwegen. Hiertoe worden ook een 
aantal belangrijke fietsbruggen en -tunnels 
aangelegd.

Met betrekking tot handhaving werd het aantal 
trajectcontroles sterk uitgebreid. Na connectie 
met de centrale server zijn deze nieuwe instal-
laties klaar voor gebruik. Er wordt ook verder 
ingezet op digitalisatie van bestaande camera’s en 
multifunctionaliteit, zodat de ANPR-camera’s ook 
voor andere doeleinden ingezet kunnen worden.

In het kader van evaluatie en monitoring werd 
structurele ongevallenanalyse verder gefaci-
liteerd via een eerste versie van de verkeers-
veiligheidsmonitor. De methodologie voor de 
berekening van de nieuwe dynamische lijst van 
de gevaarlijke punten werd aangepast en houdt 
hiermee extra rekening met de kwetsbare wegge-
bruikers (bromfietsers, fietsers en voetgangers), 
via de toepassing van een verhogingsfactor. 
Daarnaast werden de activiteiten op vlak van 
bepaling van gevaarlijke wegsegmenten op het 
hoofdwegennet, en datamining verder gezet. 
Specifieke conflict- en gedragsobservatiestudies 
werden uitgevoerd.

Binnen het luik engagement werd verder actie 
ondernomen om de verkeersveiligheidscultuur 
te bevorderen tussen de verschillende actoren. 
Concrete aandacht ging in dit kader onder meer 
uit naar SAVE-charter (waarbij SAVE 2.0 ontwik-
keld werd als een methodiek om het lokaal 
verkeersveiligheidsbeleid te versterken op basis 
van kennis en ervaring uit lokale ongevalanalyses), 
Charter Werftransport, Dag van de Motorrijder 
en specifieke projecten, zoals Youngdrive, Fiets 
wijs! en Safe T. Ter bevordering van de verkeers-
veiligheidscultuur bij bedrijven wordt het diverse 
aanbod continu geoptimaliseerd in functie van 
de vragen die bij de bedrijven leven. Al deze 
initiatieven worden samengebracht onder het 
project ‘safe2work’, waarbij via opleiding en 
allerlei sensibiliseringsacties van werknemers 
specifieke aandacht uitgaat naar een veilig 
woon-werkverkeer. Zo werd de allereerste speed 
pedelec-opleiding voor werknemers georgani-
seerd, gezien het stijgende gebruik en belang in 
de woon-werkcontext. 
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1. Beschrijving 

Evolutie richting doelstelling en streefcijfers 
verkeersveiligheidsplan

A. OVERKOEPELENDE DOELSTELLING

Met dit verkeersveiligheidsplan willen we ‘het 
aantal verkeersslachtoffers verminderen door 
middel van ONGEVALPREVENTIE en ERNST-
REDUCTIE’. Hoe meer ongevallen we kunnen 
voorkomen, hoe minder curatieve maatregelen 
achteraf nodig zijn. Wanneer er toch ongevallen 
plaatsvinden, streven we naar een beperking van 
de schade (ernst van de ongevallen). 

B. STAND VAN ZAKEN

We geven een overzicht van de meest recente 
evoluties op het vlak van verkeersongevallen-
gegevens, zowel op basis van de cijfers van de 
FOD Economie als op basis van de meest recente 
gegevens van de verkeersveiligheidsbarometer. 
Zo houden we zicht op onze evolutie richting de 
streefcijfers in het verkeersveiligheidsplan. Een 
gedetailleerde analyse van de verkeersongevallen-
gegevens 2017 kan u terugvinden in bijlage 
(“Jaarrapport Verkeersveiligheid – Analyse van 
verkeersveiligheidsindicatoren in Vlaanderen tot 
en met 2017”). Dit is een diepgaandere analyse 
van de ongevallengegevens dan mogelijk is met 
de meest recente gegevens die beschikbaar 
komen via de Verkeersveiligheidsbarometer, 
waardoor dit extra informatie verschaft. Voor 
deel 1 wordt verder gewerkt met de indicatieve 
cijfers van de Verkeersveiligheidsbarometer (2018 
en 1e trimester 2019). 
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 I: Algemeen

BRON: FOD ECONOMIE, AD STATISTIEK – STATISTICS BELGIUMFiguur 1: Evolutie van het aantal verkeersdoden (2005-2017)

BRON: FOD ECONOMIE, AD STATISTIEK – STATISTICS BELGIUMFiguur 2: Evolutie van het aantal zwaargewonden (2005-2017)
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BRON: FOD ECONOMIE, AD STATISTIEK – STATISTICS BELGIUMFiguur 3: Evolutie van het aantal lichtgewonden (2005-2017)

BRON: FOD ECONOMIE, AD STATISTIEK – STATISTICS BELGIUMFiguur 4: Evolutie van het aantal letselongevallen (2005-2017)
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Figuur 5a: Evolutie aantal letselongevallen  
(1e trimester 2019)

Figuur 5b: Evolutie aantal doden 
(1e trimester 2019)

Voor het jaar 2017 kende Vlaanderen een gunstige evolutie van alle ongevalsindicatoren: het aantal letsel-
ongevallen is gedaald (-7,0% letselongevallen (-1.759)), het aantal gewonden kende eveneens een daling 
(-6,9% gewonden (-2.184)) en het aantal verkeersdoden is sterk gedaald (-10,9% doden (-37)). Het aantal licht-
gewonden (-6,6%) daalde hierbij iets minder sterk dan het aantal zwaargewonden (-9,5%)(zie Figuren 1-4).

Vlaanderen behaalt in 2017 een laagterecord voor alle ongevalsindicatoren. De voorlopige cijfers voor 2018 
en het eerste trimester van 2019 (zie Figuren 5a-5c) zijn echter terug minder positief voor wat betreft de 
evolutie van het aantal doden 30 dagen, aantal gewonden en letselongevallen. 

De evolutie van het aantal letselongevallen en het aantal verkeersdoden varieert sterk tussen de verschillen-
de categorieën weggebruikers. Daarom bespreken we kort de evoluties bij de kwetsbare weggebruikers en 
bij ongevallen met motorvoertuigen.

Figuur 5c: Evolutie aantal gewonden 
 (1e trimester 2019)
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 II: Kwetsbare weggebruikers

Figuur 6a: Evolutie aantal ongevallen
met minstens één fietser (2018)

Figuur 6c: Evolutie aantal ongevallen met
minstens één fietser (1e trimester 2019)

Figuur 6d: Evolutie aantal dode en zwaargewonde 
fietsers en het aandeel in het totaal aantal doden en 

zwaargewonden

Figuur 6b: Evolutie aantal doden  
bij fietsers

FIETSERS

Het totaal aantal fietsdoden vertoont voor 2017 een status quo (van 65 naar 66). Beschouwen we de 
dode en zwaargewonde fietsers zien we in 2017 een daling t.o.v. het jaar voordien. Dit is het resultaat 
van de combinatie van de status quo van het aantal fietsdoden met de daling van het aantal zwaar-
gewonden. Het aandeel in het totaal aantal doden en zwaargewonden bereikt hiermee bijna 29% in 
2017 (zie Figuur 6d). 

Voor 2018 is het beeld terug wat negatiever. Het aantal fietsongevallen steeg immers opnieuw (+8,4%)
(zie Figuur 6a). Ook het voorlopige aantal fietsdoden kende in 2018 met 75 doden terug een stijging 
t.o.v. 2017 (zie Figuur 6b). Het eerste trimester van 2019 vertoont ten opzichte van het voorgaande 
jaar een sterke stijging van het aantal fietsongevallen (zie Figuur 6c). Om een uitspraak te doen over 
de evolutie van het aantal fietsdoden voor het eerste trimester 2019 is het wachten op de toevoeging 
van het aantal doden 30 dagen (zie Figuur 6b).

Hiermee wordt nogmaals bevestigd dat versterkte aandacht voor de fietsers nodig blijft. 

EVOLUTIE VLAAMS VERKEERSVEILIGHEIDSPLAN 2018-2019 9



10

Figuur 7a: Evolutie aantal ongevallen
met minstens één voetganger (2018)

Figuur 7c: Evolutie aantal ongevallen met
minstens één voetganger (1e trimester 2019)

Figuur 7d: Evolutie aantal dode en zwaargewonde 
voetgangers en het aandeel in het totaal aantal doden  

en zwaargewonden

Figuur 7b: Evolutie aantal doden bij voetgangers

VOETGANGERS

Het totaal aantal voetgangersdoden vertoont voor 2017 een stijging met +12,8% (van 39 naar 44). Als 
we naar het aantal dode en zwaargewonde voetgangers kijken, dan zien we in 2017 een lichte daling 
t.o.v. het jaar ervoor. Op langere termijn bekeken, zien we echter een status quo in cijfers sinds 2013. 
Het aandeel in het totaal aantal doden en zwaargewonden bedraagt 12,3% in 2017 (zie Figuur 7d). 

Het jaar 2018 laat ten opzichte van het voorgaande jaar een lichte stijging (+1,0%) van het aantal 
letselongevallen met voetgangers optekenen (zie Figuur 7a). Het voorlopige aantal voetgangersdoden 
daalde wel in 2018 (-8) (zie Figuur 7b). Het eerste trimester van 2019 vertoont ten opzichte van 
het voorgaande jaar een status quo van het aantal voetgangersongevallen (zie Figuur 7c). Om een 
uitspraak te doen over de evolutie van het aantal voetgangersdoden voor het eerste trimester 2019 is 
het wachten op de toevoeging van het aantal doden 30 dagen (zie Figuur 7b). De reeds vastgestelde 
stijging lijkt echter op een negatief resultaat te wijzen.

Dit alles maakt dat ook voor de voetgangers dus aandacht vereist blijft.
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Figuur 8a: Evolutie aantal ongevallen met minstens  
één bromfietser (2018)

Figuur 8c: Evolutie aantal ongevallen met minstens  
één bromfietser (1e trimester 2019)

Figuur 8d: Evolutie aantal dode en zwaargewonde 
bromfietsers en het aandeel in het totaal aantal doden  

en zwaargewonden

Figuur 8b: Aantal doden met bromfietsers

BROMFIETSERS

Het totaal aantal bromfietsdoden vertoont voor 2017 een stijging met +83,3% (van 6 naar 11). Hier 
moeten we wel rekening houden met de kleine aantallen, zeker voor wat betreft het aantal verkeers-
doden, waardoor kleine verschillen grote relatieve verschuivingen met zich brengen. Als we naar het 
aantal dode en zwaargewonde bromfietsers kijken, zien we in 2017 een daling t.o.v. het jaar ervoor. 
Het aandeel in het totaal aantal doden en zwaargewonden blijft echter relatief stabiel op 7,3% in 2017 
(zie Figuur 8d). 

In 2018 is het aantal letselongevallen met bromfietsers gestegen (+6,8%)(zie Figuur 8a). Het aantal 
bromfietsdoden bleef in 2018 ongeveer status quo ten opzichte van het jaar voordien (zie Figuur 8b). 
Het eerste trimester van 2019 vertoont ten opzichte van het voorgaande jaar een stijging van het 
aantal bromfietsongevallen (zie Figuur 8c). Om een uitspraak te doen over de evolutie van het aantal 
bromfietsdoden voor het eerste trimester 2019 is het wachten op de toevoeging van het aantal doden 
30 dagen (zie Figuur 8b). De reeds vastgestelde stijging lijkt echter op een negatief resultaat te wijzen.

Na de eerdere positieve resultaten op vlak van de daling van het aantal (ernstige) bromfiets ongevallen, 
lijkt deze daling recentelijk af te remmen.
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Figuur 9a: Evolutie aantal ongevallen met minstens  
één motorfietser (2018)

Figuur 9c: Evolutie aantal ongevallen met minstens  
één motorfietser (1e trimester 2019)

Figuur 9d: Evolutie aantal dode en zwaargewonde 
motorrijders en het aandeel in het totaal aantal doden  

en zwaargewonden

Figuur 9b: Aantal doden met motorfietsers

MOTORFIETSERS

Het totaal aantal motorfietsdoden vertoont voor 2017 een stijging met +28,6% (van 35 naar 45). Als we 
naar het aantal dode en zwaargewonde motorrijders kijken, zien we in 2017 een zeer lichte daling (of 
eerder status quo) t.o.v. het jaar ervoor. Het aandeel in het totaal aantal doden en zwaargewonden 
stijgt echter terug licht tot 12% in 2017 (zie Figuur 9d). 

Het jaar 2018 kenmerkt zich voor wat betreft het aantal letselongevallen met motorrijders door een 
stijging (+4,3% (+66))(zie Figuur 9a). Ook het aantal motorfietsdoden vertoonde in 2018 een lichte 
stijging (zie Figuur 9b). Het eerste trimester van 2019 vertoont ten opzichte van het voorgaande jaar 
opnieuw een stijging van het aantal motorfietsongevallen (zie Figuur 9c). Om een uitspraak te doen 
over de evolutie van het aantal motorfietsdoden voor het eerste trimester 2019 is het wachten op de 
toevoeging van het aantal doden 30 dagen (zie Figuur 9b). De reeds vastgestelde stijging lijkt echter 
op een negatief resultaat te wijzen.

Gezien deze evolutie mag de aandacht voor motorrijders niet naar de achtergrond verschuiven.
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Als we naar de doelgroep kwetsbare weggebruikers kijken, zien we voor 2017 een positieve evolutie voor 
het streefcijfer ‘daling aantal dode en zwaargewonde verkeersslachtoffers bij niet-beschermde verkeers-
deelnemers’ (zie figuur 10). Zoals bij het overlopen van de verschillende modi kwetsbare weggebruikers, 
is het belangrijk om erop te wijzen dat de evoluties voor deze modi niet steeds eenduidig in dezelfde 
richting evolueren. Het zijn vooral de fietsers die recent het minst in de positieve zin evolueren en dus in 
het bijzonder beleidsmatige aandacht verdienen, maar ook de andere modi evolueren niet langer in de-
zelfde positieve mate. De voorlopige cijfers voor 2018 lijken deze daling dan ook niet langer te bevestigen.

Figuur 10: Evolutie van het aantal dode en zwaargewonde niet-beschermde verkeersdeelnemers (2005-2017)

BRON: FOD ECONOMIE, AD STATISTIEK – STATISTICS BELGIUM
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 III: Motorvoertuigen

Figuur 11a: Evolutie aantal ongevallen met minstens  
één personenwagen (2018)

Figuur 11c: Evolutie aantal ongevallen met minstens  
één personenwagen (1e trimester 2019)

Figuur 11d: Evolutie aantal dode en zwaargewonde 
automobilisten en het aandeel in het totaal aantal doden 

en zwaargewonden

Figuur 11b: Evolutie aantal doden bij inzittenden  
van een personenwagen

PERSONENWAGENS

Het totaal aantal doden bij personenwageninzittenden vertoont voor 2017 een sterke daling met 
-35,8% (van 159 naar 102). Het aandeel dode en zwaargewonde automobilisten in het totaal aantal 
doden en zwaargewonden is dan ook verder gedaald tot 33,4% in 2017 (zie Figuur 11d). 

In 2018 steeg het aantal letselongevallen met minstens één personenwagen terug licht (+0,7% (+129))
(zie Figuur 11a). Ook het aantal doden bij inzittenden van een personenwagen steeg in 2018 licht 
(zie Figuur 11b). Hiermee wordt de dalende trend sinds 2014 onderbroken. Het eerste trimester  
van 2019 vertoont ten opzichte van het voorgaande jaar een status quo van het aantal letsel ongevallen 
met minstens één personenwagen (zie Figuur 11c). Om een uitspraak te doen over de evolutie van 
het aantal doden bij personenwageninzittenden voor het eerste trimester 2019 is het wachten op de 
toevoeging van het aantal doden 30 dagen (zie Figuur 11b). De reeds vastgestelde stijging lijkt echter 
op een negatief resultaat te wijzen.
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Als we naar de doelgroep jonge autobestuurders (18-24 jaar) kijken, zien we voor 2017 opnieuw een daling 
voor het streefcijfer ‘daling aantal dode en zwaargewonde verkeersslachtoffers bij jonge autobestuur-
ders’. De voorlopige cijfers voor 2018 lijken deze positieve trend verder te bevestigen.

Figuur 12: Evolutie van het aantal dode en zwaargewonde verkeersslachtoffers bij jonge autobestuurders (2005-2017)

BRON: FOD ECONOMIE, AD STATISTIEK – STATISTICS BELGIUM
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Figuur 13a: Evolutie aantal ongevallen met minstens  
één lichte vrachtwagen (2018)

Figuur 13c: Evolutie aantal ongevallen met minstens  
één lichte vrachtwagen (1e trimester 2019)

Figuur 13d: Evolutie aantal dode en zwaargewonde lichte 
vrachtautobestuurders en -passagiers en het aandeel in 

het totaal aantal doden en zwaargewonden

Figuur 13b: Evolutie aantal doden in ongevallen  
met minstens één lichte vrachtwagen

LICHTE VRACHTWAGENS

Het aantal doden bij bestuurders en passagiers van lichte vrachtwagens vertoont voor 2017 een stijging 
met +18,8% (van 16 naar 19). Als we naar het aantal doden en zwaargewonden kijken, dan zien we een 
status quo in 2017, waardoor het aandeel in het totaal aantal doden en zwaargewonden terug lichtjes 
stijgt (zie Figuur 13d). Globaal zien we eerder een status quo sinds 2014.

In 2018 kende het aantal letselongevallen met lichte vrachtwagens eveneens een status quo (+0,3%)(zie 
Figuur 13a). Het aantal doden bij letselongevallen met lichte vrachtwagens kende in 2018 een lichte stij-
ging t.o.v. 2017 (zie Figuur 13b). Het eerste trimester van 2019 vertoont ten opzichte van het voorgaande 
jaar een status quo van het aantal letselongevallen met minstens één lichte vrachtwagen (zie Figuur 
13c). Om een uitspraak te doen over de evolutie van het aantal doden in ongevallen met minstens één 
lichte vrachtwagen voor het eerste trimester 2019 is het wachten op de toevoeging van het aantal doden 
30 dagen (zie Figuur 13b). 
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Figuur 14a: Evolutie aantal ongevallen met minstens  
één vrachtwagen (2018)

 Figuur 14c: Evolutie aantal ongevallen met minstens  
één vrachtwagen (1e trimester 2019) 

Figuur 14d: Evolutie aantal dode en zwaargewonde 
vrachtautobestuurders en -passagiers en het aandeel in 

het totaal aantal doden en zwaargewonden

Figuur 14b: Evolutie aantal doden in ongevallen  
met minstens één vrachtwagen

VRACHTWAGENS

Het aantal doden bij vrachtwagenbestuurders en -passagiers vertoont voor 2017 een daling met -20% 
(van 15 naar 12). Als we naar het aantal doden en zwaargewonden bij de vrachtwagenbestuurders 
en –passagiers kijken, dan zien we eveneens een daling in 2017, maar het aandeel blijft op termijn 
relatief constant (zie Figuur 14d).

In 2018 kende het aantal letselongevallen met vrachtwagens een lichte daling (-5,7% (-85))(zie Figuur 
14a). Het aantal doden bij letselongevallen met vrachtwagens kent in 2018 terug een lichte stijging (zie 
Figuur 14b). Het eerste trimester van 2019 vertoont ten opzichte van het voorgaande jaar opnieuw 
een daling van het aantal letselongevallen met minstens één vrachtwagen (zie Figuur 14c). Om een 
uitspraak te doen over de evolutie van het aantal doden in ongevallen met minstens één vrachtwagen 
voor het eerste trimester 2019 is het wachten op de toevoeging van het aantal doden 30 dagen (zie 
Figuur 14b). 

Met andere woorden, ongevallen met (lichte) vrachtwagens verdienen nog steeds verdere specifieke 
aandacht.
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Samengevat

In 2017 haalden we laagterecords voor de verschillende ongevalsindicatoren (aantal letsel-
ongevallen, aantal verkeersdoden, aantal gewonden). Hoewel ook 2018 nog een lichte 
daling laat zien op vlak van aantal doden ter plaatse, merken we voor de indicatoren 
aantal doden 30 dagen, aantal letselongevallen en aantal gewonden terug lichte stijgingen. 
De cijfers voor het eerste trimester van 2019 bevestigen deze minder positieve tendens, en 
geven voor alle ongevalsindicatoren een (lichte) stijging aan. Deze meest recente vaststel-
lingen bemoeilijken het behalen van de geformuleerde streefcijfers die onderdeel uitmaken 
van het verkeersveiligheidsplan.

De meest recente ongevallencijfers geven ook duidelijk aan dat de kwetsbare weggebruikers 
als doelgroep nog belangrijker worden. We stellen immers stijgingen vast van het aantal 
slachtoffers bij fietsers, bromfietsers en motorrijders, en jaarlijkse schommelingen van het 
aantal slachtoffers bij voetgangers, zonder een dalende tendens over de langere termijn. 
Opvallende vaststelling is dat de dalende tendens van het aantal bromfietsslachtoffers in 
2018 doorbroken wordt. Daarnaast is er voor de motorrijders geen positieve tendens meer 
vast te stellen sinds 2015. Ook op vlak van aantal verkeersdoden is er recentelijk maar 
weinig positieve beweging binnen deze groep van de kwetsbare weggebruikers.

Diverse bronnen (Fietstelweek 2018, VAB-Fietsbarometer, enz.) wijzen op een stijging van 
het gebruik van de (elektrische) fiets, en dan met name bij het woon-werkverkeer of bij de 
middellange verplaatsingen (Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen). Dit blijft dan ook 
van belang voor en bij de verdere uitwerking van het toekomstige verkeersveiligheidsbeleid. 

Ongevallen met vrachtwagens blijven daarnaast gekenmerkt door een hoog aandeel dode-
lijke ongevallen. Sinds 2015 zien we ook een stabilisering van het aantal ongevallen met 
lichte vrachtauto‘s. 
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2. Actieprogramma

Voor we ingaan op het actieprogramma van het Vlaams verkeersveiligheidsplan, willen we graag verdui-
delijken dat dit evolutierapport niet allesomvattend is. Er vinden op het terrein tal van verkeersveilig-
heidsinitiatieven plaats, georganiseerd door verschillende partijen die elk hun steentje bijdragen. Het 
Vlaams verkeersveiligheidscongres geeft hier jaarlijks een beeld van. Wel proberen we via dit rapport een 
representatief overzicht te geven van de belangrijkste (nieuwe) ontwikkelingen op verkeersveiligheidsvlak 
en de beleidsmaatregelen genomen door de minister, in het kader van het verkeersveiligheidsplan.

Zoals afgesproken met de stuurgroep van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid focusten we het 
derde werkjaar (medio 2018-2019) van het verkeersveiligheidsplan op de volgende maatregelfiches:

Pijler 1: Informeren, sensibiliseren en opleiden voor een veiliger verkeersgedrag 
 • Fiche 3:  Kwalitatieve educatie
 • Fiche 4:  Levenslang leren
 • Fiche 6:  Kwalitatieve rijopleiding

Pijler 2: Verkeersveilig ontwerpen en gebruik van verkeersveilige technologieën
 • Fiche 9:  Vergevingsgezinde wegen
 • Fiche 11:  Zichtbaarheid
 • Fiche 14:  Aanpak gevaarlijke punten/wegsegmenten

Pijler 3: Handhaving en regelgeving zorgen voor een voldoende effectief verkeersveiligheidsbeleid 
 • Fiche 19:  Uitbreiding aantal efficiënte doel(groep)gerichte en themagerichte controles 
 • Fiche 21:  ANPR – trajectcontrole 

Pijler 4: Evaluatie en monitoring voor een effectief veiligheidsbeleid 
 • Fiche 22:  Beleidsrelevant onderzoek 
 • Fiche 23:  Evaluatie & monitoring

Pijler 5: Nood aan engagement: norm- en gedragsverandering
 • Fiche 24:  Engagement
 • Fiche 25:  Verkeersveiligheidscultuur bij bedrijven

De verschillende beschrijvingen zijn terug te vinden onder A. Rapportering werkjaar 2018-2019.
Onder B. Jaarprogramma 2019-2020 volgen dan voor elke pijler de voorziene activiteiten voor het komende 
werkjaar.
Met het samenbrengen van de verschillende verkeersveiligheidspartners onder het dak van het Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid (VHV) willen we de krachten bundelen om de geformuleerde doelstel-
lingen aan te pakken.
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A. RAPPORTERING WERKJAAR 2018-2019

A1. FICHE 1: INFORMEREN 

Via de websites www.vlaamshuisvoorverkeers-
veiligheid.be en www.veiligverkeer.be ontsluiten 
we alle relevante informatie voor onze partners 
en alle weggebruikers. Hierbij komen de thema’s 
snelheid, rijden onder invloed, vermoeidheid, 
afleiding, gordel, kinderzitjes, dode hoek, zicht-
baarheid en de doelgroepen fietsers en motorrij-
ders specifiek aan bod. Tussen 18 oktober en 18 
november 2018 organiseerde de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde de negende editie van de Grote 
Verkeersquiz. Hieraan namen 183.172 Vlamingen 
deel. Na de grote verkeersquiz lanceerde de VSV 
begin 2019 ook De Kleinste Verkeersquiz. Daarmee 
kan iedereen die dat wil het hele jaar door zijn 
verkeerskennis opfrissen. Elke donderdag verstuurt 
de VSV één vraag over verkeer en mobiliteit. De 
respondent krijgt meteen te zien of het antwoord 
juist is en hoeveel procent van alle deelnemers de 
vraag juist beantwoordde. Met het verkeersmaga-
zine Kijk Uit communiceren we tenslotte wekelijks, 
via tv en online, naar alle Vlamingen. 

A2. FICHE 2: SENSIBILISEREN

Met permanente sensibilisering willen we de 
verkeersmentaliteit van de Vlaming positief beïn-
vloeden. Een rationele kennis over de gevaren van 
het verkeer volstaat vaak niet om het verkeersge-
drag duurzaam en in een veilige richting te sturen. 
Weggebruikers moeten ook de juiste verkeersge-
voeligheid ontwikkelen. 

2.1: PIJLER 1: Informeren, sensibiliseren en opleiden voor een veiliger verkeersgedrag
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Sensibiliseringscampagnes 2018

In 2018 hadden we onder andere aandacht voor alcohol in het verkeer, het houden van voldoende 
afstand, medische rijgeschiktheid, de gevaren verbonden aan onaangepaste snelheid, vermoeidheid en 
afleiding in het verkeer. 

Voor de ontwikkeling van de campagnes pasten we hetzelfde traject als in 2017 toe: input expertengroep 
– briefing bureau – uitwerking campagne – uitwerking mediaplan – prémeting – bijsturing – uitvoeren 
campagne – postmeting en evaluatie. 

De campagnes rond snelheid, vermoeidheid en afleiding kaderden in het ‘beloofd’-concept dat in 2017 
voor het eerst werd toegepast. Door middel van concrete beloftes – aan een naaste zoals een vriend 
of een familielid – willen we met deze campagnes een betrokkenheid realiseren, inclusief een actief en 
direct engagement. Via de site beloofd.be reiken we hulpmiddelen aan om de belofte ook effectief waar 
te maken.

Periode Opdrachtgever Thema

Januari AWV Ritsen 

Februari VSV/MOW Veilige volgafstand (last night a dj saved my life)

Maart AWV Grote werven (wegenwerken) 

April VSV/MOW Snelheid (beloofd)

Mei AWV/OVAM Zwerfvuil 

Juni VSV/MOW/VIAS Alcohol (zomerbob)

Juli VSV/MOW Vermoeidheid (beloofd)

Augustus AWV Hoffelijkheid bij wegenwerken

September AWV Grote werven (wegenwerken)

Oktober VSV/MOW Afleiding (beloofd)

November AWV Carpoolen

December VSV/MOW Medische rijgeschiktheid

December VSV/MOW/VIAS Alcohol (winterbob)
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Bij de timing van de thema’s werd zo veel mogelijk rekening gehouden met de handhavingskalender 
(TISPOL) van de politie. Het is immers belangrijk dat sensibilisering en handhaving zo goed mogelijk op 
elkaar aansluiten. Sensibiliseringscampagnes creëren immers het draagvlak voor de controles en daar-
door dus ook het preventief effect van controles, waardoor het effect van handhaving versterkt wordt.

Campagnes 2019

Ook in 2019 werken de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en de afdeling Vlaams Huis voor de 
Verkeersveiligheid opnieuw nauw samen aan de coördinatie en uitvoering van de Vlaamse sensibilise-
ringscampagnes inzake verkeersveiligheid. De uitvoering gebeurt volgens de bepalingen van het Ver-
keersveiligheidsplan Vlaanderen en in overleg met de andere betrokken actoren in het VHV. Er werd een 
nieuwe campagnekalender opgemaakt waarbij een opsplitsing gebeurde tussen campagnes naar het 
grote publiek en campagnes naar specifieke doelgroepen. Voor de thema’s waarbij dit een meerwaarde 
vormt zal het koepelconcept ‘beloofd’ gebruikt worden.

Grootschalige campagnes
In 2019 worden vier grootschalige Vlaamse sensibiliseringscampagnes gerealiseerd met affichage rond de 
volgende thema’s: volgafstand, rekening houden met motorrijders, afleiding en snelheid. De affichage-
campagnes worden steeds gecombineerd met één of meer andere media (‘360°-aanpak’, keuze uit een 
brede mediawaaier, bv online, sociale media, radio, tv, printadvertenties,…). 

Daarnaast blijven we in juni en december uiteraard samenwerken met het VIAS en de andere gewesten 
voor de bobcampagnes. Dat zorgt, als we ook de campagnes van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
mee opnemen, voor volgende kalender:

Periode Opdrachtgever Thema

Januari AWV Ritsen

Februari VSV/MOW Veilige volgafstand (last night a dj saved me life)

Maart AWV Veiligheid op de werven

April VSV/MOW Motorrijders

Mei AWV/OVAM Mooimakers - zwerfvuil

Juni VSV/MOW/VIAS Alcohol (zomerbob)

Juli AWV Veiligheid op de werven

Augustus VSV/MOW Afleiding

September AWV Grote werven (wegenwerken)

Oktober VSV/MOW Snelheid 

November AWV Nog te bepalen 

December ss VSV/MOW/BIVV Alcohol (winterbob)

EVOLUTIE VLAAMS VERKEERSVEILIGHEIDSPLAN 2018-2019 22



Doelgroepgerichte campagnes
Daarnaast worden drie doelgroepgerichte sensibiliseringscampagnes gerealiseerd rond specifieke thema’s 
die kwetsbare weggebruikers of specifieke leeftijds- of risicogroepen sterk aanbelangen. Dit impliceert 
gerichte boodschappen en specifieke mediakeuzes die zijn aangepast aan de doelgroep en thematiek (bv 
online en sociale media, gerichte affichage,…). Voor een maximaal effect worden de doelgroepgerichte 
campagnes waar mogelijk gecombineerd met versterkte controles door de politiediensten (geïntegreerde 
aanpak), terreinacties en evenementen (bijvoorbeeld in het uitgaansleven, op specifieke risicoplekken en 
–momenten, …). De VSV en het VHV werken daarvoor nauw samen met alle relevante campagnepartners 
volgens de doelgroep en thematiek (Netwerk Verkeerscoördinatoren, mediapartners, sponsors, belangen-
verenigingen, …).

Periode Opdrachtgever Thema

April VSV/MOW motorrijders, defensief rijden

Juli/Augustus VSV/MOW jonge autobestuurders, drugs 

Augustus VSV/MOW afleiding, jonge verkeersdeelnemers

Conform het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen worden deze sensibiliseringscampagnes ondersteund 
door terreinactiviteiten uitgevoerd door de VSV-vrijwilligers, informatieverstrekking via een online infor-
matieplatform, een jaarlijkse online verkeersquiz en de wekelijkse tv-uitzendingen ‘Kijk Uit’.

Resultaten van de campagnes 2018

VEILIGE VOLGAFSTAND
Uit de posttest, uitgevoerd door onderzoeksbureau Indiville, blijkt een goed bereik waarbij 70% van 
het panel minstens 1x in contact kwam met de campagne. 46% van de respondenten geeft aan dat de 
campagne (goed tot zeer goed) slaagt in haar doel om aan te zetten tot het bewaren van een veilige 
volgafstand van de voorligger waarbij bijna 1 op 2 ook aangeeft zelf meer op de volgafstand gelet te 
hebben. 33% van de ondervraagden heeft hierbij de campagnesong gezongen. De evaluatie stelt een 
duidelijke verhoging van de kennis over het houden van een veilige volgafstand vast. Daar waar in de 
premeting 63,7 % aangeeft dat bij 120 km/u 2 seconden en meer een veilige volgafstand is, stijgt dit getal 
met 13% in de postmeting tot 76,7%. 

SNELHEIDSCAMPAGNE 
De pré-test ter voorbereiding van de snelheidscampagne bevestigde de kritische houding van de Vlaming 
tegenover de geldende snelheidslimieten. De Vlaming aanvaardt daarnaast té snel rijden makkelijk en 
overschat het aantal automobilisten dat te snel rijdt. 
De gevoerde snelheidscampagne kaderde in het beloofd concept. 315 Unieke affiches tonen 505 Vlamingen 
die beloven niet te snel te rijden en de snelheidsregels te respecteren. Op deze manier wil de VSV de 
sociale norm in de richting van het afkeuren van onaangepaste snelheid versterken. De campagne sloot 
aan bij de flitsmarathon en kreeg via het actiepakket schoolomgeving ook een vertaling naar lokale 
situaties. Het bereik van de campagne was minder dan deze van voorgaande beloofd acties. 67% van 
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de respondenten gaf aan de campagne te hebben opgemerkt. In de beoordeling van de affiches viel op 
dat de boodschap 120 km per uur op de autosnelweg door veel bevraagden als ongeloofwaardig werd 
beschouwd. Verdere analyse van de campagne stelde geen impact vast. Snelheid blijft een zeer moeilijk 
thema om over te communiceren en sensibiliseren. 

VERMOEIDHEID – SLAPERIGHEID
Uit de bevraging voor de campagne blijkt dat het inschatten van vermoeidheid en hoe er mee om te 
gaan knelpunten zijn. Zo geeft slechts 18% van de respondenten aan een korte slaappauze te nemen als 
ze zich moe voelen achter het stuur. De focus van de campagne werd dan ook op deze aspecten gelegd. 
Een online filmpje liet zien dat alle proefpersonen in een test té laat aangaven vermoeid te zijn. Omwille 
van de periode (zomer, reisverplaatsingen) gaf de affiche volgende concrete tip mee: ‘lange rit? Slaap 
eerst 8 uur’. Het bereik van deze campagne lag met 84 % zeer hoog. De campagne kreeg ook hoge scores 
op het vlak van appreciatie. De postanalyse stelde ook een effect op kennis, intentie en gerapporteerd 
gedrag vast. 

ZOMERBOB 2018
Tijdens de voorbije zomer-BOB-campagne legde 2,5% van de gecontroleerde bestuurders een positieve 
ademtest af. Dat is het laagste percentage ooit tijdens de zomer-BOB-campagne. De dalende trend in de 
cijfers sinds 2011 – in 2011 legde nog 5,7% van de bestuurders een positieve test af – zet zich zo ook dit 
jaar verder. De volgehouden aanpak van sensibilisering én controles lijkt dus stilaan zijn vruchten af te 
werpen.
Tijdens de Zomer-BOB-campagne werden 219.922 bestuurders op rijden onder invloed gecontroleerd. Het 
aantal controles lag daarmee iets lager dan het aantal controles in 2017 (221.771). 

Figuur 15: Evolutie aantal uitgevoerde alcoholtesten en % positieve testen in Vlaanderen 
tijdens de zomer-BOB-campagne 2018

BRON: FEDERALE POLITIE/DGR/DRI –BIPOL 
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WINTERBOB 2018-2019:
Tijdens de eindejaarseditie van de BOB-campagne 2018-2019 werden er in Vlaanderen 295.821 bestuurders 
gecontroleerd. Slechts 1,7% legde een positieve ademtest af: het laagste percentage ooit. 

Figuur 16: Evolutie aantal uitgevoerde alcoholtesten en % positieve testen in Vlaanderen 
tijdens de winter-BOB-campagne 2018-2019

BRON: FEDERALE POLITIE/DGR/DRI –BIPOL 
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We werkten in samenwerking met de VSV verder 
aan de realisatie van een verticale leerlijn in het 
onderwijs.

De bestaande initiatieven voor het basisonderwijs, 
met een aanbod voor het 1e leerjaar tot en met 
het 6e leerjaar, werden verdergezet. Het gaat 
o.a. om de brevetten en actiepakketten, Helm Op  
– Fluo Top, Het Grote Voetgangersexamen, De 
Grote Verkeerstoets, Het Grote Fietsexamen, 
Medailles Verkeer op School, … In dit kader werden 
917 Vlaamse basisscholen beloond met een 
medaille voor hun inzet inzake verkeers- en mobi-
liteitseducatie. Een nieuw record en een stijging 
met 22% in vergelijking met 2017. 

Bestaande initiatieven voor het secundair onder-
wijs werden verdergezet. Zo schreven zich tijdens 
het schooljaar 2017-2018 452 scholen in voor het 
project Slimme Mobiele Scholen. Deze scholen 
besteden in elke graad aandacht aan verkeer en 
mobiliteit. Aan de verkeersweken namen tijdens 
het schooljaar 2017-2018 net iets meer dan  
32.000 scholieren deel. 

In juni 2017 werden de laatste lessen Rijbewijs 
op School gegeven. Dit project werd in de loop 
van 2018 vervangen door een leerplatform over 
de wegcode en verkeersveiligheid www.mijnrij-
bewijsb.be. Het leerplatform is een handig hulp-
middel ter voorbereiding van het theorie-examen 
rijbewijs B. Maar kan net zo goed gebruikt worden 
om de kennis van het verkeersreglement op  
te frissen. 

Daarnaast biedt het nieuwe project ‘Rijbewijzer in 
de klas’ (dat vorm kreeg in 2018 en van start ging 
op 1 januari 2019) secundaire scholen de moge-
lijkheid om een lessenreeks van 10 lesuren over 
de wegcode en verkeersveiligheid te organiseren 
op school. De lessen worden gegeven door een 
professionele rijlesgever tijdens de schooluren. 
De inhoud van de lessen wordt door de VSV 
uitgewerkt en loopt parallel met de inhoud van 
het leerplatform. Zo komen dezelfde inzichten in 
wegcode en het bedoelde gedrag aan bod.

Via de VSV ondersteunden we ook de leerkrachten 
op het vlak van verkeers- en mobiliteitseducatie. Zo 
gaf de VSV in 2018 verspreid over 10 hogescholen 
20 opleidingen aan studenten van de leraren-
opleiding. Aan elke opleiding namen gemiddeld 
40 studenten deel. Aan de infodagen verkeer op 
school namen in totaal 276 leerkrachten uit 159 
scholen deel. 

Daarnaast steunden we ook aanvullende initi-
atieven en projecten uit het maatschappelijk 
middenveld. Met Aya op school (Mobiel 21) leerden 
72.357 kleuters spelenderwijs over veilige en mili-
euvriendelijke verplaatsingen naar de kleuter-
school. Aan de scholenwedstrijd van XIU vzw over 
zichtbaarheid in het verkeer namen 62 secundaire 
scholen deel. 

In samenwerking met Rondpunt vzw vonden ook 
dit jaar nieuwe getuigenissen van verkeersslacht-
offers plaats. In 2018 vonden er 566 getuigenissen 
plaats in scholen. Tijdens deze getuigenissen 
sensibiliseerden we 16.511 leerlingen. 73 getuigen 
en 52 buddy’s maakten in 2018 deel uit van 
Getuigen Onderweg. 

Met het subsidieproject “gevaarherkenningstest” 
willen we door gebruik te maken van een simu-
lator inzetten op het bewust maken van fietsende 
kinderen voor gevaarlijke situaties die ze kunnen 
tegenkomen op de weg. Op basis van de resul-
taten wordt nadien gewerkt aan het ontwikkelen 
en het stimuleren van correcte attitudes, gevaar-
herkenning en een veilig(er) verkeersgedrag. De 
virtual reality-test werd gelanceerd in september 
2018. Sindsdien wordt de gevaarherkenningstest 
in verschillende scholen getest om de werking 
ervan te evalueren en te valideren. 
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A3. FICHE 3: KWALITATIEVE EDUCATIE
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Enkele cijfers in een notendop: Aantal deelnemers 2018 
 (verschil met vorig jaar)

Aya op school  72.537  (+14,5%)
Verkeersbrevetten  98.023  (+2,5%) 
Het Grote Fietsexamen  16.452 (+11,5%)
Helm op Fluo top  392.540  (+20%)
De Grote Verkeerstoets  34.938  (+2,5%); 35.898 (2019)(+2,5%)
FietsOmeter  698  (-25%)
Mobibrein  2.025  (-17%)
Het Grote Voetgangersexamen  17.122  (+15,5%)
Mobibus  7.631  (+5,5%)
Verkeersgetuigen  16.511  (+10%) 
Verkeersweken  32.005  (+128,5%)

Enkele cijfers in een notendop: Aantal bereikte scholen of ouders 2018  
 (verschil met vorig jaar)

Medailles Verkeer op School  917  (+22,5%)
Slimme Mobiele Scholen  452  (-5%)
Verkeersouders  2.286  (+13%)
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Figuur 17: Evolutie van het aantal verkeersslachtoffers naar leeftijdscategorie (kleuteronderwijs, basisonderwijs, secundair 
onderwijs) (2010-2018 (* = voorlopige cijfers)).

BRON: FOD ECONOMIE, AD STATISTIEK – STATISTICS BELGIUM & FEDERALE POLITIE/DGR/DRI –BIPOL

We blijven inzetten op de bijkomende opleiding 
voor motorrijders ‘ready to ride’ (VSV), waarvoor 
we in 2018 407 inschrijvingen (-15,5%) telden. 
Voor verdere acties in het kader van levens-
lang leren: zie ook de fiches Engagement en 

Verkeersveiligheidscultuur bedrijven binnen 
PIJLER 5: Nood aan engagement: norm- en 
gedragsverandering. 

In januari 2019 organiseerden we een experten-
werkgroep. Hier werden verschillende disciplines, 
die een link hebben met rijgeschiktheid en het 
rijgeschiktheidsonderzoek, samengebracht. Samen 
met hen gingen we op zoek naar antwoorden op 
volgende vragen: is iedereen wel geschikt om met 
een auto te rijden? Is het besturen van een auto 
een recht? Mogen we als overheid beperkingen 
opleggen? Rijgeschiktheid gaat verder dan de 
medische aspecten, ook psycho-sociale aspecten 
spelen een belangrijke rol in dit vraagstuk. Hoe 
kunnen we deze elementen een duidelijke plaats 
geven binnen het rijgeschiktheidsverhaal? Dit met 
als ultieme doel stil te staan bij de uitbouw van 
een kwalitatief en efficiënt rijgeschiktheidstraject. 

Onder andere naar aanleiding van een aantal 
concrete dossiers vroegen we CARA om haar 
werking transparanter te maken voor klanten. De 
website werd tot dit doel bijgewerkt en er werd 
een document opgesteld waarin de procedure 

wordt uitgelegd. Zo krijgen klanten een beter 
beeld van wat ze kunnen verwachten. 

Daarnaast werd actief gewerkt aan de efficiëntie 
van de afhandeling van dossiers. De tijd tussen 
een eerste contactname en de eerste reactie werd 
sterk teruggebracht. Negenennegentig procent 
van de klanten krijgt nu binnen de vijf werkdagen 
een antwoordbrief. Ze weten dus sneller én beter 
hoe het verdere proces zal verlopen. 

We participeren daarnaast aan de Cieca-werk-
groepen over rijgeschiktheid. Zodoende houden 
we de vinger aan de pols inzake ontwikkelingen 
binnen het thema.

Wat betreft de werking van CARA kwamen voor 
Vlaanderen 4.748 dossiers ter behandeling binnen 
in 2018.

A4. FICHE 4: LEVENSLANG LEREN

A5. FICHE 5: MEDISCHE RIJGESCHIKTHEID
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A6. FICHE 6: KWALITATIEVE RIJOPLEIDING

In 2015 werd de conceptnota voor de hervorming 
van de rijopleiding geschreven en goedgekeurd 
in de Vlaamse Regering. De uitwerking van deze 
hervorming gebeurt in verschillende stappen. 

Nadat in werkjaar 2017-2018 het praktijk- en 
theorie-examen categorie B aangepast werden, 
de oefentijd verlengd werd tot minimaal negen 
maanden en het vormingsmoment werd inge-
voerd, werd in het werkjaar 2018-2019 de derde 
fase van de hervorming van de rijopleiding 
voltooid. 

Het decreet terugkommoment trad op 1 juli 
2018 in werking. Aan het decreet werd uitvoering 
gegeven met het Besluit van de Vlaamse Regering 
houdende het terugkommoment in het kader 
van de rijopleiding categorie B. Dit besluit werd 
definitief goedgekeurd op 28 september 2018. 
Het besluit trad grotendeels in werking op 1 
januari 2019. Enkele delen van het besluit traden 
tien dagen na publicatie (op 24 november 2018) 
in werking. Dit om erkenning van instellingen 
toe te laten, zodat zij vanaf 1 januari 2019 het 
terugkommoment konden aanbieden.

Het terugkommoment werd organisatorisch 
voorbereid. Er werd een informatiesysteem 
opgezet, dat de opvolging van zowel de gegeven 
sessies als van de erkende instellingen en erkende 
lesgevers mogelijk maakt. Ook de uitnodiging en 
en aanmaningen voor beginnende bestuurders 
kunnen zo efficiënt worden aangemaakt en 
verstuurd. Een doorgedreven informatisering is 
nodig om de administratieve kant van het terug-
kommoment efficiënt te laten verlopen, maar 
tegelijk ook om fraude te voorkomen. Ook de 
handhaving zal ten slotte verlopen op basis van 
de gegevens in het informatiesysteem. 

De Werkgroep Rijopleiding (samengesteld 
uit vertegenwoordigers van o.m. het VHV, de 
VSV, Federdrive, GOCA, Gezinsbond, Vlaamse 
Jeugdraad, Assuralia, KU Leuven en Universiteit 
Hasselt) kwam ook in het werkjaar 2018-2019 
op regelmatige basis samen om dit traject en 
de verschillende fases in de realisatie van de 
vernieuwde rijopleiding te bespreken en in 
goede banen te leiden.

Parallel aan de hervorming van de rijopleiding 
werkten we verder aan een gelijkschakeling van 
de rechten en plichten van de erkende rijscholen 
en de zogenaamde zelfstandige instructeurs. 
Hiervoor werd de sector op meerdere momenten 
in het proces geconsulteerd. Dit resulteerde 
begin 2019 in een ontwerp besluit van de 
Vlaamse Regering houdende de voorwaarden 
voor het rijonderricht en de erkende rijscholen. 
Met de principiële goedkeuring van dit besluit 
begin april, kwam er een eengemaakt statuut 
voor alle professionele aanbieders. Bovendien 
wordt de regelgeving voor het rijonderricht 
gemoderniseerd. 

29

Figuur 18: Evolutie van het aantal verkeersslachtoffers 
bij 18-24-jarige autobestuurders  
(2010-2018 (* = voorlopige cijfers)).

BRON: FOD ECONOMIE, AD STATISTIEK – STATISTICS BELGIUM & FEDERALE POLITIE/DGR/DRI –BIPOL
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A8. FICHE 17: DODE HOEK

Onder andere via TLV (Transport en Logis-
tiek Vlaanderen) en de VSV was er aandacht 
voor deze problematiek. Aan de hand van de 
VR-brillen van de VSV is de dode hoek één van 
de onderwerpen waarover de scholieren leren 
tijdens de verkeersweken. Daarnaast waren de 
VSV-vrijwilligers in 2018 met de VR-brillen rond 
dode hoek aanwezig op 14 evenementen en op 
11 bedrijvenacties. Het project van TLV bereikte 
in het schooljaar 2017-2018 8.620 leerlingen. 

A9. FICHE 20: LEERMAATREGELEN 

Zie 2.3 PIJLER 3: Handhaving en regelgeving 
zorgen voor een voldoende effectief verkeers-
veiligheidsbeleid

30

A7. FICHE 7: VAKBEKWAAMHEID & NASCHOLING

In overleg met de betrokken sector werkten we ook 
in werkjaar 2018-2019 verder aan de verbetering 
van het kader waarbinnen de nascholing vakbe-
kwaamheid wordt gegeven. Eén voor één werden 
de aspecten die komen kijken bij het organiseren 
van nascholing onder de loep genomen en waar 
nodig aangepast. Dit gebeurt steeds in overleg 
met vertegenwoordigers van de sector.

We bepaalden in het voorgaande werkjaar 
minimumeisen voor instructeurs. Dit werkjaar 
moesten ook de al eerder erkende instructeurs 
zich conformeren aan deze minimumeisen. 

Daarnaast beschreven we voor de modules 
Voertuigtechnologie ter bevordering van de 
verkeersveiligheid en ter bescherming van het 
milieu, Vervoer van voeding, Bulktransport, 
Toegankelijkheid, Defensief rijden, Brand en 
Koeltransport wat minimum in de module moet 
worden behandeld en welke modaliteiten moeten 
worden gerespecteerd. Er werden ten slotte voor-
waarden voor de lesvoertuigen bepaald. 

Figuur 19: Evolutie van het aantal vrachtwagen- en autobusongevallen (2010-2018 (* = voorlopige cijfers)). 

BRON: FOD ECONOMIE, AD STATISTIEK – STATISTICS BELGIUM & FEDERALE POLITIE/DGR/DRI –BIPOL
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B. JAARPROGRAMMA 2019-2020

B5. FICHE 5: MEDISCHE RIJGESCHIKTHEID

In samenwerking met CARA/VIAS Institute wordt 
de werking van CARA beter gedocumenteerd. VIAS 
werkt aan een intern verbetertraject en daarnaast 
schrijft MOW een opdracht uit voor een audit van 
CARA. Dit met het oog op een prestatiegerichte 
financiering in de toekomst, eerder dan een 
financiering via een vast bedrag. 

In het komende werkjaar zal verder worden 
onderzocht hoe klanten beter feedback kunnen 
krijgen na een beslissing. We gaan ook aan de 
slag met de aanbevelingen van de expertenwerk-
groep en zullen het daar gecreëerde momentum 
aanwenden om, steunend op de expertise van 
de deelnemers, het rijgeschiktheidsbeleid verder 
vorm te geven.

B6. FICHE 6: KWALITATIEVE RIJOPLEIDING

Het terugkommoment zal ook in het komende 
werkjaar onze aandacht vergen. Op basis van de 
eerste ervaringen worden procedures waar nodig 
bijgestuurd. 

Daarnaast zullen in de zomer van 2019 wellicht 
de eerste aanmaningen worden uitgestuurd. Ter 
voorbereiding hiervan zullen procedures voor 
toezicht en handhaving verder uitgewerkt worden. 

In het kader van de onderzoeksagenda zal de 
evaluatie van de effecten van de hervormde rij -
opleiding voorbereid worden.

Het besluit van de Vlaamse Regering houdende de 
voorwaarden voor het rijonderricht en de erkende 
rijscholen werd principieel goedgekeurd op  
5 april 2019. De administratieve voorbereiding van 
het werk die dit teweeg zal brengen en het infor-
meren van de betrokken sector is een taak voor 
de tweede jaarhelft van 2019. Begin 2020 zullen 
immers heel wat aanvraagdossiers te verwerken 
zijn. 

B1. FICHE 1: INFORMEREN

We zetten de bestaande initiatieven zoals Kijk Uit, 
de Grote Verkeersquiz en de Kleinste Verkeersquiz 
verder en optimaliseren het online aanbod om alle 
weggebruikers zo goed mogelijk te informeren. 
De volgende editie van De Grote Verkeersquiz gaat 
van start in oktober 2019.

B2. FICHE 2: SENSIBILISEREN

De sensibiliseringscampagnes naar het grote 
publiek en de doelgroepgerichte campagnes 
lopen ook het komende jaar verder. We zullen 
hierbij opnieuw werken met een pré- en posttest. 

B3. FICHE 3: KWALITATIEVE EDUCATIE

Er wordt ingezet op continuering en optimali-
sering van het bestaande educatieve aanbod. 
Bestaande projecten worden waar nodig 
hernieuwd en geactualiseerd, eventueel met de 
ontwikkeling van digitale materialen. Leerkrachten 
blijven we ondersteunen in het aanbieden van 
verkeers- en mobiliteitseducatie. In het kader van 
de onderzoeksagenda zullen bestaande projecten 
geëvalueerd worden. De resultaten zullen gebruikt 
worden om (andere) projecten te versterken of 
nieuwe accenten te leggen.

B4. FICHE 4: LEVENSLANG LEREN

Ook binnen deze fiche wordt ingezet op conti-
nuering en optimalisering van het bestaande 
educatieve aanbod. 
Zie verder ook de fiches Engagement en 
Verkeersveiligheidscultuur bedrijven binnen 
PIJLER 5: Nood aan engagement: norm- en 
gedragsverandering.  
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B7. FICHE 7: VAKBEKWAAMHEID & NASCHOLING

In het komende werkjaar zal de omzetting van 
Richtlijn 2018/645 tot wijziging van Richtlijn 
2003/59/EG voorbereid worden. Er zal van 
deze gelegenheid gebruik worden gemaakt om 
aanpassingen aan het KB van 4 mei 2007 aan te 
brengen. Hiermee willen we tekortkomingen in de 
wetgeving, waarop we sinds we de bevoegdheid 
uit  oefenen stootten, wegwerken.

De werkzaamheden van de werkgroep waarin de 
sector vertegenwoordigd is, namelijk de verbe-
tering van het kader waarbinnen de nascholing 
vakbekwaamheid wordt gegeven, gaan verder. 

B8. FICHE 17: DODE HOEK

Informatie, educatie en sensibilisering inzake 
dode hoek blijven ook het komende jaar de nodige 
aandacht krijgen. In dit kader zetten we de samen-
werking met Transport en Logistiek Vlaanderen 
verder en blijven we de virtual reality-brillen dode 
hoek inzetten tijdens de Verkeersweken. Ook de 
nieuwe leerlijn (vermijden van de dode hoek 
door achter het voertuig te blijven) blijven we 
promoten.

B9. FICHE 20: LEERMAATREGELEN

Zie 2.3 PIJLER 3: Handhaving en regelge-
ving zorgen voor een voldoende effectief 
verkeers    veiligheidsbeleid
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A. RAPPORTERING WERKJAAR 2018-2019 

2.2 PIJLER 2: Verkeersveilig ontwerpen en gebruik van verkeersveilige technologieën

33

A1. FICHE 8:  VERKEERSVEILIGHEIDSAUDITS EN -INSPECTIES

A2. FICHE 9: VERGEVINGSGEZINDE WEGEN

Bij het ontwerp, aanleg en heraanleg van wegen 
en weginfrastructuur worden de principes van 
vergevingsgezindheid in de praktijk gebracht.

Daarnaast wordt bij aanrijding van een obstakel 
nagegaan of het betreffende obstakel nog moet 
worden terug geplaatst en of er geen betere uitvoe-
ringsmogelijkheden zijn. Dit is ook een preventief 
aandachtspunt bij de verkeersveiligheidsinspecties.

De herziening van het handboek vergevingsgezinde 
wegen, met extra aandacht voor de kwetsbare 
weggebruiker, werd opgestart. Bij de herziening 
van het handboek vergevingsgezinde wegen werd 
vastgesteld dat het handboek simpel aanvullen 
met een deel over kwetsbare weggebruikers 

geen goede optie zou zijn, omdat de invulling 
die eraan gegeven moet worden uitgaat van 
andere principes. Daarom wordt het onderdeel 
“vergevingsgezinde infrastructuur voor kwetsbare 
weggebruikers” apart behandeld met een apart 
contract. Uiteraard was er ook aandacht voor 
dit onderwerp in het kader van het recentelijk 
herziene Vademecum Fietsvoorzieningen.

Het bestaande handboek werd in een werkgroep 
in 2017 en 2018 enkele malen besproken en zit 
in redactiefase. Het handboek werd geherstruc-
tureerd en het begrip redresseerstrook wordt 
grondig herbekeken. Verder is het handboek 
aangevuld met praktische richtlijnen gedurende 
de levensduur van een weg met betrekking tot het 

Verkeersveiligheidsaudits dienen volgens de 
Europese Richtlijn 2008/96/EG uitgevoerd te 
worden op alle grote infrastructuurprojecten op 
het TEN-t netwerk die een invloed hebben op de 
doorstroming. 

In 2018 werden 26 audits uitgevoerd voor infra-
structuurprojecten op het TEN-t netwerk. Er 
werden 3 audits uitgevoerd voor projecten in de 
voorontwerpfase. Er werden 3 projecten geaudit 
in de fase van het gedetailleerd ontwerp. Voor  
5 projecten vond een audit plaats vlak voor open-
stelling en voor 5 projecten gebeurde dit tussen 
de 6 maanden en 1 jaar na openstelling. Voor  

10 kleinere projecten werd de audit van het voor-
ontwerp en definitief ontwerp gecombineerd.

In 2018 werden ook 7 verkeersveiligheidsinspecties 
uitgevoerd.

Voor 2019 zullen opnieuw diverse verkeersveilig-
heidsaudits en –inspecties uitgevoerd worden. 
Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de nieuwe 
doorrekening van gevaarlijke wegsegmenten op 
het hoofdwegennet op basis van de meest recent 
gelokaliseerde ongevalsdata (zie ook Fiche 23 – 
Evaluatie en monitoring – Bepaling gevaarlijke 
wegsegmenten).
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Figuur 20: Evolutie van het aantal doden en zwaargewonden 
bij eenzijdige ongevallen (2010-2018 (* = voorlopige cijfers)).

BRON: FOD ECONOMIE, AD STATISTIEK – STATISTICS BELGIUM & FEDERALE POLITIE/DGR/DRI –BIPOL

bewaken en beheren van een vergevingsgezinde 
weg. Concreet betekent dit hoe er omgegaan 
moet worden met wijzigingen ten opzichte van 
het ontwerpplan, aandachtspunten bij installatie 
en hoe herstellingen uitvoeren aan afschermende 
constructies. Tot slot streeft het handboek ook 
naar uniformisering van de ontwerpplannen op 
het gebied van vergevingsgezindheid en afscher-
mende constructies. Tot slot is een consulta-
tieronde van een klankbord gehouden in 2019, 
waardoor de einddatum verschoven is naar zomer 
2019.

A3. FICHE 10: ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR

Investering in structureel onderhoud gebeurt met 
het oog op het opwaarderen van de kwaliteit van 
de weginfrastructuur: autosnelwegen en gewest-
wegen, inclusief fietspaden en kunstwerken.

De uitgevoerde werken op vlak van structureel 
onderhoud betreffen in 2017 op:
• A-wegen: 34 wegenwerken,  

131 km opgewaardeerd;
• N-wegen: 70 wegenwerken,  

133 km opgewaardeerd.

Uit het rapport over de toestand van de auto-
snelwegen (meetjaar 2018) blijkt dat deze er sinds 
2013 jaarlijks systematisch op vooruit gaan:
• Wegvakken in goede tot zeer goede staat: 

61,8% (stijging);
• Wegvakken in slechte tot zeer slechte staat: 

13,8% (daling).

Uit het rapport over de toestand van de gewest-
wegen (meetjaar 2017) Antwerpen, Limburg 
en Vlaams-Brabant blijkt een toename van de 

wegvakken in onvoldoende staat in Vlaams-
Brabant en een daling in Antwerpen. In beide 
provincies stijgt het aandeel normale en uitste-
kende wegvakken. De toestand in Limburg stag-
neert, zowel wat de wegvakken in onvoldoende 
staat betreft als de wegvakken in normale of 
uitstekende toestand.

Figuur 21: Evolutie van het aantal verkeersongevallen,  
met registratie van “slechte staat van de weg of fietspad” 
(2010-2018 (* = voorlopige cijfers)).

BRON: FOD ECONOMIE, AD STATISTIEK – STATISTICS BELGIUM & FEDERALE POLITIE/DGR/DRI –BIPOL
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A6. FICHE 13: VEILIGERE VERKEERSLICHTEN / VERKEERSLICHTENREGELING

Een moderne afstelling van verkeerslichten, die 
meer rekening houdt met de situatie op het terrein 
en kwetsbare weggebruikers beter beschermt, kan 
veel ongevallen voorkomen. Slim sleutelen aan 
verkeerslichten kan kruispunten vlotter en veiliger 
maken. 

In 2016 is het AWV dan ook gestart met een 
“Actieplan verkeerslichten” om de veiligheid en de 
doorstroming op de kruispunten in haar beheer 
te bevorderen door de kruispunten uit te rusten 
met ‘slimmere’ verkeerslichten. Het AWV wil dit 
realiseren door het inzetten van uitgebreide 
detectiemiddelen voor de diverse verkeersmodi, 
gebruik te maken van uitgebreide telgegevens en 
de technische mogelijkheden van de infrastruc-
tuur op het terrein maximaal te benutten.

Met het oog op het verhogen van de veiligheid, 
is het maximaal conflictvrij regelen opgenomen 

als één van de speerpunten in het actieplan. 
Telkens wanneer een kruispunt wordt uitgerust 
met ‘slimmere’ verkeerslichten, wordt ernaar 
gestreefd om de verkeerslichtenregeling maximaal 
conflictvrij te ontwerpen.

Sinds 2016 worden nieuwe kruispunten of gron-
dige herinrichtingen steeds uitgerust met ‘slim-
mere’ verkeerslichten inclusief het voorzien van 
uitgebreide detectie en een maximaal conflictvrije 
regeling. 

Bij het aanpakken van bestaande kruispunten 
wordt voorrang gegeven aan die kruispunten 
waar nog geen enkele vorm van conflictvrijheid 
aanwezig is of waar op basis van ongevallen-
gegevens, blijkt dat de veiligheid sterk kan 
verhoogd worden. Daarnaast ontvangt AWV jaar-
lijks een groot aantal aanvragen voor het uitvoeren 
van kleine(re) aanpassingen/optimalisaties aan 

A4. FICHE 11: ZICHTBAARHEID

A5. FICHE 12: CONSISTENTE SNELHEIDSREGIMES / BEVORDERING LEESBAARHEID WEG

Binnen deze fiche werd gefocust op het opmaken 
van richtlijnen met betrekking tot zicht afstanden 
(o.a. oversteekvoorzieningen) met inpassing 
binnen de huidige kaders. Het dienstorder voor 
uitrustingsniveaus van oversteekvoorzieningen 
werd in 2017 afgeklopt met de partners; in 2018 
werd het implementatietraject uitgetekend. De 

gekozen oplossing vergt grote investeringen die 
gespreid moeten worden over de tijd. Ook hier-
voor wordt een financiële injectie (€2.000.000) 
voorzien om fiets- en voetgangersoversteken in 
Vlaanderen te beveiligen. Het bestek om priori-
teit 1 (oversteken met middenberm) te realiseren 
wordt in de loop van 2019 aanbesteed.

In het kader van de aanpassingen van het 
reglementair kader werd door de federale over-
heid in de tweede helft van 2018 tweemaal een 
advies gevraagd omtrent aangepaste versies van 
het ontwerp van nieuw verkeersreglement. De 
Vlaamse Regering heeft telkens een negatief 
advies geformuleerd omwille van de verschillende 
bevoegdheidsoverschrijdingen. Het ontwerp van 
KB voorziet een inwerkingtreding op 1 januari 

2021. Uitgangspunt is dat de gewesten tegen dat 
moment een eigen regionale wegcode zouden tot 
stand brengen. Maar dit kan enkel wanneer de 
bevoegdheidsdiscussies zijn uitgeklaard. 
In de eerste helft van 2019 hebben we verder 
werk gemaakt van een herziening van de huidige 
plaatsingsvoorwaarden. Een eerste ontwerpversie 
komt tot stand op basis van de input van de 
wegbeheerders. 
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bestaande verkeerslichtenregelingen. Dergelijke 
kleine ingrepen kunnen in vele gevallen al een 
belangrijke winst opleveren op vlak van veilig-
heid of doorstroming. Waar het AWV zich in het 
verleden vooral beperkte tot het uitvoeren van de 
gevraagde aanpassing, evalueert het AWV even-
eens via welke ingrepen de regeling bijkomend 
kan geoptimaliseerd worden. Aangezien het voor-
zien van de uitgebreide detectie zoals voorzien in 
de visie van het AWV een ingrijpende aanpassing 
is op het kruispunt, wordt deze niet toegepast 
bij de aanvragen voor kleine(re) aanpassingen. In 
2018 werd voor 418 kruispunten een aangepaste 
lichtenregeling aangemaakt. 117 kruispunten 
werden uitgerust op het terrein met ‘slimmere’ 
verkeerslichten (inclusief uitgebreide detectie en 
een maximaal conflictvrije regeling).

Via een aanpassing van het koninklijk besluit van 
1 december 1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer en het gebruik 
van de openbare weg werd in mei 2019 de regeling 
“alle fietsers/voetgangers tegelijk groen” (vierkant 
groen) voorzien in het verkeersreglement. Om 
het regelprincipe effectief te kunnen toepassen 
dienen ook onderstaande plaatsingsvoorwaarden 
aangepast te worden:
• schrapping van de plaatsingsvoorwaarde 

beschreven in artikel 61.3.2. lid 1 van het 
verkeersreglement (via een besluit van de 
Vlaamse Regering);

• een wijziging van artikel 3.1.2. van het M.B. 
van 1976 inzake de plaatsingsvoorwaarden 
(via een ministerieel besluit).

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft 
hiertoe een voorstel tot besluit van de Vlaamse 
Regering en ministerieel besluit voorbereid.

Om ervaring op te doen met dit regelprincipe, zijn 
in Vlaanderen bij wijze van proefproject wel al een 
aantal kruispunten uitgerust met ‘vierkant groen’. 
In functie van de concrete uitrol van de maatregel, 
wenste AWV te komen tot toepassingscriteria voor 
vierkant groen. Daartoe heeft AWV het principe 
geëvalueerd op vlak van doorstroming en verkeers-
veiligheid en de mogelijkheden tot het signaliseren 
van vierkant groen via de verkeerslichten (aantal 
en opstelling van de lenzen) in kaart gebracht. Op 
basis van deze evaluatie, werd een eerste voorstel 
van toepassingscriteria bepaald. Dit werd voorge-
legd op de Adviesgroep voor Verkeersveiligheid op 
de Vlaamse Gewestwegen (AVVG). De voorlopige 
conclusies van de AVVG werden verder besproken 
met diverse stakeholders (Centrex, Fietsersbond, 
Fietsberaad en Vias Institute) in het Vlaams Huis 
van de Verkeersveiligheid met het oog op het 
verder aanpassen en verfijnen ervan en te komen 
tot gedragen toepassingscriteria en -principes. 

Figuur 22: Evolutie van het aantal verkeersongevallen op verkeerslichtengeregelde kruispunten (2010-2018 (* = voorlopige cijfers)).

BRON: FOD ECONOMIE, AD 
STATISTIEK – STATISTICS 
BELGIUM & FEDERALE 
POLITIE/DGR/DRI –BIPOL
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A7. FICHE 14: AANPAK GEVAARLIJKE PUNTEN/WEGSEGMENTEN

De aanpak van gevaarlijke punten via een dynami-
sche lijst van gevaarlijke punten werd voortgezet. 
Voor elk punt wordt bekeken of er kleine ingrepen 
mogelijk zijn om de verkeersveiligheid op korte 
termijn aan te pakken. Op die manier kan er snel 
ingegrepen worden om een vastgestelde proble-
matiek te remediëren en moet er niet noodzake-
lijk jaren gewacht worden op structurele ingrepen 
voor punten waar er complexe werken nodig zijn. 

Om de gevaarlijke punten aan te pakken, wordt 
dus gewerkt met een dynamische lijst, gebaseerd 
op de meest recente ongevallencijfers, die elk jaar 
vernieuwd wordt. Zo wordt op jaarlijkse basis 
bepaald wat de meest gevaarlijke punten in ons 
verkeer zijn en welke dus het snelste aangepakt 
moeten worden. Op de dynamische lijst komen 
alle locaties langs gewestwegen waar in de voorbije  
3 jaar minstens 3 ongevallen zijn gebeurd, met een 
opgetelde ongevallenscore van minimum 15. 

Van de 213 gevaarlijke punten op de dynamische 
lijst voor de periode 2014-2016 zijn er 33 waar 
reeds werken uitgevoerd werden in de jaren 
2014-2018. Alle overige 180 gevaarlijke punten 
werden gescreend om na te gaan of het mogelijk 
was om de verkeersveiligheid te verbeteren door 
middel van ‘quick wins’: gerichte ingrepen die op 
korte termijn doorgevoerd kunnen worden om 
het verkeer lokaal al veiliger te maken. Voor elk 
van deze 180 punten werd een probleemanalyse 
uitgevoerd die bestond uit een ongevallenanalyse, 
een bezoek ter plaatse en, indien deze beschik-
baar waren, een analyse van de manoeuvre-
diagrammen. Op basis van deze probleemanalyse 
werd gezocht naar mogelijke quick wins.
Ondertussen zijn 68 van de 213 gevaarlijke punten 
aangepakt. Op nog eens 52 locaties zijn er quick 
wins gepland. Voor 40 locaties is er al een struc-
turele oplossing gepland. 

Omwille van het stijgende aandeel kwetsbare 
weggebruikers in de ongevallencijfers en de 
toename aan duurzame vervoersmodi in het 
straatbeeld, werd besloten om verhoogde 
aandacht te schenken aan de kwetsbare weg -
gebruikers (fietsers, bromfietsers en voetgangers) 

bij de opmaak van de nieuwe dynamische lijst 
gevaarlijke punten voor de periode 2015-2017. 
Vanuit dit oogpunt werd gebruik gemaakt van een 
verhogingsfactor (x 1,7) om de slachtoffers bij de 
kwetsbare weggebruikers (bromfietsers, fietsers en 
voetgangers) zwaarder door te wegen.

De meest gevaarlijke wegsegmenten op het 
hoofdwegennet, op basis van de berekening van 
de Network Safety Ranking (NSR), worden onder-
zocht in het kader van de verkeersveiligheidsin-
specties. Dit gebeurt in uitvoering van de Europese 
richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer 
van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur, 
waarin een aantal procedures opgelegd werden 
met betrekking tot veiligheidseffectbeoordelingen, 
verkeersveiligheidsaudits, de classificatie van 
weggedeelten met een hoog aantal verkeersonge-
vallen, de verkeersveiligheid van het wegennet en 
verkeersveiligheidsinspecties. Deze richtlijn werd 
omgezet in Vlaamse regelgeving via het decreet 
van 17 juni 2011 betreffende het beheer van de 
verkeersveiligheid van de weginfrastructuur (B.S.  
4 juli 2011) en het uitvoeringsbesluit hierover van  
3 februari 2012 (B.S. 19 april 2012).

Daarnaast werd een subsidieregeling uitgewerkt om 
de verkeersveiligheid rondom school omgevingen in 
Vlaanderen te verhogen (Besluit Vlaamse Regering 
8 februari 2019). Gemeenten kunnen door deze 
regeling subsidies aanvragen voor projecten die 
de verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbe-
teren. Die subsidies zijn gericht op snel uitvoerbare 
maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine 
infrastructurele maatregelen. De projecten worden 
uitgevoerd in de schoolomgeving en zijn erop 
gericht de verkeersveiligheid van schoolkinderen 
te verbeteren. De subsidies zijn echter niet voor 
grotere herinrichtingsprojecten voorzien, zoals 
bedoeld in art. 26/10 en 26/12 van het decreet van 
20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid. 
Een gemeente kan per kalenderjaar één subsidie-
aanvraag indienen voor maximaal tien school-
omgevingen op haar grondgebied. De subsidie 
bedraagt maximaal 50% van de uitgaven die 
voor de subsidie in aanmerking komen, met een 
maximum van 25.000 euro per schoolomgeving.
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Verkeersongevallen tussen motorvoertuigen en 
kwetsbare weggebruikers kunnen gereduceerd 
worden wanneer ze gescheiden worden van het 
gemotoriseerde verkeer. In eerste instantie leggen 
we dan ook maximaal vrijliggende fietspaden aan. 
Het vademecum Fietsvoorzieningen schrijft deze als 
‘good practices’ voor in zones met snelheidsregimes 
van 70 km/u en meer. In 2018 bereikten de Vlaamse 
investeringen in fietsinfrastructuur een historisch 
record van 138 miljoen euro. Het groeiscenario voor 
fietsinvesteringen vormt een prioritaire doelstelling 
binnen het geïntegreerd investeringsprogramma 
(GIP), waarin alle investeringsprojecten van de 
Vlaamse MOW-entiteiten worden samengebracht.

Er wordt gefocust op het woon-werkverkeer en 
woon-schoolverkeer en dus investeringen die 
pendelaars en scholieren aan het fietsen krijgen. 
Samen met de provincies wordt sterk ingezet 
op de realisatie van de geselecteerde fietssnel-
wegen (MB van 15/03/2018). Een overzicht van de 
fietssnelwegen is terug te vinden op de website  
www.fietssnelwegen.be. In 2018 werd een opdracht 
uitgeschreven voor de inventarisatie van de fiets-
infrastructuur op de fietssnelwegtracés, die voor 
de zomer van 2019 wordt afgerond. Met deze infor-
matie zal nog beter bepaald kunnen worden welke 
tracés prioritair moeten worden aangepakt. Op  

17 mei 2019 erkende de Vlaamse Regering de aanleg 
van het netwerk van fietssnelwegen als project van 
groot openbaar belang, zodat hier ook verdere – en 
eenvoudigere – stappen gezet kunnen worden. 

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de fiets-
snelwegtracés langs de waterwegen en ook een 
aantal belangrijke fietsbruggen en –tunnels, die 
vandaag bekendstaan als missing links, worden 
door de agentschappen, De Werkvennootschap 
en BAM aangelegd. Een derde EFRO-oproep voor 
het aanleggen van fietsbruggen/-tunnels op fiets-
snelwegtracés resulteerde in 2018 in de goedkeu-
ring van 2 projecten met een totale waarde van  
10 miljoen euro.

Vanuit de Vlaamse overheid gebeurt de finan-
ciering van fietssnelwegen daarnaast vooral d.m.v. 
fietsfondssubsidies (gereglementeerde subsidie). 
Het BVR van 15/12/2017 introduceerde een aantrek-
kelijke subsidieregeling voor fietssnelwegen die, 
aangevuld met provinciale subsidies, meestal 
resulteert in een 100%-subsidiëring van de volle-
dige projectkost, waarbij het Vlaams Gewest ook 
onteigeningskosten en studiekosten subsidieert. In 
2018 bedroegen de uitbetaalde fietsfondssubsidies 
9,6 miljoen euro, waarmee 96% van de voorziene 
middelen werden besteed.

De technologische evoluties in het ITS domein 
worden binnen het beleidsdomein verder opge-
volgd. Daartoe zijn er contacten met de private 
sector, de onderzoekswereld, en ITS.be op nationaal 
vlak. Daarnaast zijn er de vele overlegplatformen 
op Europees niveau. Voorbeelden hiervan zijn: 
het C-ITS platform, het EU ITS platform, ERTICO, 
CEDR, ... Ook aan innoverende EU-gesubsidieerde 
projecten wordt deelgenomen.

Daarenboven participeren we nog steeds aan drie 
Europese C-ITS (Cooperative Intelligent Transport 

Systems) projecten: Intercor, C-Roads en CITRUS. 
Hierbij wordt de bestuurder van bijkomende, 
superactuele en dus relevante informatie voor-
zien. Ook ISA vormt hierbij een aandachtspunt.
Cooperative Intelligent Transport Systems zijn 
systemen waarbij actuele verkeersinformatie snel 
in voertuigen gebracht wordt. 

Intercor is een internationaal samenwerkingsver-
band tussen Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en 
het Verenigd Koninkrijk. Hierbij is het doel een 
corridor te vormen waar verschillende use-cases 

A8. FICHE 15: SCHEIDEN/ONTVLECHTEN VERKEERSSTROMEN

A9. FICHE 16: VOERTUIGTECHNOLOGIE - RIJHULPSYSTEMEN/VEILIGE VOERTUIGEN/ISA
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interoperabel functioneren over de landsgrenzen 
heen. In de Vlaamse Intercor pilootstudie komen 
de volgende use-cases aan bod: in-vehicle signage 
(speed assistance en lane assistance) en road 
works warning. Een interoperability testfest vond 
plaats in maart 2019. In België werden 4 diensten 
(IVS, RWW, FVD en Glosa (proefsite Schilde)) uit -
gerold. Testen en evaluatie zijn lopende. 

C-Roads is een internationaal samenwerkingsver-
band op grotere schaal dan Intercor (16 landen) 
en heeft gelijkaardige doelstellingen. In de 
Vlaamse C-Roads pilootstudie komen de volgende 
use-cases aan bod: slow or stationary vehicle, 
traffic jam ahead warning, hazardous location 
notification, road works warning, weather condi-
tions, shockwave damping. Zowel binnen C-Roads 
als binnen Intercor zijn er overlegplatformen om 
verschillende aspecten te harmoniseren. Evaluatie 
komt bij beide overlegplatformen aan bod. De 
nadruk ligt op specificaties voor ‘hybride commu-
nicatie’. De C-Roads/ Flanders cloud-based pilot 
is in voorbereiding en men mikt op ca. 750 test-
rijders, vanaf het najaar 2019.

CITRUS is een Vlaams project (met Europese 
steun) waarbij gefocust wordt op vrachtwagens (in 
samenwerking met Colruyt Group). In de CITRUS 
pilootstudie komen de volgende use-cases aan 
bod: traffic jam ahead warning, stationary vehicle 
ahead warning, (mobile) road works warning, 
truck-aware traffic signal regulation, real-time 
logistics-specific traffic information, intelligent 
dispatching. Na de eerste Beta-testen diende de 
in-vehicle applicatie bijgestuurd te worden. Uitrol 
werd opgestart voor vaste werven, incidenten en 
filestaartmelding. In de zomer volgen ‘verkeers-
lichten – aanvraag groentijdverlenging’, ‘time to 
green/ to red’, mobiele werven en info bruggen/
sluizen in havengebied.

Ook innovaties specifiek op het vlak van voertuig-
technologie worden vanuit verschillende aspecten 
(technisch, impact op het wenselijke gedrag en 
specifiek op verkeersveiligheid, acceptatie door de 
gebruiker, exploitatie naar buurlanden, …) op die 
wijze opgevolgd.

Met het oog op de toekomst van zelfrijdende 
voertuigen zijn de eerste testen van start gegaan 
met de zelfrijdende elektrische shuttlebus op de 
luchthaven, een project van De Lijn en Brussels 
Airport. Deze shuttles zouden kunnen worden 
ingezet voor het vervoer van passagiers op de 
luchthaven. 

Uitgaven voor rijassistentiesystemen ter bevorde-
ring van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag 
komen ook in aanmerking voor het subsidieme-
chanisme ‘Ecologisch en Veilig Transport’. Het 
betreft hier maatregelen die betrekking hebben 
op het voertuig of het gedrag van de bestuurder, 
zoals o.m. subsidies voor rijassistentiesystemen, 
extra veiligheidsvoorzieningen, maatregelen 
die het verkeersveilig gedrag van de bestuurder 
kunnen verbeteren. De volledige lijst is terug te 
vinden in de bijlage van het Ministerieel besluit 
(uitgaven voor maatregelen 1,2 en 6): https://
codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?-
DID=1029006&param=inhoud&ref=search&AVIDS=

Het AWV legde in 2016 de basis voor de auto-
matische creatie van een eerste versie van 
een snelheidskaart voor de autosnelwegen en 
gewestwegen. Hierbij werd gebruik gemaakt van 
2 bronnen:
• Wegenregister (middenschalig referentie-

bestand van de wegen in Vlaanderen)
• Wegendatabank (verkeersborden beheerd 

door AWV)

Hierbij werd in een project een algoritme 
uitgewerkt dat de snelheidsborden uit de 
Wegendatabank op de overeenstemmende wegas 
uit het Wegenregister projecteert, en via een reeks 
beslissingsregels een correct snelheids attribuut 
toekent aan dit (deel van een) wegsegment. 
Hierdoor wordt automatisch een snelheidskaart 
gegenereerd. Wanneer een snelheidsbord wijzigt, 
zal het algoritme deze wijziging detecteren en 
voor een overeenstemmende wijziging in de snel-
heidskaart zorgen. 

Het resultaat hiervan wordt sinds eind 2016 
aangeleverd aan de kaartenmakers TomTom en 
Here, als onderdeel van het TN ITS pilootproject  
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(http://tn-its.eu/). Het TN-ITS project is een 
CEF-project (Connecting Europe Facility) dat 
met de steun van de Europese Commissie (EC) 
een vlotte en duurzame doorstroming van 
actuele kaartinformatie naar intelligente trans-
port services beoogt. Het departement MOW 
en AWV nemen hier actief aan deel, en leveren 
sinds eind 2016 reeds op een automatische en 
gestandaardiseerde manier de updates van de 
(statische) snelheidsborden langs gewestwegen 
en autosnelwegen aan TomTom en Here aan. Met 
andere woorden, wanneer een medewerker van 
het AWV vandaag een snelheidsbord (ver)plaatst 
in de Wegendatabank, dan beschikken de kaarten-
makers morgen reeds over deze informatie. 

In het voorjaar 2017 startte bovendien het 
Vlaanderen Radicaal Digitaal project Snelheid.
vlaanderen. Hierbij werkt het departement MOW 
samen met AWV, de Vereniging van Vlaamse Steden 
en Gemeenten (VVSG) en een vertegenwoordiging 
van een 12-tal steden en gemeenten aan een 
vernieuwde toepassing voor het beheer van de 
verkeersborden in Vlaanderen, dat tegemoetkomt 
aan de noden van de diverse wegbeheerders, en 
die de 2 afzonderlijke databanken Wegendatabank 
(AWV) en Verkeerbordendatabank (departe-
ment MOW), samen zal brengen in één, centrale  
databank (= https://verkeersborden.vlaanderen/), 
dewelke door alle betrokken wegbeheerders kan 
gebruikt worden voor de actualisatie van hun 
inventaris van verkeersborden. Dit project werd 
mogelijk gemaakt met een deel van het hefboom-
budget Vlaanderen Radicaal Digitaal, dat jaarlijks 
door de Vlaamse Regering wordt verdeeld. In 
januari 2018 werd de nieuwe toepassing verkeers-
borden.vlaanderen in productie gesteld, dewelke 
geleidelijk aan in gebruik wordt genomen door 
de steden en gemeenten. De TN-ITS service werd 
tegelijkertijd uitgebreid met de updates van de 
steden en gemeenten. 

Ook andere partijen, zoals OpenStreetMap 
(OSM), kunnen deze gegevens zonder problemen 
gebruiken en in hun producten en diensten 
verwerken.

Ook al is de kwaliteit van de inventaris van 
verkeersborden, en dus ook de snelheidsborden, 
nog niet wat het moet zijn, toch betekent de 
realisatie van deze informatieketen een grote stap 
voorwaarts met het oog op het verbeteren van de 
verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. 
Belangrijke kanttekening hierbij is dat de kwali-
teit van de automatisch afgeleide snelheidskaart 
integraal bepaald wordt door de kwaliteit van de 
Verkeersborden.vlaanderen, en het Wegenregister. 
Fouten in de snelheidskaart dienen door de 
betrokken wegbeheerder gecorrigeerd te worden 
in één van beide bronnen. In eerste instantie kan 
deze kaart dus aangewend worden voor de kwali-
teitscontrole, en om de vlotte doorstroming van 
de gegevens tot bij de kaartenmakers en derden 
te testen en verder uit te breiden en te optima-
liseren. Zolang dus beide bronnen niet van een 
voldoende kwaliteit zijn, mag en kan men niet 
verwachten dat deze snelheidskaart reeds een 
weerspiegeling is van de correcte snelheden zoals 
die door de weggebruiker waargenomen worden 
op het terrein. 

Om de kwaliteit te verbeteren werd in 2018 
gestart met een project Lokale Besluiten als 
geLinkte Open Data (LBLOD) met focus mobiliteit. 
Het project LBLOD wordt getrokken door het 
Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), in samen-
werking met Informatie Vlaanderen, departement 
MOW en het AWV. Wegbeheerders zijn verplicht 
om een tijdelijk of aanvullend reglement op te 
maken voor verkeersmaatregelen met veror-
denend karakter. Het departement MOW stelt de 
toepassing Interactieve Reglementen Generator 
(IRG) beschikbaar voor de wegbeheerders om 
deze reglementen op te maken, maar er is geen 
koppeling met Verkeersborden.Vlaanderen of 
andere mobiliteitstoepassingen. In het project 
LBLOD mobiliteit zullen we de functionaliteit 
van IRG overnemen (aanvullend of tijdelijk regle-
ment opmaken (= Lokaal Besluit)) en gaan we 
de nuttige informatie uit de reglementen laten 
doorstromen naar Verkeersborden.Vlaanderen 
of andere toepassingen en omgekeerd (geLinkte 
Open Data). Op deze manier zal de kwaliteit 
van Verkeersborden.Vlaanderen en zijn afgeleide 

EVOLUTIE VLAAMS VERKEERSVEILIGHEIDSPLAN 2018-2019 40



41

A10. FICHE 17: DODE HOEK

In het najaar van 2018 heeft het Agentschap 
Wegen en Verkeer een proefproject gedaan in de 
vorm van een “gevleugeld zebrapad” ter hoogte 
van een schoolomgeving. Dit concept houdt in 
dat het zebrapad met 5 meter verlengd wordt 
tegen de rijrichting in (zie afbeelding hieronder). 
De algemene conclusie is dat gevleugelde zebra-
paden de potentie hebben om de kans op dode-
hoekongevallen op oversteekplaatsen te vermin-
deren. Aangezien echter omzichtig omgesprongen 
dient te worden bij “niet ideale” inrichtingen van 
de gevleugelde oversteek en deze dus niet zomaar 
overal toegepast kan worden, werden criteria 
opgesteld waar en wanneer het concept van de 
gevleugelde voetgangersoversteek aangebracht 
kan worden. Bijkomend werd er in het voorjaar 
van 2019 ook een bijkomende studie opgestart om 
te kijken of een gevleugeld zebrapad ook voor-
delen heeft op 2x2-wegen. De afronding van deze 
studie is voorzien tegen einde 2019.

Met betrekking tot deze problematiek worden 
ook de technologische evoluties en innovatieve 
projecten continu opgevolgd. 

Zo is het project “bluetooth” bijna afgerond. Hierbij 
wordt door de Faculteit Ingenieurswetenschappen 
en Architectuur, Vakgroep Informatietechnologie 
(INTEC), IDLab een nieuw draadloos concept 
ontwikkeld waarbij gebruik gemaakt wordt van 
het communicatieprotocol Bluetooth Low Energy 
(BLE), onderdeel van de zeer goed ingeburgerde 
draadloze Bluetooth standaard. Dit concept richt 
zich zowel tot de chauffeur als tot de zwakke 
weggebruiker: beiden worden verwittigd van 

elkaars aanwezigheid wanneer zich een gevaar-
lijke situatie voordoet. De chauffeur wordt verwit-
tigd via geluid en/of licht op een scherm in de 
bestuurderscabine. Bij de kwetsbare weggebruiker 
loopt dit via zijn smartphone of via een cool 
armbandje. 

De grootste voordelen van het nieuwe systeem 
zijn de gedeelde verantwoordelijkheid, de laag-
drempeligheid in gebruik, de lage kostprijs, een 
eenvoudige installatie, een sterke visualisatie en 
een correcte werking in elke situatie. Op 18 januari 
2019 werd het systeem getest met leerlingen van 
een school in Kortrijk. De resultaten met voet-
gangers waren goed, voor fietsers reageerde het 
systeem echter te traag en moeten er bijgevolg 
aanpassingen komen. Verder is men op zoek naar 
een manier om dit systeem in samenwerking 
verder te ontwikkelen en implementeren. 

Daarnaast voorziet de Vlaamse regering in het 
subsidiesysteem ‘Ecologisch en Veilig Transport’ 
om ondernemingen aan te moedigen om 
uitgaven te doen in het kader van ecologisch 

producten verhogen. In 2018 hebben we samen 
met alle stakeholders een OSLO standaard opge-
maakt voor ‘Besluit Mobiliteit’ en ‘Verkeersborden’. 
Vanaf 2019 is de implementatie gestart van IRG in 
LBLOD Mobiliteit.

Voor het updaten van de inventaris van verkeers-
borden is een gebruiksvriendelijk gebruikersinter-
face beschikbaar gesteld aan de wegbeheerders, 

en worden lokale besturen in 2019 via infosessies 
en opleidingen klaargestoomd om de actualisatie 
van de inventaris op te starten of verder te zetten. 
Dynamische rijstrooksignalisatie, eveneens een 
erg zinvolle dataset, wordt reeds sinds het voor-
jaar van 2017 als gratis open data gepubliceerd 
(realtime).
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en veilig transport van goederen over de weg. 
Ondernemingen die beschikken over ten minste 
één voertuig van meer dan 3,5 ton komen in 
aanmerking. Het gaat hier over contracten of 
facturen die gesloten zijn op of dateren van na 
1 januari 2017. Het subsidiemechanisme is sinds 
eind 2017 operationeel.

Dit komt uiteindelijk niet alleen de sector ten 
goede, maar ook van de burger. Ook om de dode-
hoekproblematiek aan te pakken kan de sector 
beroep doen op dit systeem. Dodehoekcamera’s 
en dodehoekspiegels zijn opgenomen in de lijst 
van maatregelen waarvoor subsidie kan verkregen 
worden. Het gaat hier wel over veiligheidsvoorzie-
ningen die verder gaan dan de wet voorschrijft.

De volledige lijst van maatregelen is terug te vinden in de bijlage van het Ministerieel besluit 
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029006&param=inhoud&ref=search&AVIDS=

Alle details zijn terug te vinden op volgende webpagina: 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ecologisch-en-veilig-transport/
ecologisch-en-veilig-transport-van-goederen 
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B. JAARPROGRAMMA 2019-2020

B1. FICHE 8: VERKEERSVEILIGHEIDSAUDITS EN –INSPECTIES

B4. FICHE 11: ZICHTBAARHEID

B2. FICHE 9: VERGEVINGSGEZINDE WEGEN

B3. FICHE 10: ONDERHOUD WEGINFRASTRUCTUUR

Voor 2019 zullen opnieuw diverse verkeersveilig-
heidsaudits en –inspecties uitgevoerd worden. 
Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de nieuwe 
doorrekening van gevaarlijke wegsegmenten op 

het hoofdwegennet op basis van de meest recent 
gelokaliseerde ongevalsdata (zie ook Fiche 23 – 
Evaluatie en monitoring – Bepaling gevaarlijke 
wegsegmenten).

Er wordt een extra financiële injectie (€ 3.000.000) 
voorzien om de fietsgeleidingsmarkeringen te 
vernieuwen en de leesbaarheid van de weg te 
verhogen.

Binnen deze fiche wordt het komende jaar gefocust 
op het opmaken van richtlijnen met betrekking 
tot zichtafstanden (o.a. oversteekvoor zieningen) 
met inpassing binnen de huidige kaders. Het 
dienstorder voor uitrustingsniveaus van over-
steekvoorzieningen werd in 2017 afgeklopt met de 
partners; in 2018 werd het implementatietraject 
uitgetekend. Het bestek om prioriteit 1 (oversteken 
met middenberm) te realiseren wordt in de loop 
van 2019 aanbesteed.

In het voorjaar van 2019 startte AWV een proef-
project met driedimensionale zebrapaden. Deze 
zebrapaden moeten bij bestuurders een 3D-illusie 
opwekken en zouden zo de veiligheid van over-
stekende voetgangers verhogen. Tijdens het proef-
project worden 3D-zebrapaden aangelegd op 
drie locaties, waarbij wordt geanalyseerd of deze 
aangepaste markeringen een effect hebben op de 
aandacht van het verkeer voor overstekende voet-
gangers en zo dus het oversteken veiliger maken.

De herziening van het handboek vergevingsgezinde 
wegen, met extra aandacht voor de kwetsbare 
weggebruiker, werd opgestart. De aanbestedings-
procedure voor de opmaak van een handboek 
‘Vergevingsgezinde infrastructuur voor kwetsbare 
weggebruikers’ werd medio 2018 gegund aan een 
studiebureau. In 2018 en ook in 2019 is de werk-
groep reeds meerdere keren samengekomen en 

het handboek zal redactioneel klaar zijn tegen de 
zomer van 2019. 

Betreffende de herziening van het reeds bestaande 
deel m.b.t. gemotoriseerd verkeer is een consul-
tatieronde van een klankbord gehouden in 2019, 
waardoor de einddatum verschoven is naar  
zomer 2019.

AWV blijft investeren in goed en regelmatig onder-
houd, met het oog op het opwaarderen van de 
kwaliteit van de weginfrastructuur: autosnelwegen 

en gewestwegen, inclusief fietspaden en kunst-
werken. In dit kader zijn opnieuw werken op vlak 
van structureel onderhoud in 2019 gepland.
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B5. FICHE 12:CONSISTENTE SNELHEIDSREGIMES / BEVORDERING LEESBAARHEID WEG

B7. FICHE 14: AANPAK GEVAARLIJKE PUNTEN/WEGSEGMENTEN

B6. FICHE 13: VEILIGERE VERKEERSLICHTEN/VERKEERSLICHTENREGELING

In de Werkgroep Weg & omgeving is onderzocht 
hoe de leesbaarheid van de weg kan verbeteren. 
De principes hiervan zullen worden opgenomen 
bij de aanpassing en de vernieuwing van de 
verschillende ontwerphandboeken van het AWV. 

De werkgroep Wegcode en Plaatsingsvoorwaarden 
zal verder werk maken van de herziening van de 
huidige plaatsingsvoorwaarden. De ontwerpversie 

wordt in eerste instantie afgestemd met de 
wegbeheerders en nadien met een ruimere klank-
bordgroep, met onder meer vertegenwoordiging 
van politie. 

In het kader van de onderzoeksagenda wordt 
een evaluatie voorzien van de overgang naar het 
70 km/u-standaard snelheidsregime sinds 2017 
buiten de bebouwde kom.

De dynamische lijst van gevaarlijke punten langs 
gewestwegen zal geüpdatet worden, waarbij de 
punten op basis van de ongevallendata van 2015-
2017 zullen toegevoegd worden. De punten waar 
reeds werken werden uitgevoerd, zullen verder 
gemonitord worden. Daarnaast zullen reeds eerder 
vastgestelde quick wins zo snel mogelijk worden 
doorgevoerd. Voorts zullen de punten die werden 
toegevoegd op basis van de ongevallendata van 
2015-2017 en die niet eerder gescreend werden, 
geanalyseerd worden. Zodra de nieuwe dynami-
sche lijst beschikbaar komt op basis van de onge-
vallengegevens 2018, zal dit proces van screening, 
met het oog op korte- en langetermijnaanpak, 
opnieuw uitgevoerd worden. Bij dit analyseproces 
sluit ook SAVE 2.0 in sterke mate aan, waarbij men, 
in samenwerking met lokale besturen, op basis 
van kennis en ervaring uit lokale ongevalanalyses, 
aan verkeersveiligheidspreventie wil doen (zie ook 
Fiche 24: Engagement).

De resultaten van de identificatie en priorite-
ring van de gevaarlijke wegsegmenten op het 
hoofdwegennet op basis van de meest recent 
gelokaliseerde ongevalsdata zullen daarnaast 
worden gebruikt met het oog op het uitvoeren 
van verkeersveiligheidsinspecties.

Het tweesporenbeleid: top-down en bottom-up 
blijft evenzeer behouden. Het luik “top-down” 
betreft het werken met een dynamische lijst 
gevaarlijke punten en/of wegsegmenten, ge  -
ordend naar prioriteit, die we jaarlijks updaten 
op basis van de ongevallengegevens. Het luik 
“bottom-up” betreft de feedback van onderen uit, 
vanuit de mensen op het terrein (dus niet alleen op 
basis van ongevallengegevens). Hierbij vervullen de 
Provinciale Commissies Verkeersveiligheid (PCV) 
hun rol, waarbij men op lokaal niveau samenzit met 
de verschillende betrokken partijen, rond concrete 
vragen en/of verkeersveiligheidsproblemen. 

Op dit vlak wordt verder werk gemaakt van de 
uitvoering van het Vlaams Actieplan voor veili-
gere verkeerslichten. 

Zo zal AWV onder meer de nodige stappen nemen 
in functie van de verdere uitrol van het vierkant 
groen op het terrein.
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In het kader van de onderzoeksagenda maken 
we ruimte voor de uitwerking van een gestruc-
tureerde methodologie voor de bepaling van 
gevaarlijke wegsegmenten op het onderliggende 
wegennet, als aanvulling op de methodologie die 
uitgewerkt werd voor het hoofdwegennet.

Het potentieel om gebruik te kunnen maken 
van gegevens uit rijveiligheidssystemen en rem -
systemen in geconnecteerde wagens om zicht 
te krijgen op de ‘grijze punten’ (i.e. locaties waar 
(nog) niet veel slachtoffers vallen, maar waar de 
situatie wel structureel onveilig is) wordt onder-
zocht via een proefproject in het westen van de 
provincie Vlaams-Brabant. De Vlaamse Overheid 

werkt daarvoor samen met IBM en #WeAreMobility 
Data, de digitale mobiliteitspoot van Febiac.

Tenslotte worden opnieuw twintig gevaarlijke 
wegsegmenten in Vlaanderen op gewestwegen, 
waar snelheidsovertredingen leiden tot hoge 
ongevallencijfers, voorzien van trajectcontrole (zie 
ook Pijler Handhaving).

Gemeenten kunnen in het kader van de subsi-
dieregeling verkeersveiligheid rondom school-
omgevingen subsidies aanvragen voor projecten 
die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen 
verbeteren.

Binnen deze thematiek wordt verder ingezet op 
het verhogen van de conformiteit van de fiets-
paden en het ontvlechten van verkeersstromen. 

Sinds 2018 maakt het Fietsinvesteringsplan inte-
graal deel uit van het GIP, een meerjarig geïnte-
greerd investeringsplan waarin het aandeel fiets-
investeringen in de projecten van de verschillende 
agentschappen is vermeld. Het investeringsbudget 
voor de fiets stijgt tot meer dan 140 miljoen 
euro in 2019. Een groeiscenario om te komen tot  
300 miljoen euro Vlaamse fietsinvesteringen in 
2023 wordt voorlopig vooropgesteld. De priori-
teit zal blijven gaan naar projecten op de fiets-
snelwegen (of delen daarvan) en het wegwerken 
van ‘missing links’, waaronder heel wat fiets-
bruggen en –tunnels die de komende jaren worden 
gerealiseerd. De Vlaamse investeringen zullen 
ook beter worden afgestemd met de provinciale 

programma’s en met de vervoerregio’s. Daarnaast 
zal de komende jaren sterk worden ingezet op 
quick wins: de heraanleg van bestaande fietspaden 
langs gewestwegen die in slechte staat verkeren 
en het fietsvriendelijk maken van de jaagpaden.

Er gaat ook meer aandacht naar het fietscomfort 
en de -veiligheid op kruispunten met verkeers-
lichten. De toepassing van vierkant groen wordt, 
waar dit gewenst en mogelijk is, verder uitgerold 
en Fietsberaad Vlaanderen onderzoekt in 2019 
samen met AWV de mogelijkheden voor meer 
fietscomfort door betere verkeersregelinstallaties.
Onder de nieuwe Vlaamse Regering zullen de 
ambities van het fietsbeleid ook scherper worden 
gesteld. Door bijkomende fietsinvesteringen, ook 
in mobipunten, moet een schaalsprong in het 
fietsgebruik mogelijk worden gemaakt. 

B8. FICHE 15: SCHEIDEN/ONTVLECHTEN VERKEERSSTROMEN
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B10. FICHE 17: DODE HOEK

Via de verdere uitvoering van het “Actieplan 
veiligere verkeerslichten” (zie B6.) wordt aan de 
verkeersveiligheid van de kwetsbare weggebruiker 
op lichtengeregelde kruispunten gewerkt. Parallel 
worden de ontwikkelingen inzake voertuigtech-
nologie en andere innovatieve technologieën op 
dit vlak van nabij opgevolgd en zo nodig onder-
steund. Zo wordt ook het project “bluetooth” 
verder opgevolgd en geëvalueerd.

Begin 2019 zijn er criteria opgesteld waar en 
wanneer het concept van de gevleugelde voet-
gangersoversteek aangebracht kan worden. 

Deze criteria zijn binnen de Adviesgroep 
Verkeersveiligheid Vlaamse Gewestwegen (AVVG)/
Werkgroep Weg en Omgeving van het Vlaams 
Huis voor Verkeersveiligheid (WG W&O) opgesteld 
en het AWV hanteert deze. Door de gevleugelde 
oversteek, wordt de dodehoek voor het voertuig 
verplaatst naar een zone waar geen voetgangers 
oversteken om op die manier de voetgangers-
oversteek veiliger te maken. Verder werd er in 
het voorjaar van 2019 ook een bijkomende studie 
opgestart om te kijken of een gevleugeld zebrapad 
ook voordelen heeft op 2x2-wegen. De afronding 
van deze studie is voorzien tegen einde 2019.

B9. FICHE 16: VOERTUIGTECHNOLOGIE - RIJHULPSYSTEMEN/VEILIGE VOERTUIGEN/ISA

De evoluties gaan razendsnel. Om de vinger aan 
de pols te houden is het cruciaal praktijkervaring 
op te doen via concrete projecten. Deze projecten 
vergemakkelijken de zoektocht naar uniforme 
standaarden enerzijds en laten Vlaanderen 
kennismaken met de potentiële kracht van nieuwe 
technologieën anderzijds. 

Voor de actualisatie van de inventaris van verkeers-
borden zal een mobiele versie van verkeersborden.
vlaanderen voorzien worden (tegen de zomer 2019). 
Vanuit deze mobiele versie stromen de geactuali-
seerde verkeersborden door naar Verkeersborden.
Vlaanderen. Voor het actualiseren van het wegen-
register is er helaas nog geen degelijke oplossing 
voorhanden. Volgens de huidige planning van het 
wegenregister zal er in 2020 gestart worden met 
de analyse van het broodnodige decentrale beheer. 

In het vervolgproject TN-ITS GO (2018-2021) zullen 
ook andere, nuttige gegevens op diezelfde manier 
afgeleid worden, zoals bijvoorbeeld verboden 
doorgangen voor zwaar vervoer (nog steeds een 
heet hangijzer in heel wat doortochten). Deze 
informatiedoorstroom betekent tevens een extra 
motivatie voor de wegbeheerders om hun data te 

blijven actualiseren in Verkeersborden.Vlaanderen.
Vanaf 2019 is de implementatie gestart van IRG in 
LBLOD (Lokale Besluiten als geLinkte Open Data) 
Mobiliteit. De bedoeling is om eind 2019 succesvolle 
piloten op te zetten, een volledige implementatie 
van LBLOD zal voorzien worden begin 2020.

Met het Mobilidata programma zetten we in op 
verzameling, analyse en verrijking van verschil-
lende verkeersdata met het oog op de groot-
schalige uitrol van C-ITS applicaties (Coöperatieve, 
Intelligente Transport Systemen). Cruciaal voor 
die C-ITS toepassingen (en de technologie die 
er bovenop gebouwd wordt, zoals zelfrijdende 
voertuigen), is dat ze alleen écht goed werken als 
ze kunnen terugvallen op betrouwbare, snelle en 
kwalitatief hoogstaande data. En die willen we 
met Mobilidata verzamelen op een structurele, 
coherente en bruikbare manier. Verkeersveiligheid 
is hierbij binnen dit programma één van de 
aandachtspunten.

Daarnaast zal verdere opvolging gebeuren van 
de technologische evoluties in het ITS-domein, 
via o.m. de vele overlegplatformen op Europees 
niveau. 
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Via het subsidiemechanisme ‘Ecologisch en Veilig 
Transport’ komen ondernemingen die beschikken 
over ten minste één voertuig van meer dan  
3,5 ton voor goederentransport in aanmerking 
voor subsidie, als ze kunnen aantonen dat de 
uitgaven die ze deden bijdragen tot ecologisch 
en veilig transport. Het subsidiebedrag per onder-
neming wordt op 100.000 euro per onderneming 

begrensd gedurende een periode van drie opeen-
volgende kalenderjaren (2017-2019). Die periode 
startte op 1 januari 2017. Het steunpercentage is 
maximaal 80% van de in aanmerking komende 
uitgaven. De maximum subsidie per motorvoer-
tuig werd verhoogd tot 5.000 euro voor het jaar 
2019 en retroactief voor de aanvragen die inge-
diend werden in 2017 en 2018. 

Alle details zijn terug te vinden op volgende webpagina: 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ecologisch-en-veilig-transport/
ecologisch-en-veilig-transport-van-goederen
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A. RAPPORTERING WERKJAAR 2018-2019 

2.3 PIJLER 3: Handhaving en regelgeving zorgen voor een

voldoende effectief verkeersveiligheidsbeleid

A1. FICHE 18: BASISELEMENTEN VOOR EEN EFFICIËNTE EN STERKE HANDHAVINGSKETEN

A2. FICHE 19:  UITBREIDING AANTAL EFFICIËNTE DOEL(GROEP)GERICHTE  
EN THEMAGERICHTE CONTROLES 

Deze fiche streeft naar een kordate en conse-
quente handhaving, als sluitstuk van het Vlaams 
verkeersveiligheidsbeleid.

In dat kader namen we het afgelopen jaar deel 
aan overlegfora op verschillende niveaus (fede-
raal, Vlaams, interregionaal, provinciaal ). We 
volgden de ontwikkelingen op deze niveaus op 
de voet (vb. bevel tot betalen, CBE-dossier,…) en 
ondersteunden indien nodig. 

Een duidelijke wegcode is eveneens een 
belangrijke randvoorwaarde voor een effi-
ciënte handhaving. De werkzaamheden op het 
vlak van de vereenvoudiging van de wegcode 
(Federale werkgroep) werden afgerond en eind 
maart 2018 werd het ontwerp van KB formeel 
voor advies overgemaakt aan de gewesten. De 
Vlaamse Regering heeft telkens (in september 
én december) een negatief advies geformuleerd 
omwille van de verschillende bevoegdheidsover-
schrijdingen. Het ontwerp van KB voorziet een 
inwerkingtreding op 1 januari 2021. Uitgangspunt 
is dat de gewesten tegen dat moment een eigen 

regionale wegcode zouden tot stand brengen. 
Maar dit kan enkel wanneer de bevoegdheids-
discussies zijn uitgeklaard.

Ook via het Netwerk Verkeerscoördinatoren 
werd informatie uitgewisseld om handhaving zo 
goed mogelijk af te stemmen met de verkeers-
veiligheidsbeleidsinitiatieven. ‘Best practices’, 
informatie en actuele ontwikkelingen worden via 
dit netwerk uitgewisseld. In 2018 organiseerden 
we drie vergaderingen voor de politiediensten. De 
formule wijzigde waardoor politieambtenaren 
in het namiddaggedeelte een keuze konden 
maken uit drie thematische workshops. Op die 
manier werd het aanbod van thema’s uitgebreid 
tot volgende 9: prioritaire voertuigen, werf-
transport en gebruik van landbouwvoertuigen, 
vluchtmisdrijf, alcolock, verkeersklasjes, werken 
met gedragsinzichten rond afleiding, toegangs-
beperkingen, handhaving van vrachtwagens 
en opgedreven e-bikes en speed  pedelecs. De  
keuze van de workshopthema’s wordt bepaald 
door de suggesties die de leden van het netwerk 
doen op het evaluatieformulier.

Het aantal controles op de belangrijke verkeers-
onveiligheidsthema’s wordt opgevoerd. Door de 
optimalisering van de handhavingssystemen 
op vlak van snelheid (zie A4.) wordt het proces 
van vaststellingen vereenvoudigd. Daarenboven 
draagt de doorgedreven automatisering van de 

verwerking van de vaststellingen (CBE-dossier) 
bij tot een hogere objectieve en daardoor ook 
subjectieve pakkans. Eind maart 2018 werd in 
dit kader de tweede fase ingeluid. Hierdoor 
ligt het beheer van het afhandelingssysteem 
volledig in handen van justitie. Eind 2018 werd 
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naar de gewesten toe een opening geboden 
om aan de onmiddellijke inningen communi-
catieboodschappen toe te voegen, gericht naar 
de overtreders. Op die manier krijgen we een 
extra kanaal om weggebruikers aan te spreken 
op hun verkeersonveilig gedrag. De eerste fase 
ging van start op 1 mei 2019. De drie gewesten 
hebben de handen in elkaar geslagen om met 
betrekking tot de geregionaliseerde inbreuken, 
en dan in eerste instantie snelheid, een degelijke 
communicatieboodschap uit te werken met als 
doel dit tegen de snelheidscampagne in oktober 
2019 te lanceren.

Handhavingsspecialisten worden mee opge-
nomen in de expertengroep sensibilisering om 
thema- en doelgroepgerichte controles aan te 
moedigen en hen van bij aanvang te betrekken 
bij de opmaak van de campagnekalender.

Het blijft belangrijk om over goede data te 
beschikken om een goede opvolging en sturing 

van de fenomenen en aanpak te kunnen reali-
seren. Hier wordt verder werk van gemaakt.

Ook in 2018 voerden de wegeninspecteurs 
controles uit:
Aantal controles 2017 2018
Overlading 3.612 5.146
Technische eisen 1.708 5.445
ADR 978 2.103
Ladingzekering* 271

*controles sinds 2018. Bron: Wegeninspectie AWV

Ter aanvulling wordt nog de evolutie weerge-
geven van het aantal vastgestelde verkeers-
inbreuken voor de belangrijke killers in het 
verkeer (rijden onder invloed van alcohol, 
rijden onder invloed van drugs, afleiding door 
GSM-gebruik en het niet gebruiken van veilig-
heidsgordel of kinderbeveiligingsmiddel (zie ook 
http://www.verkeersstatistieken.federalepolitie.
be/verkeersstatistieken/).

Figuur 23: Evolutie van het aantal vastgestelde inbreuken voor de belangrijke “killers” in het verkeer, naast snelheid (zie 
figuur 24), namelijk rijden onder invloed, afleiding en gebruik veiligheidsgordel/kinderzitje (2010-2018).

BRON: FEDERALE POLITIE/DGR/DRI –BIPOL
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A3. FICHE 20: LEERMAATREGELEN

A4. FICHE 21: AUTOMATISCHE NUMMERPLAATHERKENNING (ANPR) – TRAJECTCONTROLE

Met leermaatregelen willen we sneller “remediëren” 
dan momenteel mogelijk is. Pas na meer dan één 
veroordeling door de rechtbank wordt een over-
treder als recidivist beschouwd. Niettegenstaande 
worden momenteel het grootste aantal inbreuken 
afgehandeld op een geautomatiseerde en 
gerechtelijk administratieve manier. Dit levert de 
overheid middelen maar niet noodzakelijk meer 
verkeersveiligheid. 

Daarom werd de werkgroep leermaatregelen in het 
leven geroepen om een kwalitatief alternatief uit te 
werken dat gehanteerd kan worden als maatregel 
naar verkeersovertreders met als doel inzichten te 
verschaffen in het gedrag en bewustwording te 
creëren. In 2019 zal de FOD Justitie handhavings-
cijfers kunnen overmaken waardoor we kunnen 
onderzoeken in welke mate er opnieuw werk 
gemaakt kan worden van het uitwerken van alter-
natieve maatregelen naar snelheidsovertreders.

Trajectcontrole wordt sterk uitgebreid. Door het 
vereenvoudigen van controles en het faciliteren 
van handhaving zorgen we ervoor dat snel-
heid te allen tijde gecontroleerd wordt. Andere 
inbreuken kunnen door middel van ANPR even-
eens makkelijker gedetecteerd worden, waardoor 
er tijd en ruimte vrijkomt om op andere verkeers-
onveiligheidsfenomenen te gaan reageren die 

arbeidsintensiever maar niet minder gevaarlijk 
zijn. Voor snelheidshandhaving bestaat de moge-
lijkheid om automatische controles te organiseren. 
Zowel de subjectieve als de objectieve pakkans 
verhogen hierdoor exponentieel. Onderstaande 
grafiek geeft de evolutie weer van het aantal vast-
gestelde snelheidsinbreuken tijdens de periode 
2010-2018. 

Figuur 24: Evolutie aantal vastgestelde snelheidsinbreuken  
in Vlaanderen (periode 2010 – 2018).

BRON: FEDERALE POLITIE/DGR/DRI –BIPOL
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Uitbreiding van trajectcontrole  
op autosnelwegen
De uitbouw van een gebiedsdekkend ANPR-
netwerk langs de snelwegen kadert enerzijds in 
de aanpak van de terreur door federaal minister 
Jambon en anderzijds in de aanpak van de 
verkeersonveiligheid (via trajectcontrole). Specifiek 
geselecteerde ANPR-installaties in dit te realiseren 
federale ANPR-netwerk zullen immers meteen 
ook trajectcontrole ondersteunen. Niettemin zijn 
er bepaalde wegvakken waar de synergie met dit 
netwerk niet mogelijk is. Op een aantal van deze 
wegvakken zal ook Vlaanderen weloverwogen 
extra ANPR-installaties realiseren, zodat er extra 
snelwegkilometers uitgerust kunnen worden met 
trajectcontrole. Door een slimme lokalisatie van 
de sites kunnen we zo de gaten in het netwerk 

verder inperken. De realisaties op het terrein zijn 
van start gegaan in 2018. Heel wat installaties 
werden al gebouwd en staan sinds begin 2019 
klaar om te worden geconnecteerd op de nieuwe 
centrale server, eens deze hiervoor klaar is.

Als voorafname hierop voorzag AWV in 2017 alvast 
in de realisatie van bijkomende trajectcontroles 
op de E313 en de E40. Meer bepaald op de E313 
van Antwerpen-oost tot Wommelgem en van 
Wommelgem tot Ranst en op de E40 van Sint-
Stevens-Woluwe tot Heverlee. Deze 3 installaties 
zijn sinds de zomer van 2018 klaar voor gebruik. 
Maar ook hier laat de effectieve indienstname nog 
op zich wachten wegens de centrale server die 
nog niet klaar is voor gebruik.
.

Uitbreiding van trajectcontrole  
langs gewestwegen
In 2017 en 2018 werd een lijst van 20 wegvakken op 
gewestwegen geselecteerd om er trajectcontrole- 
installaties te realiseren. Bij het selecteren van 
die 20 locaties werd enerzijds rekening gehouden 
met de ongevallencijfers, zodat er gericht ingezet 
kan worden op de meest gevaarlijke segmenten in 
Vlaanderen, en werden anderzijds de snelheids-
gegevens geanalyseerd, om op die manier enkel 

de wegen aan te pakken waar zich ook effectief 
snelheidsproblemen voordoen. Momenteel is 
een derde lijst van 20 wegvakken waar traject-
controle-installaties zullen geïnstalleerd worden, 
in opmaak.

Ook de eerder besliste locaties, destijds veelal via 
co-financiering, werden verder gerealiseerd.
De progressie van de realisatie is live volgbaar op 
https://wegenenverkeer.be/trajectcontrole
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Multifunctionele inzet van bestaande en nieuwe 
ANPR-camera’s voor andere politionele doelen
Bij nieuwe installaties, hoofdzakelijk op gewest- 
en gemeentewegen, krijgt het aspect multifuncti-
onaliteit altijd de nodige aandacht. Bij de locatie-
keuze van nieuwe installaties speelt dit bijgevolg 
een rol. Via het nieuwe federale ANPR-contract, 
tevens een opdrachtencentrale, de opvolger van 
het AWV-contract, worden ook multifunctionele 
camera’s aangeboden. 

Voor wat betreft de bestaande ANPR-systemen op 
snelwegen (met uitzondering van de trajectcon-
trole-installaties op E17 en E40) investeerde AWV 
in de realisatie van interface die het hergebruik 
van deze data voor politionele doelen mogelijk 
maakt. De data van deze installaties worden 
intussen ingeschakeld in het federale anti-terror 
ANPR netwerk. 

Ter aanvulling wordt het aantal vastgestelde 
inbreuken weergegeven ten gevolge van het niet 
in orde zijn met de verzekeringspapieren.

Digitalisatie bestaande camera’s
Bij de implementatie van de genomen beslissing 
inzake de digitalisatie van de bestaande snel-
heids- en roodlichtcamera’s krijgen ANPR en de 
functionaliteit trajectcontrole een prominente rol. 
Snelheidscamera’s worden sinds 2017 maximaal 
vervangen door trajectcontrole. 

Ook wat betreft de digitalisatie van de roodlicht-
camera’s wordt ingezet op ANPR-functionaliteiten, 
waarbij ook hier een bijzondere interesse is in 
trajectcontrole.

Ondanks deze vervanging en vernieuwing zetten we 
sterk in op het maximaal operationeel houden van 

de bestaande flitspalen. Midden april 2019 ziet het 
percentage operationele palen er als volgt uit: 

Provincie Werkingspercentage

Antwerpen 71,2% / 81,4%*

Limburg 81,9%

Oost-Vlaanderen 87,1%

Vlaams-Brabant 87,5%

West-Vlaanderen 84,3%

TOTAAL VLAANDEREN 81,9% / 84,7%*
*het hoogste cijfer betreft het werkingspercentage abstractie 
makend van de politiezone Antwerpen. De cijfers van de provincie 
Antwerpen, maar ook het Vlaamse gemiddelde, worden hierdoor 
sterk negatief beïnvloed ten gevolge van een aanslepende 
problematiek m.b.t. het bekomen van signalisatievergunningen  
voor het herslijpen van lussen (veelal nodig om defecte  
palen te herstellen).

Figuur 25: Evolutie van het aantal vastgestelde 
inbreuken ten gevolge van het niet in orde zijn met de 
verzekeringspapieren (2010-2018).

BRON: FEDERALE POLITIE/DGR/DRI –BIPOL
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B. JAARPROGRAMMA 2019-2020

B1. FICHE 18: BASISELEMENTEN VOOR EEN EFFICIËNTE EN STERKE HANDHAVINGSKETEN & FICHE 19: 
UITBREIDING AANTAL EFFICIËNTE DOEL(GROEP)GERICHTE EN THEMAGERICHTE CONTROLES 

B2. FICHE 20: LEERMAATREGELEN

Aangezien we onder verkeershandhaving het 
geheel van maatregelen en middelen bedoeld om 
de naleving van de verkeersregels af te dwingen 
of om te voorkomen dat de verkeersregels worden 
overtreden verstaan, betekent dit dat er van bij 
aanvang, de sensibilisatiecampagnes, tot op het 
einde, de effectieve vaststellingen, samenwerking 
en informatiedoorstroming noodzakelijk is.

We blijven de trajectcontroles en ANPR-systemen 
verder uitbreiden waardoor het aantal controles 
kan groeien. Naast de aandacht voor de auto-
snelwegen, zal bijkomend in sterke mate gefocust 
worden op de gewestwegen. De federale politie 
bouwde het verwerkingscentrum uit waardoor 
de capaciteit vergrootte en de verwerking van de 
vaststellingen opgetrokken kon worden. 

De CBE-implementatie zal de efficiëntie verhogen. 
We gaan dit proces verder nauwgezet blijven 
opvolgen, zeker in het licht van de voor        ziene 
inspanningen in handhavingsapparatuur. Op 28  
maart  2018 trad fase 2 in werking, waardoor justitie 
de regie van de afhandeling volledig in handen 
heeft. Hierdoor zal de afhandelings procedure  

efficiënter verlopen waardoor de pakkans (zowel 
objectief als subjectief) kan en zal verhogen. In 
2019 wordt op dit elan verder gegaan. Het bevel 
tot betalen, de digitale handtekening, de moge-
lijkheid om veelplegers van nabij op te volgen 
én de combinatie met sensibilisatie door bood-
schappen toe te voegen aan de onmiddellijke 
inningen zullen ervoor zorgen dat de handhaving 
verder geoptimaliseerd wordt. Daarnaast zal in 
2019 werk gemaakt worden van een verbetering 
inzake handhavingsstatistieken. 

De campagnekalender voor 2019 is rond. Deze 
werd tijdig overgemaakt aan de handhavings-
partners zodat zij dit kunnen opnemen in hun 
acties. Daarenboven zijn de handhavingspartners 
betrokken in de expertenwerkgroep waardoor ze 
tijdig op de hoogte zijn van de campagnethema’s 
die gekozen werden, zodat zij dit in hun eigen 
werking kunnen inplannen ter ondersteuning van 
de communicatie-activiteiten. De VSV breidde de 
website uit waardoor politiediensten makkelijk 
toegang hebben tot het communicatiemateriaal 
en dit kunnen gebruiken voor hun eigen commu-
nicatie binnen de politiezone.

In 2019 werken we samen met de federale overheid 
Justitie om criteria te bepalen zodoende veelple-
gers te kunnen detecteren en selecteren. Op basis 
van deze oefening bekijken we verder op welke 
manier het meest efficiënt en gepast gereageerd 
kan worden naar de overtreders toe.
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B3. FICHE 21: AUTOMATISCHE NUMMERPLAATHERKENNING (ANPR) - TRAJECTCONTROLE

De eerder bepaalde ambities inzake traject-
controles worden nog steeds nagestreefd.

Op het autosnelwegennet (in synergie met het 
cameraschild van de federale politie) zal het aantal 
trajectcontroles in 2019 drastisch stijgen. Heel wat 
ervan staan reeds in de steigers aangezien hun 
realisatie al in 2018 werd opgestart. Andere maken 
het onderwerp uit van bijkomende bestellingen 
die voor 2019 gepland zijn. 

Op gewestwegen wordt verder gewerkt aan de 
installaties die eerder werden aangekondigd en 
nog niet operationeel konden worden opgele-
verd, maar worden ook plannen gemaakt voor de 
opstart van extra investeringen. Een extra reeks 

van 20 nieuwe wegvakken is voorzien, naast een 
bijkomend lijstje van radarsnelheidscamera’s die 
vervangen zullen worden door trajectcontroles. 

Afhankelijk van de markt-klaarheid van een aantal 
toestellen (modelgoedkeuringen) wordt getracht 
naar het einde van het jaar toe de eerste rood-
lichtcamera-installaties te kunnen vervangen door 
moderne digitale varianten die voorzien zijn van 
ANPR-functionaliteiten.

Uiteraard wordt blijvend ingezet op de mobiele 
trajectcontroles, hoofdzakelijk ter hoogte van 
werven op snelwegen.
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A. RAPPORTERING WERKJAAR 2018-2019

A1. FICHE 22: BELEIDSRELEVANT ONDERZOEK

Met de onderzoeksagenda willen we verkeers-
veiligheidsonderzoek uitvoeren dat direct gericht 
is op voor het beleid relevante problemen en/of 
thema’s. Dit moet de uitvoering van het verkeers-
veiligheidsplan ondersteunen door het Vlaams 
Huis voor de Verkeersveiligheid te wapenen met 
de best mogelijke informatie om zo snel mogelijk 
de best mogelijke keuzes te maken op vlak van 
beleidsmaatregelen. 

Er werd gekozen om hiervoor gebruik te maken 
van een raamovereenkomst, waarbij onder-
zoeksopdrachten kunnen worden geplaatst naar-
gelang de behoeften. 

Het onderzoekskader werd opgesplitst in 6 percelen:
• Perceel 1:  Klassieke verkeersongevallenanalyses
• Perceel 2:  Evaluatie
• Perceel 3:  Diepteonderzoek
• Perceel 4:  Bevragingen en metingen
• Perceel 5:  Methodologieën en instrumenten
• Perceel 6:  Benchmarking

In een eerste fase werd een selectie van geschikte 
kandidaten gemaakt voor de uitvoering van de 
onderzoeksagenda. Deze selectie gebeurde voor 
de verschillende percelen die deel uitmaken van 
het onderzoekskader. Deze fase resulteerde in de 
selectiebeslissing dd. 28 januari 2019. 

In de volgende fase wordt de raamovereenkomst 
afgesloten, waarbij de geselecteerde kandidaten 
werden uitgenodigd tot het indienen van een 
offerte voor deze raamovereenkomst.

De onderzoeksagenda bevat momenteel 21 onder-
zoeksthema’s, waarbij benadrukt dient te worden 
dat deze thema’s een flexibel gegeven zijn, zodat 
rekening gehouden kan worden met nieuwe en 
of “belangrijkere” onderzoeksnoden. Sommige 
onderzoeken zullen intern verlopen, andere 

extern, voornamelijk deel uitmakend van de 
raamovereenkomst.

Daarnaast werd, in het kader van de structurele 
verankering van ongevalanalyses, intern werk 
gemaakt van de opmaak van een Jaarrapport 
verkeersveiligheid: analyse van verkeersveiligheids-
indicatoren in Vlaanderen tot en met 2017.

In de periode 2018-2019 werden conflictobservatie-
studies uitgevoerd van fietsgeleiding op kruis-
punten en van een gevleugelde voetgangersover-
steek (ter vermijding van dodehoekongevallen) bij 
het Agentschap Wegen en Verkeer. 

Een conflict- en gedragsobservatiestudie voor 
de fietslogo-verbindingsmarkering op kruis-
punten zonder aanpalende voetgangersoversteek 
is uitgevoerd op drie (types van) kruispunten 
(lichtengeregeld kruispunt, niet lichtengeregeld 
kruispunt en een rotonde). Uit de resultaten van 
het onderzoek blijkt dat de 3 typelocaties op een 
sterk verschillende manier functioneren. De inter-
acties en het oversteekgedrag zijn zeer situatie-
afhankelijk en de resultaten uit het onderzoek zijn 
dan ook sterk locatiegebonden. Algemeen lijkt er 
een trend naar meer defensieve interacties wat 
positief is voor de verkeersveiligheid. Verder werd 
ook de conflict- en gedragsobservatiestudie voor 
de “gevleugelde zebrapaden” uitgevoerd op twee 
locaties. Een gevleugeld zebrapad is een zebrapad 
dat verlengd wordt tegen de rijrichting in. Door 
dit principe toe te passen, wordt de dodehoek 
voor het voertuig verplaatst naar een zone waar 
geen voetgangers oversteken om op die manier 
de voetgangersoversteek veiliger te maken. De 
resultaten van dit onderzoek zijn positief, maar 
er moet omzichtig omgesprongen worden om dit 
principe toe te passen.

2.4 PIJLER 4: Evaluatie en monitoring voor een effectief veiligheidsbeleid
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A2. FICHE 23: EVALUATIE EN MONITORING

Op vlak van evaluatie en monitoring werd het 
voorbije jaar gewerkt aan 
• Lokalisatie verkeersongevallen & gevaarlijke 

puntenberekening
• Datamining
• Structurele uitvoering ongevalanalyses
• Verkeersveiligheidsmonitor
• Bepaling gevaarlijke wegsegmenten

Lokalisatie verkeersongevallen & gevaarlijke 
puntenberekening
De lokalisatie en aggregatie van de verkeersonge-
vallen en de gevaarlijke puntenberekening voor 
de jaren tot en met 2017 werd afgewerkt. In deze 
nieuwe dynamische lijst van gevaarlijke punten 
op de gewestwegen voor de periode 2015-2017 
werd door gebruik te maken van een verhogings-
factor (x 1,7) extra rekening gehouden met de 
kwetsbare weggebruikers (bromfietsers, fietsers 
en voetgangers). Deze dynamische lijst bepaalt 
elk jaar de gevaarlijkste punten. Voor deze punten 
gaat de focus in eerste instantie uit naar korte 
termijn gerichte ingrepen waardoor het verkeer 
snel veiliger gemaakt kan worden. Op deze manier 
verliezen we geen tijd in afwachting van structu-
rele ingrepen.

Datamining
In 2016 werd met een dataminingproject rond 
ongevallenanalyse binnen het departement MOW 
expertise opgebouwd inzake de uitvoering en de 
mogelijkheden van (big) data analyse. Intussen is 
ook het vervolgtraject – bestaande uit de verdere 
verbreding en verdieping van de resultaten en 
het verder bekijken van de mogelijkheden van 
implementatie in concrete use-cases – afgerond. 
Momenteel wordt er gewerkt aan de uitwerking 
van een concrete toepassing met betrekking tot 
de evaluatie van verkeersveiligheidsmaatregelen. 

Dit project kadert ook binnen een ruimere 
opdracht in het Departement Mobiliteit en 

Openbare Werken om een meer data gedreven 
beleid te voeren en zo ook meer gefundeerde 
beslissingen te kunnen nemen. Hiertoe werd in 
2019 een data science lab binnen het departement 
opgericht.

Structurele uitvoering ongevalanalyses
De structurele verankering van ongevalanalyses 
zit omvat in de onderzoeksagenda in het onder-
zoeksthema “Opvolging verkeersongevallen in 
Vlaanderen”. In dit kader wordt jaarlijks binnen de 
afdeling VHV werk gemaakt van een Jaarrapport 
verkeersveiligheid: analyse en verkeersveiligheids-
indicatoren in Vlaanderen. Hiermee zorgen we ook 
voor een continue monitoring van de verkeers-
ongevallengegevens. Het meest recente rapport is 
dat gebaseerd op de ongevallengegevens van 2017. 

Verkeersveiligheidsmonitor
Na een eerste bespreking van mogelijke indica-
toren die gebruikt kunnen worden, die plaats vond 
in de Werkgroep Monitoring, als onderdeel van de 
Werkkamer Evaluatie, Monitoring en Onderzoek 
werd gestart met de verdere uitwerking van de 
verkeersveiligheidsmonitor. In 2018 werd de func-
tionele en technische analyse afgerond, waardoor 
begin 2019 met de ontwikkeling zelf gestart is. 
Een eerste versie van de monitor – voornamelijk 
gericht op de ongevallencijfers en gevaarlijke 
punten – werd opgeleverd en in gebruik genomen. 

Gezien het belang van de opvolging van de 
evolutie van de belangrijke probleemdomeinen op 
vlak van verkeersveiligheid via betrouwbare indi-
catoren, werden eerste stappen gezet in functie 
van de integratie van extra databronnen m.b.t. 
de verschillende probleemdomeinen. Per thema 
zullen de verschillende betrokkenen geconsul-
teerd worden, zodat welbepaalde indicatoren en 
de doelstellingen van het verkeersveiligheidsplan 
op een gestructureerde manier opgevolgd kunnen 
worden.
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 Bepaling gevaarlijke wegsegmenten
De identificatie en prioritering van gevaarlijke 
wegsegmenten op het hoofdwegennet op basis 
van data tot 2017 werd afgerond, met als doel het 
wegennetwerk te classificeren ter uitvoering van 
het decreet van 17 juni 2011 betreffende het beheer 
van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur 
op basis van de Network Safety Ranking (NSR). 
In 2018 werd er werk gemaakt van de inhoude-
lijke interpretatie van deze NSR-resultaten, die 
vervolgens gebruikt worden voor het uitvoeren 
van inspecties op het terrein. Het rapport Network 
Safety Ranking (NSR): Toelichting methodologie 
en resultaten t.e.m. 2016 beschrijft deze interpre-
tatie. Intussen werd ook gestart met de update 
van de interpretatie aan de hand van de gegevens 
voor 2017.
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B. JAARPROGRAMMA 2019-2020

B2. FICHE 23: EVALUATIE EN MONITORING

Binnen het luik “Evaluatie en monitoring” wordt 
gefocust op het verderzetten van uitvoering van 
structurele ongevalanalyses (met jaarrapporte-
ring van de recentste verkeersongevallencijfers) en 
de interpretatie van de NSR-resultaten. Daarnaast 
is de verdere ontwikkeling (toevoeging van extra 
gegevensbronnen) van de verkeersveiligheidsmo-
nitor een belangrijk aandachtspunt, zodat de 
progressie richting de streefcijfers uit het verkeers-
veiligheidsplan vanuit verschillende indicatoren en 
invalshoeken kan opgevolgd worden. In dit kader 
wordt ook het voornemen om de vooruitgang op 
vlak van verkeersveiligheid op EU-niveau te moni-
toren aan de hand van een beperkte set van “key 
performance indicators” verder opgevolgd.

Op vlak van datamining zal verder worden 
gewerkt rond de ontwikkeling van concrete 
toepassingen van het ontwikkelde model. Verder 
wordt ook voortgaande uit de geleerde lessen 
van de twee voorgaande projecten (waaronder 
het advies omtrent de uitbouw van expertise met 
eigen specialisten en middelen) een visie uitge-
werkt om toekomstige dataprojecten structureel 
in te bedden in de organisatie en wordt een data 
science lab binnen het departement uitgebouwd.

Na het afsluiten van de raamovereenkomst met 
de beste inschrijvers per perceel, zal de gunning 
van de specifieke onderzoeksopdrachten binnen 
deze raamovereenkomst gebeuren na minicompe-
titie tussen de inschrijvers voor het betreffende 
perceel. 

Het komende jaar worden de meest prioritaire 
onderzoeken uit de goedgekeurde onderzoeks-
agenda opgestart:
• Evaluatie vernieuwde rijopleiding
• Evaluatie snelheidsregime 90-70
• Evaluatie actieplan verkeerslichten
• Diepteonderzoek oorzaken fietsongevallen

B1. FICHE 22: BELEIDSRELEVANT ONDERZOEK
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2.5 PIJLER 5: Nood aan engagement: norm- en gedragsverandering

A1. FICHE 24: ENGAGEMENT

Vanuit het Vlaams Huis van de Verkeersveiligheid 
werd via diverse werkgroepen gewerkt aan het 
vergroten van het engagement van elke partner. 
Via het principe van gedeelde verantwoordelijk-
heid promoten we andere instellingen te streven 
naar meer verkeersveiligheid. 

We voeden door middel van diverse projecten een 
verkeersveiligheidscultuur, waarin verkeersveilig-
heid beschouwd wordt als een gedeelde verant-
woordelijkheid waaraan we allemaal moeten 
werken. 

Dit omvat zowel de veiligheidscultuur in het 
lokaal beleid (SAVE-charter van OVK, Charter 
Werftransport), in het verenigingsleven (FietsWijs!) 
en in het bedrijfsleven (Truckveilig charter, Safe.T). 
Daarnaast bevorderen we de veiligheidscultuur 
door afstemming met andere overheden (vb. 
in het kader van de vereenvoudiging van de 
wegcode) en onder de weggebruikers (vb. Dag van 
de Motorrijder). 
 
1. Bevorderen veiligheidscultuur in  

het lokaal beleid

SAVE-CHARTER EN SAVE-LABEL VOOR STEDEN EN 
GEMEENTEN (OVK)
Met het SAVE-charter Steden & Gemeenten wil de 
vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) de 
Belgische steden en gemeenten betrekken bij haar 
strijd tegen de (nog steeds) te grote verkeersonvei-
ligheid in ons land. Het SAVE-charter bestaat sinds 
september 2011 en heeft als doel de lokale over-
heden aan te sporen en te ondersteunen om een 
beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren, opdat 
geen (jonge) verkeersslachtoffers meer zouden 
vallen. Concreet willen we als Vlaamse overheid 
met dergelijk project de veiligheidscultuur in het 
lokaal beleid mee verder helpen bevorderen.

Het Departement MOW en de vzw Ouders van 
Verongelukte Kinderen (OVK) hebben de laatste 
jaren mogen ervaren dat vele steden en gemeenten 
zich helemaal met het label ‘Save-gemeente/stad’ 
kunnen identificeren. Het SAVE-charter is een 
vrijwillig samenwerkingsakkoord, waarbij een 
stad of gemeente haar intentie verklaart om stan-
daard sterker rond verkeersveiligheid te werken. 
In de basisformule van het SAVE-charter werden 
daartoe 7 veiligheidscriteria geformuleerd die een 
stad of gemeente via een jaarlijks actieplan tracht 
te volgen. Op het einde volgt de goedkeuring 
door OVK en de uitreiking van een SAVE label als 
zichtbaar bewijs voor de gedane inspanningen. 
Ondertussen hebben 101 steden en gemeenten in 
Vlaanderen dit charter reeds ondertekend. Op een 
totaal van 300 gemeenten betekent dit dus dat  
1 op drie Vlaamse gemeenten een SAVE-gemeente 
is. Gemeenten die reeds drie keer werden gela-
beld zijn Laarne, Wetteren, Sint-Niklaas, Ravels en 
Bredene. Meise, Lendelede en Poperinge mochten 
al twee labels ontvangen. In totaal werden nu 
reeds 77 labels uitgedeeld aan gemeenten die 
hebben aangetoond dat ze voldoende hebben 
gewerkt aan verkeersveiligheid. 

Op 30 januari 2019 werd verder een nieuwe 
Uitwisselingsdag georganiseerd, met bijna  
100 aan   wezigen. 

SAVE 2.0 werd tijdens het afgelopen jaar, in 
samenwerking met de pilootstad Brugge, ontwik-
keld als een methodiek om het lokaal verkeersvei-
ligheidsbeleid in de toekomst versterkt te baseren 
op kennis en ervaring uit lokale ongevalanalyses. 
De methodiek werd reeds in enkele casestudies 
toegepast en heeft daarbij risicofactoren naar 
boven gehaald die bij traditionele benadering 
nauwelijks of zelfs helemaal niet in beeld voor 
de verkeersveiligheidspreventie zouden gebracht 
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worden. De toepassing van de methodiek zorgt 
voor een versterking van het probleembewustzijn 
en creëert inzichten in het samenspel van omge-
vings- en gedragsfactoren die tot het ongeval 
hebben geleid. SAVE 2.0 vraagt dus een concreet 
engagement van de lokale besturen dat ervoor 
zorgt dat bestaande veiligheidsrisico’s geredu-
ceerd worden. 

In het kader van het project ‘ZERO label’ in de 
provincie Antwerpen werden in 2018 16 gemeen-
tebesturen door de VSV (in samenwerking met 
het studiebureau Tridée) inzake verkeersveiligheid 
gecoacht. 

CHARTER WERFTRANSPORT
De VSV promoot actief het Charter Werftransport 
bij Vlaamse steden en gemeenten. In mei 2019 
staat de teller op 37 gemeenten die het Charter 
Werftransport tekenden. Al die gemeenten willen 
samen met de VSV, de Vlaamse overheid, de VVSG, 
de Bouwunie, de Confederatie Bouw en FEMA 
werken aan bereikbare en veilige schoolomge-
vingen tijdens bouw- en wegenwerken.

2. Bevorderen veiligheidscultuur  
in verenigingsleven

FIETS WIJS ! 
Met ‘Fiets Wijs !’ sensibiliseerden we in 2018 de 
sportieve en recreatieve fietser in Vlaanderen voor 
een milieubewust, verkeersveilig en hoffelijk fiets-
gedrag. Fietsers en clubs worden aangesproken 

op evenementen en kunnen een charter onder-
tekenen. Voor organisatoren is er een eventlabel 
dat zij mogen dragen wanneer zij aantonen dat 
alle facetten van ‘wijs fietsen’ in het DNA van hun 
organisatie zit.

YOUNGDRIVE
Een studie van het Imob en Cohezi voor Federdrive 
toonde in 2017 de haalbaarheid en randvoor-
waarden voor het creëren van een community 
voor (jonge) weggebruikers waarbij de nadruk ligt 
op het verhogen van een verkeersveilige attitude. 
Eén van de voorwaarden is het inpassen van het 
project in het bestaande verenigingsleven. In 2018 
werd de mogelijke verdere invulling van dit project 
afgetoetst bij meerdere potentiële partners. 

3. Bevorderen veiligheidscultuur in het 
bedrijfsleven

SAFE T
Dit project, dat eind 2018 van start ging, mikt op 
het realiseren van een veiligheidscultuur binnen 
de transportbedrijven, en dit op maat van de 
vrachtwagenchauffeurs. Het wil de chauffeurs 
via een app (digitaal) benaderen en motiveren op 
basis van spelelementen gelinkt aan vaardigheden 
en prestaties. Bestaande ‘gamificatie’ strategieën, 
dit is het aanwenden van spelprincipes in een 
niet-speelcontext om menselijk gedrag op een 
positieve wijze te sturen, worden ingezet om de 
chauffeurs te motiveren om veilig en ecologisch 
te rijden. Er is hierbij ook aandacht voor het 
algemeen functioneren als werknemer. De app 
analyseert en evalueert de prestaties van elke 
chauffeur. De werkgever en de chauffeur krijgen 
zo een gedetailleerd beeld van de sterke en 
mindere punten. 

Het project zal 5 pilootprojecten opzetten en 
uittesten, waarbij (minstens) 200 chauffeurs 
elkaar kunnen uitdagen en hierbij ook onder-
steuning krijgen om hun vaardigheden te verbe-
teren. Tijdens het project volgt en analyseert het 
IMOB (universiteit Hasselt) ook de prestaties van 
de chauffeurs op het vlak van verkeersveiligheid, 
brandstofverbruik en algemeen functioneren. 
Zie ook A2.
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4. Bevorderen veiligheidscultuur in afstemming 
met andere overheden

In het kader van de aanpassingen van het regle-
mentair kader werd door het Vlaamse Gewest 
tweemaal een advies geleverd op aangepaste 
versies van het ontwerp van nieuw verkeersregle-
ment van de federale overheid.

Voor de opmaak van het gewestelijk advies 
werd een brede consultatieronde opgezet: 
zowel de leden van de Werkgroep Wegcode & 
Plaatsingsvoorwaarden als andere relevante 
actoren hebben de mogelijkheid gekregen om 
input te leveren. 

In samenwerking met de verschillende wegbe-
heerders (incl. een vertegenwoordiging van 
de lokale overheden in de vorm van VVSG) 
wordt werk gemaakt van een herziening van de 
plaatsingsvoorwaarden. 

5. Bevorderen veiligheidscultuur onder de 
weggebruikers

DAG VAN DE MOTORRIJDER
Op zondag 31 maart 2019 werd voor de vierde 
keer de Dag van de Motorrijder georganiseerd. 
Motorrijders konden die dag op 14 locaties in 
Vlaanderen terecht voor een gevarieerd aanbod.
De evaluatie van deze dag loopt nog. Op de vorige 
3 edities (2016, 2017, 2018) bereikten we achtereen-
volgens 1.400, 2.915 en 3.459 motorrijders. 

A2. FICHE 25: VERKEERSVEILIGHEIDSCULTUUR BEDRIJVEN 

De VSV bevordert de verkeersveiligheidscultuur bij 
bedrijven met een divers aanbod, samengebracht 
onder het project ‘Safe2work’ en vestigt daarbij de 
aandacht op een veilig verkeer tijdens de woon-
werk- en dienstverplaatsingen.

Dankzij een doorgedreven preventiebeleid zijn 
heel wat bedrijven en organisaties erin geslaagd 
om zowel het aantal arbeidsongevallen als de ernst 
ervan steeds verder terug te dringen. Ondanks de 
dalende tendens in de algemene cijfers stellen 
we jammer genoeg vast dat het aantal arbeids-
ongevallen in het verkeer minder gunstig evolu-
eert (zie figuur 26). Er is alleszins geen sprake van 
een stelselmatige afname zoals we die zien bij de 
niet-verkeersgerelateerde arbeidsongevallen. Dat 
geeft reden tot bezorgdheid, omdat de ongevallen-
cijfers ook aangeven dat arbeidsongevallen in 
het verkeer gemiddeld een stuk ernstiger zijn en 
vaker tot langdurige arbeidsongeschiktheid leiden 
dan arbeidsongevallen die buiten het verkeer 

gebeuren. Zo zijn verkeersongevallen goed voor 
meer dan de helft van alle dodelijke arbeidsonge-
vallen. De meerderheid van alle ongevallen betreft 
ongevallen die op de weg van en naar het werk 
gebeuren, de zogenaamde arbeidswegongevallen.

Figuur 26: Evolutie van het aantal arbeidswegongevallen 
in het verkeer en het aantal verkeersongevallen tijdens 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst in de privésector 
in Vlaanderen.

BRON: https://fedris.be/nl/professional/privesector/statistieken/statistisch-jaarverslag (11/04/2019)
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VERNIEUWDE CHECKLIST
Safe2work ondersteunt bedrijven bij het opzetten 
van een verkeersveiligheidsbeleid op maat van hun 
eigen organisatie. De eerste stap om het aantal 
verkeersongevallen in een bedrijf te verminderen, 
is immers de huidige situatie in kaart brengen. 
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de 
vernieuwde checklist, die helpt om de risico    factoren 
en de al genomen maatregelen op te lijsten.  
https://www.safe2work.be/safe2work-checklist/ 

DOOR GOEDE PRAKTIJKVOORBEELDEN INSPI-
REREN WE BEDRIJVEN
Via onze netwerkmeetings, nieuwsbrieven, en 
onze recente publicatie “Uw werknemers veilig 
op weg” halen we goede praktijkvoorbeelden 
aan uit de verschillende sectoren om anderen te 
inspireren in het terugdringen van ongevallen in 
het woon-werkverkeer en tijdens dienstverplaat-
singen. De belangrijkste boodschap die we willen 
meegeven, is dat werken aan veiliger verkeer voor 
élk bedrijf of elke organisatie zinvol is, privé of 
openbaar, profit of non-profit, binnen gelijk welke 
branche en ongeacht het aantal werknemers: 
iederéén begeeft zich in het verkeer. En dat willen 
we zo veilig mogelijk laten verlopen. De VSV orga-
niseert samen met Prebes een halve dag opleiding 
verkeersveiligheid voor preventie adviseurs. In het 
verleden volstond één opleiding per jaar. Omdat 
de vraag groter was dan het aanbod werd een 
bijkomende opleiding georganiseerd. Er is ook een 
luik verkeerveiligheid in de vierdaagse opleiding 
voor mobiliteitscoördinatoren, die we intussen 
door de groeiende interesse tweemaal per jaar 
organiseren. 

TRANSPORTSECTOR
De VSV en de Vlaamse overheid ondersteunden 
van 2012 tot 2018 de transportbedrijven en 
vrachtwagenbestuurders die zich inzetten voor 
veilig verkeer met het Truckveilig-charter. Dit 
had als doel transportbedrijven en vrachtwagen-
bestuurders te ondersteunen die zich inzetten 
voor veilig verkeer. Chauffeurs en transpor-
tondernemingen die het Truckveilig-charter 
ondertekenen, engageerden zich om jaarlijks 
minstens zeven zelfgekozen actiepunten na te 
komen. Bestuurders konden er bijvoorbeeld over 
waken dat ze voldoende fit en uitgerust achter 
het stuur zitten, werkgevers konden zorgen voor 
haalbare rittenschema’s en een correct onder-
houd van het vrachtwagenpark. Ieder jaar vulden 
ze een zelfevaluatie in om aan te tonen dat ze 
hun engagementen in de praktijk brengen. Als 
dat het geval was, kwamen ze in aanmerking 
voor het Truckveilig-label. Voor de laatste 
editie bekroonden we 38 transportbedrijven en  
1.485 vrachtwagenchauffeurs voor hun inspan-
ningen inzake verkeersveiligheid met het 
Truckveilig label 2018. Onze jury nomineerde voor 
deze laatste editie 3 transportbedrijven (Eutraco, 
Orgacom en Gobo) en 3 vrachtwagenchauffeurs 
(Ronny Wijns, Patrick Mayer en Rudy Robben) 
omwille van hun bijzondere engagement. 

In oktober 2018 voerde de VSV een Beloofd!-
campagne rond afleiding achter het stuur 
voor automobilisten. Aangezien afleiding door 
de gsm ook voor vrachtwagenchauffeurs een 

EVOLUTIE VLAAMS VERKEERSVEILIGHEIDSPLAN 2018-2019 62



probleem vormt, lanceerde de VSV samen met 
de Vlaamse overheid en de transportsector eind 
november 2018 een doelgroepencampagne over 
smartphone achter het stuur. Als chauffeur kon 
je beloven om voor vertrek in ‘Automodus’ te 
gaan, jouw manier om niet te gsm’en achter het 
stuur. Je kon je belofte delen via sociale media 
en je eigen affiche of Facebookbericht maken. 
Werkgevers konden beloven om hun medewer-
kers te sensibiliseren. We maakten voor hen 
gepersonaliseerde communicatiepakketten om 
aan de buitenwereld te tonen dat hun bedrijf 
zich inzet voor een veiliger verkeer. 

ALLEREERSTE SPEED PEDELEC-OPLEIDING VOOR 
WERKNEMERS
Het stijgend aantal files zorgt ervoor dat steeds 
meer werknemers op zoek gaan naar alterna-
tieven voor de auto in het woon-werkverkeer. 
De speed pedelec, een snelle elektrische fiets 
die tot 45 kilometer per uur kan halen, is een 
geschikt vervoermiddel om langere afstanden af 
te leggen. Speed pedelecs bieden heel wat voor-
delen, maar uiteraard zijn er ook enkele risico’s 
aan verbonden. Zo werden volgens de voorlopige 
cijfers voor 2018 ongeveer 90 ongevallen met 
speed pedelecs geregistreerd in Vlaanderen. Net 
daarom vinden we het ontzettend belangrijk 
dat er voor de gebruikers een goede opleiding 
beschikbaar is zowel op het vlak van theorie als 
praktijk. Op vraag van BASF Antwerpen werkten 
we het voorbije jaar aan deze opleiding met als 
doel om werknemers meer bewust te maken van 
de risico’s van het rijden met een speed pedelec. 
Tijdens de opleiding wordt er aandacht besteed 
aan twee belangrijke aspecten: enerzijds de 
bewustwording van het feit dat het belangrijk 
is om je snelheid steeds aan te passen aan de 
omgeving en anderzijds hoe je op een veilige 
manier tot stilstand kan komen met een speed 
pedelec. 

De vier uur durende praktijkopleiding voor werk-
nemers van maatwerkbedrijven “Mobiel en veilig 
in het verkeer”, die dieper ingaat op verkeerskennis 
en –attitudes van kwetsbare weggebruikers werd 
liefst 33 keer gegeven.

Safe2work organiseert naast workshops ook 
sensibiliseringsacties in samenwerking met de 
VSV-vrijwilligerswerking. Sinds 2018 sensibiliseren 
we werknemers van bedrijven over de risico’s 
van afleiding in het verkeer. In de VR-mobiel 
kunnen bestuurders twee virtual-reality-filmpjes 
beleven waarin ze geconfronteerd worden met 
allerlei aandachtsafleiders en hun reactiever-
mogen kunnen testen. De VSV beschikt daarnaast 
ook over ander sensibiliserend materiaal zoals 
virtual reality brillen die het risico aantonen van 
dodehoekongevallen met rechtsafslaande vracht-
wagens, een tuimelwagen die het nut van de 
veiligheidsgordel proefondervindelijk aantoont, 
en impactweegschalen die een idee geven over de 
kracht van een botsing bij een bepaalde snelheid. 
In 2018 waren de VSV-vrijwilligers 31 dagen op pad 
met de VR-Mobiel, 11 dagen met de tuimelwagen, 
en 9 dagen met de virtual reality dode hoek brillen 
bij bedrijven.

DE GROTE VERKEERSQUIZ VOOR BEDRIJVEN
De Grote Verkeersquiz is een gratis online quiz 
en de ideale manier om als bedrijf de verkeers-
kennis van de medewerkers eenvoudig en spelen-
derwijs op te frissen. Bedrijven konden vooraf 
inschrijven en hun collega’s het tegen elkaar laten 
opnemen tussen 18 oktober en 18 november. In 
2018 schreven 341 bedrijven in Vlaanderen zich 
in om deel te nemen aan De Grote Verkeersquiz. 
Goed voor 15.690 unieke deelnemers die de quiz 
minstens 1 keer volledig uitspeelden via het bedrij-
venluik. Meerdere werknemers speelden de quiz 
verschillende keren. Via het bedrijvenluik werd 
de quiz 35.358 maal gespeeld. De gemiddelde 
topscore (gemiddelde beste score van alle unieke 
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deelnemers) was 11,8/15 in Vlaanderen. De deelna-
mecijfers voor het bedrijvenluik liggen een beetje 
lager dan vorig jaar. We vermoeden dat dit komt 
omdat de inschrijvingen voor het bedrijvenluik 
pas in september (i.p.v. juni) van start gingen door 
de bouw van de nieuwe website. 

VERKEERSGETUIGEN BIJ BEDRIJVEN
Rondpunt vzw organiseert ook verkeersgetuige-
nissen in bedrijven. In 2018 vonden er 27 verkeers-
getuigenissen plaats. Tijdens deze getuigenissen 
werden 1.613 werknemers gesensibiliseerd. 
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B. JAARPROGRAMMA 2019-2020

B2. FICHE 25: VERKEERSVEILIGHEIDSCULTUUR BEDRIJVEN

In 2019-2020 bieden we de bestaande workshops 
rond killers in het verkeer (snelheid, rijden onder 
invloed, afleiding, vermoeidheid en dode hoek) 
verder aan voor werknemers van organisaties. 
Tevens werken we aan e-learning om onze 
bestaande workshops een upgrade te geven. De 
deelnemers van de workshop ontvangen dan voor-
afgaand een verkeersquiz gelinkt aan het thema. 
Met een nieuw aanbod van interactieve lezingen 
over de killers in het verkeer en fietsongevallen 
spelen we in op de vraag van bedrijven om ook 
grotere groepen inhoudelijk te bereiken.

Op vraag van bedrijven maken we werk van het 
aanleveren van periodieke sensibiliseringsbood-
schappen die zij kunnen verspreiden aan hun 
werknemers. Er zal ook “content” worden ontwik-
keld om preventieve fietscontroles te organiseren 
in bedrijven met de focus op fietsverlichting, 
fluo/- en reflecterend materiaal en de fietshelm.
In overleg met de transportsector ondersteunen 
we bedrijven inhoudelijk op concrete thema’s 
die hen aanbelangen. We bekijken met partners 

hoe we individuele vrachtwagenchauffeurs het 
best kunnen bereiken. Zo willen we ook kleinere 
bedrijven en individuele chauffeurs bereiken.

Op vraag van de bouw- en taxisector werken we 
een specifieke opleiding uit die tegemoet komt 
aan hun specifieke noden. 

VERKEERSDAG VOOR BEDRIJVEN
De VSV heeft een voorstel uitgewerkt voor een 
verkeersdag met ervaringsgerichte workshops, 
een educatieve theatervoorsteling rond verkeers-
veiligheid, en een netwerkmoment waarbij men 
zich de laatste keer kan laten flitsen. Bedoeling 
is dat kleine bedrijven ook kunnen deelnemen en 
dat we de drempel zo laag mogelijk maken. We 
trachten dit concept te organiseren in samen-
werking met KMO- en industriezones. Momenteel 
lopen er gesprekken met ‘Slim naar Antwerpen’ 
om dit als pilootproject uit te rollen. 

Globaal wordt het komende jaar verder gewerkt 
aan het vergroten van het engagement bij alle 
verkeersveiligheidspartners én weggebruikers.

In het kader van het bevorderen van de veilig-
heidscultuur in het lokaal beleid (SAVE-charter 
en Charter Werftransport), in het bedrijfsleven 
(Safe2work, Safe.T, enz.) en in afstemming met 
andere overheden (herziening van de plaatsings-
voorwaarden van de verkeerstekens i.s.m. verte-
genwoordiging van lokale besturen door VVSG) 
worden alvast de werkzaamheden voortgezet. 
Verder worden initiatieven zoals de Dag van de 

Motorrijder opnieuw georganiseerd. De randvoor-
waarden en de mogelijke partnerships voor de 
realisatie van Youngdrive - dat jongeren bewuster 
wil doen omgaan met hun rol als verkeersdeel-
nemer - worden verder onderzocht met het oog 
op een effectieve opstart. 

In het kader van het ZERO-label zal de VSV de 
bijkomende ondersteuning voor gemeentebe-
sturen ook in 2019 verderzetten. Voor wat betreft 
het Charter Werftransport bij Vlaamse steden en 
gemeenten is de doelstelling ondertekening door 
15% van de gemeenten (45 gemeenten) in 2019.

B1. FICHE 24: ENGAGEMENT
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Betekenis kleurcode: 
op schema  
kleine afwijking  
grote afwijking/bij te sturen  
gerealiseerd  
stopgezet / uitgesteld  

2.6 Status van uitvoering van de maatregelfiches uit het verkeersveiligheidsplan

PIJLER 1: INFORMEREN, SENSIBILISEREN EN OPLEIDEN VOOR EEN VEILIGER VERKEERSGEDRAG

STATUS TOELICHTING

Fiche 1 Informeren Acties op schema

Fiche 2 Sensibiliseren Acties op schema

Fiche 3 Kwalitatieve educatie Acties op schema

Fiche 4 Levenslang leren Acties op schema

Fiche 5 Medische 
rijgeschiktheid

Lichte afwijking op voorziene timing. Organisatie 
expertenwerkgroep in januari 2019. Efficiëntere en 
transparantere werking CARA gerealiseerd. Voorzien: 
intern verbetertraject + audit CARA, aan de slag met 
aanbevelingen expertenwerkgroep

Fiche 6 Kwalitatieve 
rijopleiding

Meeste aanpassingen aan rijopleiding cat. B zijn 
gerealiseerd. Het terugkommoment vergt ook het 
komende werkjaar onze aandacht.

Fiche 7 Vakbekwaamheid & 
nascholing Acties op schema

Fiche 17 Dode hoek
Acties op schema: blijven promoten nieuwe leerlijn 
(vermijden van de dode hoek door achter het voertuig te 
blijven), verdere inzet virtual reality-brillen dode hoek

Fiche 20
Alternatieve 
leermaatregelen

Uitwerking on hold in afwachting van het beschikbaar 
komen van de handhavingsgegevens vanwege de  
FOD Justitie
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PIJLER 2: VERKEERSVEILIG ONTWERPEN EN GEBRUIK VERKEERSVEILIGE TECHNOLOGIEËN

STATUS TOELICHTING

Fiche 8 Verkeersveiligheids-
audits en -inspecties Acties op schema

Fiche 9 Vergevingsgezinde 
wegen

Meeste acties op schema; afwijking: update handboek 
vergevingsgezinde wegen (met inbegrip van extra 
aandacht voor kwetsbare weggebruikers)

Fiche 10 Onderhoud 
weginfrastructuur Acties op schema

Fiche 11 Zichtbaarheid Meeste acties op schema; aandachtspunt: versneld 
inzetten op aanpassen niet conforme oversteekplaatsen

Fiche 12

Consistente 
snelheidsregimes/
bevordering 
leesbaarheid weg

Acties op schema

Fiche 13
Veiligere verkeers-
lichten/ verkeers-
lichtenregeling

Acties op schema

Fiche 14
Aanpak gevaarlijke 
punten/ 
wegsegmenten

Acties op schema

Fiche 15
Scheiden/
ontvlechten 
verkeersstromen

Acties lopende: aanleg fietssnelwegen, wegwerken 
'missing links', het investeringsbudget voor de fiets stijgt 
tot meer dan € 140 miljoen in 2019, meer aandacht 
voor fietscomfort en -veiligheid op kruispunten met 
verkeerslichten.

Fiche 16

Voertuigtechnologie- 
Rijhulpsystemen/
veilige voertuigen/
ISA

Acties op schema

Fiche 17 Dode hoek

Meeste acties op schema: toepassing toolbox, opleiding 
dode hoek, opvolging voertuigtechnologie, opstelling 
criteria gevleugelde voetgangersoversteek; kleine afwijking: 
uitbreiding spiegelafstelplaatsen
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PIJLER 3:  HANDHAVING EN REGELGEVING ZORGEN VOOR EEN VOLDOENDE EFFECTIEF 
VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID

STATUS TOELICHTING

Fiche 18

Basiselementen voor 
een efficiënte en 
sterke handhavings-
keten

Acties op schema

Fiche 19

Uitbreiding aan-
tal efficiënte 
doel(groep)gerichte 
en themagerichte 
controles

Acties op schema

Fiche 20 Alternatieve leer-
maatregelen

Uitwerking on hold in afwachting van het beschikbaar 
komen van de handhavingsgegevens vanwege de  
FOD Justitie

Fiche 21

Automatische num-
merplaatherkenning 
(ANPR) - trajectcon-
trole

Afwijking op schema voor wat betreft: Uitbreiding 
trajectcontrole op autosnelwegen. Er zijn reeds heel wat 
installaties op het terrein gebouwd en klaar voor gebruik, 
maar het is wachten op de connectie met de nieuwe 
centrale server.

PIJLER 4: EVALUATIE EN MONITORING VOOR EEN EFFECTIEF VEILIGHEIDSBELEID

STATUS TOELICHTING

Fiche 22 Beleidsrelevant 
onderzoek

Uitvoering onderzoeksagenda vertraagd, opstart 
raamovereenkomst in 2019. Interne ongevallenanalyse 
loopt en onderzoek via afzonderlijke studieopdrachten in 
tussentijd.

Fiche 23 Evaluatie en 
monitoring

Lichte afwijking: uitvoeren structurele analyses voor, 
tijdens en na beleidsmaatregelen

PIJLER 5: NOOD AAN ENGAGEMENT: NORM- EN GEDRAGSVERANDERING

STATUS TOELICHTING

Fiche 24 Engagement Acties op schema

Fiche 25 Verkeersveiligheids-
cultuur bedrijven

Meeste acties op schema; lichte afwijking: uitbreiding 
spiegelafstelplaatsen
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Colofon

Het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen (juni 2016) analyseert de evolutie van ongevallen 
in het verleden en onderzoekt waar Vlaanderen momenteel staat op het gebied van 
verkeersveiligheid. Daarnaast geeft het een overzicht van een aantal toekomstige uitdagingen 
en maatregelen om het aantal verkeersdoden terug te dringen.
Dit rapport omschrijft de evolutie van de verkeersveiligheid in Vlaanderen, kijkt terug op de 
activiteiten van het vorige werkjaar en stelt het jaarprogramma 2019-2020 voor.
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