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1  Voorwoord 

Verkeersveiligheid raakt iedereen. Achter de cijfers schuilen 
gezichten: van kinderen, ouders, broers en zussen, vrienden en 
collega’s. Ik heb de afgelopen maanden verschillende gesprekken 
gehad. Niet alleen met mensen die aan het ergste zijn ontsnapt, 
maar ook met nabestaanden van slachtoffers. De schrijnende 
verhalen zijn voor mij een drijfveer om verkeersveiligheid 
permanent hoog op de agenda te houden en als een absolute 
prioriteit in mijn beleid te beschouwen.

We doen al veel, maar we schieten nog tekort om voor een 
duurzame kentering te zorgen. Het laaghangend fruit is al lang 
geplukt. Alle betrokken partijen moeten nu hun steentje bijdragen 
en resoluut kiezen voor meer ambitie én meer engagement. Ook de 
Vlaamse overheid. 

Daarom wil ik binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken inzetten op bestuurlijke innovatie 
in functie van een doorgedreven aanpak voor meer verkeersveiligheid: het MIA-project (Mobiliteit Innovatief 
Aanpakken).

De krachtlijnen van MIA zijn ‘sneller, samen en alert’: kortere doorlooptijden van procedures en werkwijzen (zonder 
aan kwaliteit in te boeten), versterking van de samenwerking met lokale besturen, meer verbinding met de burgers 
en systematisch monitoren en bijsturen om veerkrachtig te blijven bij plots veranderende omstandigheden. 

In dit plan staat de actieve weggebruiker centraal. De verkeersveiligheidscijfers evolueren bij deze doelgroep 
minder goed. Daarom zetten we voetgangers en fietsers voorop. Dat moet ons helpen om het aantal verkeersdoden 
opnieuw te doen dalen. Uiteraard hebben we ook oog voor de andere vervoerswijzen en voor factoren die voor 
problemen blijven zorgen, zoals rijden onder invloed, overdreven en/of onaangepaste snelheid en afleiding. 

We houden rekening met de doelstellingen uit het regeerakkoord, in mijn beleidsnota Mobiliteit en Openbare 
Werken 2019-2024 en in het relanceplan ''Vlaamse Veerkracht' van de Vlaamse Regering. Daarnaast nemen we de 
aanbevelingen mee uit de provinciale verkeersveiligheidstafels met de lokale besturen en politiezones. We sluiten 
ons ook zo veel mogelijk aan bij de Europese acties en doelstellingen (zodat een benchmark mogelijk wordt) én bij 
de Verklaring van Stockholm. We streven naar een halvering van het aantal verkeersdoden en zwaargewonden tegen 
2030, ten opzichte van het referentiejaar 2019. Tegen 2040 willen we in Vlaanderen geen dodelijke voetgangers- of 
fietsslachtoffers meer in het verkeer. Vision Zero blijft de ultieme doelstelling, liever vandaag dan morgen. 

Dit plan bevat een maatregelenpakket waarmee we vanuit verschillende invalshoeken de verkeersveiligheids-
problemen aanpakken. De link met de actieve weggebruiker is de rode draad. De bedoelingen zijn duidelijk. Niemand 
verdient het om te sterven op de openbare weg. Met MIA pakken we de verkeers(on)veiligheid sneller, samen en 
alert aan. Want falen is geen optie.

Lydia Peeters        
Minister van Mobiliteit en Openbare Werken
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2 Waar staan  
we vandaag?

EEN OVERZ ICHT  VAN DE  C I J FERS 

Elk jaar maakt het departement Mobiliteit en 
Openbare Werken een stand van zaken over 
de verkeersveiligheid in Vlaanderen op. Dit 
rapport toont het verloop van de ongevallen- en 
slachtoffercijfers, op basis van de data van de 
Federale Overheidsdienst Economie - Statbel.
 
www.vlaanderen.be/verkeersveiligheidscijfers
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HOE EVOLUEREN DE VERKEERSVEILIGHEIDSCIJFERS?

Verkeersdoden
In 2019 vielen er op de Vlaamse wegen 315 verkeersdoden te betreuren, een stijging 
van 1,6% ten opzichte van 2018. De dalende trend van het aantal verkeersdoden werd 
vanaf 2018 onderbroken. Ten opzichte van het jaar 2010 zien we nog wel een daling 
van 28,6%. De ongevallenstatistieken voor het atypische jaar 2020, geven een daling 
aan van het aantal verkeersdoden met bijna 20%, ten opzichte van 2019.

Zwaargewonden
In 2019 werden 2.473 zwaargewonden geregistreerd, een lichte daling van 2,1% ten 
opzichte van het jaar ervoor (2.527 in 2018). Dit aantal kent de laatste jaren een 
licht dalende trend. Ten opzichte van het jaar 2010 zien we een daling van 31,3%. 
De ongevallenstatistieken voor het jaar 2020, geven een daling aan van het aantal 
zwaargewonden met bijna 20%.

2.473 
ZWAARGEWONDEN  

IN 2019

(-2,1% t.o.v. 2018)
(-31,3% t.o.v. 2010)

(+1,6% t.o.v. 2018) 
(-28,6% t.o.v. 2010)

SINDS 2010

ca.30% 
STERKSTE 
DALING

VERKEERSDODEN 
VLAANDEREN VERSUS 

BUURLANDEN

315 
VERKEERSDODEN    

IN 2019

(SINDS 2010)
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HOE VEILIG IS HET OP DE WEG? 

DALING

48 

47 VERKEERSDODEN/MILJOEN 
INWONERS IN 2018

MORTALITEIT

VERKEERSDODEN/MILJOEN  
INWONERS IN 2019

380 

396 LETSELONGEVALLEN/MILJARD  
AFGELEGDE VOERTUIGKILOMETER  

IN 2018

RISICO OP EEN 
ONGEVAL

LETSELONGEVALLEN/MILJARD  
AFGELEGDE VOERTUIGKILOMETER 

IN 2019

LICHTE DALING

13 VERKEERSDODEN/1.000  
LETSELONGEVALLEN IN 2018

ONGEVALLENERNST

VERKEERSDODEN/1.000  
LETSELONGEVALLEN IN 2019

143,8 

3,7 VERKEERSDODEN/MILJARD 
AFGELEGDE REIZIGERSKILOMETER 

IN 2018

 OVERLIJDENS- 
RISICO

VERKEERSDODEN/MILJARD 
AFGELEGDE REIZIGERSKILOMETER 

IN 2019

LICHTE STIJGING

ONGEVALLENERNST
VERKEERSDODEN/1.000  

LETSELONGEVALLEN

  MORTALITEIT
VERKEERSDODEN/MILJOEN  

INWONERS

RISICO OP EEN  
     ONGEVAL
/AFGELEGDE KM IN VLAANDEREN

OVERLIJDENSRISICO
/AFGELEGDE KM IN VLAANDEREN

OP KORTE TERMIJN

2019
2010

OP LANGE TERMIJN

In 2019 was er een lichte stijging van de mortaliteit ten opzichte van het jaar ervoor (47 
verkeersdoden/miljoen inwoners in 2018; 48 verkeersdoden/miljoen inwoners in 2019). 
Ook het overlijdensrisico (3,7 in 2018; 3,8 in 2019) en de ongevallenernst (13 in 2018; 14 
in 2019) stegen. Het risico op een ongeval (396 in 2018; 380 in 2019) is dan weer kleiner 
tegenover het jaar ervoor. Op lange termijn dalen alle verkeersveiligheidsindicatoren.
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" We plaatsen de actieve 
weggebruikers centraal.

41,3% 43,0%53,1%

(27,0% IN 2010) (30,7% IN 2010) (26,2% IN 2010)
(37,1% IN 2019) (46,4% IN 2019) (37,9% IN 2019)

VERKEERSDODEN IN 2020  ZWAARGEWONDEN IN 2020  VERKEERSSLACHTOFFERS IN 2020

ACTIEVE WEGGEBRUIKERS 

EVOLUTIE VAN DE ACTIEVE WEGGEBRUIKER

Dit verkeersveiligheidsplan plaatst actieve weggebruikers 
centraal. Maar wie zijn dat precies? Fietsers, voetgangers, 
rolschaatsers, skaters, steppers: stuk voor stuk kiezen ze ervoor 
om zich op een sportieve, gezonde en plezierige, kortom, actieve 
manier te verplaatsen. Ook de meeste elektrische fietsers horen 
erbij, want hun motor werkt alleen wanneer ze zelf trappen.

De verkeersveiligheidscijfers evolueren bij deze doelgroep 
minder goed. Daarom zetten we hen ook voorop. Dat moet ons 
helpen om het aantal verkeersdoden opnieuw te doen dalen.
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1 Fiets: gewone fiets, elektrische fiets of speedpedelec. Hoewel de speedpedelec wettelijk gezien een ’bromfiets’ is, wordt deze categorie 
mee opgenomen bij de fietsers, omwille van de vergelijkbaarheid met een ‘snelle’ elektrische fiets. 

2 Hierbij worden niet alleen de slachtoffers bij jonge autobestuurders van dichtbij opgevolgd. Er is ook aandacht voor de tegenpartij.

3 Waar willen  
we naartoe?

ONZE  AMB IT IE  VOOR DE  TOEKOMST 

Welke 6 streefcijfers hebben we voor ogen?
• Aantal verkeersdoden
• Aantal zwaargewonden
• Aantal letselongevallen
• Aantal dode en zwaargewonde voetgangers
• Aantal dode en zwaargewonde fietsers1

• Aantal doden en zwaargewonden bij 
ongevallen met jonge autobestuurders2

Startpunt 2019
• 315 verkeersdoden
• 2.473 zwaargewonden
• 23.068 letselongevallen
• 923 dode en zwaargewonde 

fietsers
• 341 dode en zwaargewonde 

voetgangers
• 394 doden en zwaargewonden 

bij ongevallen met jonge 
autobestuurders

2019
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WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Voor deze zes cijfers streven we naar een daling van 25% tegen 2025 en 50% tegen 
2030, met 2019 als referentiejaar.*

Deze ambitieuze dalingspercentages sluiten aan bij de Europese doelstellingen. In 
2040 mogen er geen voetgangers- en fietsdoden meer vallen op Vlaamse wegen. 
Tegen 2050 willen we als ultieme ambitie geen verkeersdoden of zwaargewonden in 
het verkeer meer hebben (Vision Zero). Want elke verkeersdode is er een te veel. 

Doelstelling 2025  
(-25% t.o.v. 2019)
• 237 verkeersdoden
• 1.855 zwaargewonden
• 17.301 letselongevallen
• 693 dode en zwaargewonde 

fietsers
• 256 dode en zwaargewonde 

voetgangers
• 296 doden en zwaargewonden 

bij ongevallen met jonge 
autobestuurders

Doelstelling 2030 
(-50% t.o.v. 2019) 
• 158 verkeersdoden
• 1.237 zwaargewonden
• 11.534 letselongevallen
• 462 dode en zwaargewonde 

fietsers
• 171 dode en zwaargewonde 

voetgangers
• 197 doden en zwaargewonden 

bij ongevallen met jonge 
autobestuurders

Doelstelling 2050  
(Vision Zero) 
• 0 verkeersdoden
• 0 zwaargewonden
• 2.884 letselongevallen
• 0 dode en zwaargewonde 

fietsers
• 0 dode en zwaargewonde 

voetgangers
• 0 doden en zwaargewonden 

bij ongevallen met jonge 
autobestuurders

50

*  Waarom nemen we 2019 als referentiejaar?
 De keuze voor 2019 hangt samen met het feit dat 2020 een abnormaal jaar was door COVID-19. 

De automobiliteit was veel beperkter, net zoals de kans op onderlinge conflicten. 

-50%

-25%

0

2025
2030

2050
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4 Hoe geraken  
we daar?

EEN VERKEERSVE IL IGHE IDSPLAN 
OP BAS IS  VAN 9  OVERKOEPELENDE 
DOELSTELL INGEN

Hoe gaan we deze ambitieuze cijfers realiseren? 
Met een verkeersveiligheidsplan dat gebaseerd 
is op de volgende overkoepelende doelstellingen 
of kwaliteitsrandvoorwaarden. Die zijn 
essentieel om te evolueren naar een veilig en 
slachtoffervrij verkeers- en vervoersysteem.
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VEILIGE EN GOED
ONDERHOUDEN
INFRASTRUCTUUR

Een veilige weginfrastructuur is:
• Goed leesbaar (om fouten zo veel 

mogelijk te voorkomen)
• Vergevingsgezind (zodat niet 

elke fout automatisch leidt tot  
ernstige letsels)

• Uniform (om verwarring en ver- 
keerde interpretaties te vermijden

• Functioneel en herkenbaar
• Goed onderhouden

ENGAGEMENT: STERKE PARTNERSHIPS MET DE
VERKEERSVEILIGHEIDSPARTNERS
EN DE ACTIEVE MEDEWERKING VAN ALLE WEGGEBRUIKERS

Engagement is een essentiële randvoorwaarde om op een efficiënte manier en 
met de nodige ondersteuning de verkeersveiligheid te verbeteren. Het gaat niet 
alleen om de samenwerking met politie, parket en federale overheid, maar ook 
met middenveldorganisaties, kennisinstellingen en alle actoren die het verkeers-
veiligheidsbeleid mee vormgeven en uitvoeren. Ook weggebruikers moeten we 
voldoende motiveren.

KWALITATIEVE EDUCATIE
EN PERMANENTE,
DOELTREFFENDE
SENSIBILISERING

Om ongevallen te vermijden en 
wenselijk en bewust gedrag te 
creëren in het verkeer, is het belang-
rijk dat weggebruikers het nodige 
inzicht en de vereiste kennis en 
vaardigheden hebben. Hiervoor 
wordt er een kwalitatief educatief 
aanbod uitgewerkt. Met perma-
nente en doeltreffende sensibilise-
ring willen we de verkeersmenta-
liteit van de Vlaming ook positief 
beïnvloeden.

ONDERZOEK, EVALUATIE EN
MONITORING, GEÏNTEGREERD
IN HET PLAN EN DE
MAATREGELEN 

Op het vlak van monitoring wordt 
ingezet op kernprestatie-indicatoren 
(KPI’s). Zo volgen we de vooruitgang 
van verkeersveiligheid op verschil-
lende niveaus op. Nieuw onderzoek 
wordt via een onderzoeksagenda op 
een structurele manier gepland en 
uitgevoerd. De focus ligt daar waar 
de grootste inhaalbeweging nodig 
is of waar de cijfers stagneren of 
de verkeerde kant uitgaan, zodat 
bijsturing mogelijk wordt.

DUIDELIJKE REGELGEVING 

Vanuit Vlaanderen wordt (mee)
gewerkt aan een duidelijke regel-
geving voor de weggebruiker (het 
verkeersreglement) enerzijds en 
de wegbeheerder (de code van de 
wegbeheerder) anderzijds. Dit is een 
belangrijke stap naar een duidelijke, 
leesbare en juridisch consistente 
Vlaamse wegcode en een kader voor 
een herkenbare en vlot leesbare 
weginrichting.

1

2

3

4 5
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CONTINUE AANDACHT VOOR
NIEUWE VERVOERSWIJZEN
EN -ONTWIKKELINGEN,
VOERTUIGTECHNOLOGIEËN
EN INNOVATIE 

Er is aandacht voor nieuwe 
vervoerswijzen, concepten en  
vervoersontwikkelingen. Onder 
meer het Mobilidata-programma 
moet de verkeersveiligheid in 
Vlaanderen verhogen, de door- 
stroming van het verkeer 
verbeteren en de uitstoot doen 
dalen. Hoe? Door in te zetten 
op een duurzame digitale data-
infrastructuur en door het gebruik 
van deze data in innovatieve  
applicaties te stimuleren.

6

3     https://www.swov.nl/publicatie/beleving-van-verkeersonveiligheid 

STERKE EN EFFICIËNTE
HANDHAVINGSKETEN
VOOR EEN KWALITATIEF
HANDHAVINGSBELEID 

Handhaving blijft het sluitstuk 
van het verkeersveiligheidsbeleid. 
Een goed overleg en degelijke 
afstemming met de verschillende 
handhavingspartners is daarbij 
cruciaal. We zetten daarom verder 
in op een uitbreiding van de hand-
havingssystemen en op een door-
gedreven automatisering van de 
verkeershandhaving.

MAXIMAAL REKENING
HOUDEN MET HET
KLASSIEKE DENKKADER
ROND DUURZAME
MOBILITEITSONTWIKKELING 

• We zorgen voor een ruimtelijke 
ontwikkeling die verplaatsingen 
korter of overbodig maakt en 
die een natuurlijke basis vormt 
voor vervoersmodi met een laag 
risico ten opzichte van derden.

• We stimuleren vervolgens die 
vervoersmodi.

• We optimaliseren de netwerken 
voor elke modus.

• We nemen infrastructurele maat-
regelen om de overblijvende 
potentiële conflicten te voor- 
komen.

7

8

9

SUBJECTIEF 
ONVEILIGHEIDSGEVOEL 

Subjectieve verkeersonveiligheid verwijst naar de zorgen die mensen zich 
maken over de verkeersonveiligheid. Toch is er hooguit een zwak positief 
verband tussen objectieve en subjectieve verkeersonveiligheid.3 Subjectieve 
onveiligheid kan mensen aanzetten tot veiliger of alerter gedrag, waardoor 
het objectief gezien veiliger wordt. Maar het omgekeerde is ook waar. Voelen 
mensen zich veiliger, dan nemen ze soms meer risico’s. 
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Onderstaande figuur geeft een overzicht van de prioritaire 
aandachtspunten, samen met de kwaliteitsrandvoorwaarden, 
voor een veilig verkeerssysteem.

5  Een veilig 
verkeerssysteem

PRIORITAIRE AANDACHTSPUNTEN

ONGEVALSPREVENTIE

Ongevallen  
met  

voetgangers

Ongevallen  
met  

fietsers

Ongevallen  
met gemo-
toriseerde 

tweewielers

Ongevallen 
met  

onervaren 
weggebruikers 

Ongevallen  
met  

senioren

Ongevallen  
met  

(lichte) 
vrachtwagens

Snelheid Rijden onder invloed Afleiding

Kwaliteitsrandvoorwaarden (als onderdeel van een veilig verkeerssysteem):
• Veilige en goed onderhouden infrastructuur
• Kwalitatieve educatie en permanente, doeltreffende sensibilisering
• Duidelijke regelgeving 
• Engagement: sterke partnerships met de verkeersveiligheidspartners en de actieve 

medewerking van alle weggebruikers 
• Onderzoek, evaluatie en monitoring, geïntegreerd in het plan en de maatregelen
• Continue aandacht voor nieuwe vervoerswijzen & -ontwikkelingen, voertuigtechno-

logieën en innovatie 
• Sterke en efficiënte handhavingsketen voor een kwalitatief handhavingsbeleid
• Maximaal rekening houden met het klassieke denkkader rond duurzame 

mobiliteitsontwikkeling
• Subjectief (on)veiligheidsgevoel

A
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6 Wat zijn de 
aandachts-
punten?

9  PR IOR ITE ITEN 

De probleemanalyse van de verkeersveiligheid 
levert negen prioritaire aandachtspunten 
op, waarbij de actieve weggebruiker een 
prominente plaats krijgt. Het gaat om 
ongevallen met voetgangers, fietsers, 
gemotoriseerde tweewielers, onervaren 
weggebruikers, senioren en (lichte) vracht-
wagens. Ook de drie killers komen hierbij aan 
bod: rijden onder invloed, snelheid en afleiding.
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ONGEVALLEN MET VOETGANGERS
• Het aandeel van de voetgangers onder de verkeersslachtoffers stijgt, zowel 

bij de doden en de zwaargewonden als bij de lichtgewonden. 
- Het aandeel dode en zwaargewonde voetgangers is gestegen van 9,9% in 2010 

naar 12,2% in 2019. (+2,3%)
- Ten opzichte van 2018 is het aantal voetgangers dat omkwam in het verkeer in 

2019 sterk gestegen: van 33 naar 45, het hoogste aantal sinds 2014. (+36,4%)
- Het aantal lichtgewonde voetgangers blijft hetzelfde, waardoor het aandeel 

voetgangersslachtoffers is gestegen van 5,9% in 2010 naar 7,4% in 2019. (+1,5%)
• We zetten volop in op actieve modi om ons duurzamer te verplaatsen. 
• Vanuit het STOP-principe4  willen we de aandacht voor de voetganger  

in het verkeer verhogen.

ONGEVALLEN MET FIETSERS
• Het aandeel van de fietsers onder de verkeersslachtoffers stijgt, zowel bij 

de doden en de zwaargewonden als bij de lichtgewonden. 
- Het aantal fietsslachtoffers is zowel in absolute als in relatieve aantallen 

gestegen.
- Het aandeel dode en zwaargewonde fietsers is gestegen van 20,4% in 2010 

naar 33,1% in 2019. (+12,7%)
- Het aandeel fietsslachtoffers in het algemeen is gestegen van 20,3% in 2010 

naar 30,4% in 2019. (+10,1%)
- Bij deze groep weggebruikers is er ook een grotere onderregistratie van de 

ongevallen. Dit komt het meest voor bij eenzijdige fietsongevallen.
• We zetten volop in op actieve modi om ons duurzamer te verplaatsen, vooral 

voor woon-werk- en woon-schoolverplaatsingen.
• Vanuit het STOP-principe willen we de aandacht voor de fietser in het verkeer 

verhogen.
• Het stijgend gebruik van nieuwe fietstypes (elektrische fietsen, speedpedelecs, 

bakfietsen, goederenvervoer per fiets …) is merkbaar in de ongevallenstatistieken.

ONGEVALLEN MET GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS5

• Bromfietsers en motorrijders hebben het hoogste overlijdensrisico in het 
verkeer (1e en 2e plaats).

• Ongeveer 1 op de 6 verkeersdoden (15,9%) is een gemotoriseerde tweewieler, 
meestal een motorrijder.

• Ongeveer 1 op de 8 verkeersslachtoffers (12,8%) is een gemotoriseerde twee-
wieler.

• Veel ernstige eenzijdige ongevallen: ongeveer de helft van de verkeers-
doden onder de gemotoriseerde tweewielers komt voort uit een eenzijdig 
ongeval.

• Overdreven en onaangepaste snelheid komt veel voor bij gemotoriseerde twee-
wielers, al is dit minder vaak de ongevalsoorzaak bij bromfietsers binnen de 
bebouwde kom.6

STIJGING

1

2

3

STIJGING

4  Het beginsel op grond waarvan de volgende rangorde wordt gerespecteerd voor de wenselijke mobiliteitsvormen: de voetgangers, de fietsers, het collectieve vervoer, het individueel gemotoriseerde vervoer.
5 Hoewel de speedpedelec wettelijk gezien een bromfiets is, wordt deze categorie opgenomen en besproken bij de fietsers, omwille van de vergelijkbaarheid met een ‘snelle’ elektrische fiets. In het 

jaarrapport wordt wel het onderscheid gemaakt, zodat het aantal ongevallen en slachtoffers met speedpedelecs ook steeds zichtbaar is.
6 Temmerman P., Roynard M. (2015). Snelheidsmeting motorrijders 2014 – Resultaten van de eerste gedragsmeting snelheid van motorrijders in België. Brussel, België: Belgisch Instituut voor de 

Verkeersveiligheid – Kenniscentrum Verkeersveiligheid / Slootmans, F. & Martensen, H., Paneels, A. (2017) Themadossier Verkeersveiligheid nr. 11. Gemotoriseerde tweewielers. Brussel, België: Vias 
institute – Kenniscentrum Verkeersveiligheid. / De Ceunynck, T., Slootmans, F., & Daniels, S. (2017). Diepteanalyse van de karakteristieken van ernstige bromfietsongevallen binnen de bebouwde kom. 
Brussel, België: Vias institute – Kenniscentrum Verkeersveiligheid.



ONGEVALLEN ALS GEVOLG VAN AFLEIDING 
•  Afleiding is een belangrijk probleem in het verkeer en kan ernstige gevolgen hebben.
•  Volgens internationaal onderzoek speelt afleiding een rol bij 5 tot 25% van alle 

verkeersongevallen8 en vormt afleiding een van de vijf belangrijkste oorzaken 
van dodelijke ongevallen.

• Het aantal door de politie vastgestelde inbreuken voor gsm-gebruik achter het 
stuur daalt niet. In 2020 werden in Vlaanderen 62.645 verkeersinbreuken 
voor gsm-gebruik achter het stuur vastgesteld.9 

• Uit zelfgerapporteerd gedrag blijkt dat verschillende vormen van afleiding, zoals het instellen van het navigatiesysteem 
tijdens het rijden (20%), mails of berichten lezen achter het stuur (10%), niet-handenvrij bellen (8%) of een foto 
nemen tijdens het rijden (7%), vaak worden toegegeven (verkeersonveiligheidsenquête Vias 2021).

•  Recent onderzoek wijst op de gevaren van HMI10/infotainment en meer specifiek het gebruik van aanraakschermen tijdens 
het rijden. Dit kan een heel schadelijk effect hebben op bestuurders.11 

ONGEVALLEN MET (LICHTE) VRACHTWAGENS7 
• Ondanks een dalende trend zijn vrachtwagens nog altijd betrokken bij 1 op de 

5 (17,9%) dodelijke ongevallen. De betrokkenheid van een vrachtwagen bij een 
ongeval vergroot ook de kans op ernstige gevolgen.

• Bijna 1 op de 10 (8,6%) verkeersdoden valt in een ongeval met een lichte vracht-
wagen. 

• Heel lichte daling van het aantal ongevallen met lichte vrachtwagens de laatste 
jaren (-3% tussen 2017 en 2019).

• Meestal aanrijdingen met personenwagens en fietsers.

ONGEVALLEN MET ONERVAREN WEGGEBRUIKERS
• Er bestaat een duidelijk verband tussen ongevallen, leeftijd en ervaring, 

dus de doelgroep kinderen en jongeren komt hier sterk naar voor. 
• Vooral opvallend bij beginnende fietsers (12-17 jaar), bromfietsers (16-17 

jaar) en autobestuurders (18-24 jaar), in mindere mate bij jonge voetgangers 
(6-24 jaar).

• Jongeren gebruiken vaak actieve transportmodi.
• De zelfstandige mobiliteit van kinderen en jongeren neemt wel af. Dat heeft een 

impact op hun welzijn, autonomie en vrijetijdsbesteding.

ONGEVALLEN MET SENIOREN 
• Het aantal senioren dat slachtoffer wordt in het verkeer blijft stijgen, net als het 

bevolkingsaandeel. 
• 1 op de 3 (33,7%) verkeersdoden is 65+: we spreken daarom van overver- 

tegenwoordiging van senioren onder de verkeersdoden.
• Het aandeel is hoger bij actieve weggebruikers: meer dan de helft van de voet-

gangers en fietsers die omkomen in het verkeer is 65+. 
• Het aandeel senioren onder de bevolking blijft de komende decennia stijgen.
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7  Lichte vrachtwagens = voor goederenvervoer bestemde voertuigen, voornamelijk bestelwagens, met een maximaal toegelaten massa van 3,5 ton.
8  WHO, 2011; DaCoTA, 2012; SWOV, 2013; Meesmann en Opdenakker, 2013
9  Federale politie/DGR/DRI – BIPOL, 2021
10  Human Machine Interface
11  TRL, 2020

 



ONGEVALLEN ALS GEVOLG VAN
ONAANGEPASTE 
EN/OF OVERDREVEN SNELHEID
• Belangrijke risicofactor in het verkeer.
• Overdreven snelheid ligt aan de basis van een 

derde van de dodelijke verkeersongevallen 
(internationaal onderzoek16). Het begrip ‘over-
dreven snelheid’ evolueert mee met de geldende 
snelheidslimieten (cf. standaardsnelheidsregime 
van 70 km per uur buiten de bebouwde kom en het 
toenemend aantal zones 30 binnen de bebouwde 
kom). 

• Snelheid beïnvloedt zowel de kans op een 
ongeval als de ernst ervan. De spreiding van de 
snelheid van de voertuigen op een weg speelt ook 
een rol. Hoe minder de snelheden van de voer-
tuigen verschillen, hoe kleiner de kans op een 
ongeval.

• 2020 heeft aangetoond dat een daling van het 
verkeersvolume sommige bestuurders aanzet tot 
sneller rijden.

ONGEVALLEN ALS GEVOLG VAN 
RIJDEN ONDER INVLOED
• Belangrijke risicofactor in het verkeer. Bovendien wordt 

het risico nog groter bij een combinatie van alcohol met 
drugs of geneesmiddelen.12

• 12% (1 op de 8) van de gecontroleerde bestuurders bij 
een ongeval test positief op rijden onder invloed van 
alcohol.

• Op het vlak van rijden onder invloed van alcohol is België 
bij de slechter presterende landen in Europa. Belgen zijn 
meer dan andere Europeanen te tolerant voor drinken en 
rijden13:
- 33% van de Belgen geeft aan nog te rijden na het 

drinken van alcohol (vs. gemiddeld 20,6% in de EU).
- 3,1% van de Belgen vindt het voor zichzelf 

aanvaardbaar om nog te rijden na het drinken van 
meer dan de wettelijke limiet (vs. gemiddeld 1,9% in 
de EU).

• In 2018 was 1,7% van de gecontroleerde automobilisten 
in Vlaanderen onder invloed van alcohol. Doorheen 
de verschillende edities blijft dit cijfer relatief stabiel14 

(gedragsmeting Vias 2019).
• Het aantal vastgestelde inbreuken voor rijden onder 

invloed van alcohol door de politie blijft hoog. 
• Het aantal vastgestelde inbreuken voor rijden onder 

invloed van drugs lag in 2019 bijna 24% hoger dan in 
2018 (al worden er ook wel meer tests afgenomen).15 

• Het zelfgerapporteerd gedrag over het gebruik van drugs 
tijdens het rijden is met 6% heel hoog (verkeersonveilig-
heidsenquête Vias 2021). 

• Gerapporteerd gedrag bij 65+’ers over het gebruik van 
medicatie tijdens het rijden, en dus mogelijke invloed op 
de rijgeschiktheid, is 1 op 10.
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12  Leblud, Meesmann, Houwing en Opdenakker, 2019
13  Acherman Stürmer, Meesmann en Berbatovci, 2019
14  Brion, Meunier en Silverans, 2019
15  Federale politie/DGR/DRI – BIPOL, 2021
16  Bowie en Waltz, 1994; TRB, 1998; OECD, 2006; DaCoTA, 2012; Trotta, 2016
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7 Hoe pakken we 
de aandachts-
punten aan?

37  MAATREGELEN 

We stelden een maatregelenpakket 
samen, gericht op de negen prioritaire 
aandachtspunten. Om de doelstellingen te 
bereiken, wordt een veilig verkeerssysteem 
gecreëerd, volgens de ‘safe system approach’, 
waarin ook kwetsbaardere groepen, zoals 
kinderen, senioren en mensen met een 
beperking, zich veilig kunnen verplaatsen. 
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Dit veilig verkeerssysteem steunt op vier 
principes:
• Mensen maken fouten.
• Mensen zijn kwetsbaar.
• Het is belangrijk om alle elementen van het 

systeem te versterken en te optimaliseren om 
fouten te beperken en te verzachten.

• Werken aan een betere verkeersveiligheid is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Deze benadering tracht veilig gedrag vanzelf-
sprekend en gemakkelijk te maken en probeert 
gevaarlijke gedragingen te beperken. 

De vraag is niet zozeer wie de fout gemaakt heeft, 
maar hoe het ongeval kon gebeuren. Daarbij is een 
belangrijke rol weggelegd voor de ontwerpers en de 
beheerders van het systeem. Bij deze benadering 
minimaliseren we vergissingen bij de weggebruikers. 
Als er dan toch een ongeval gebeurt, wordt de ernst 
geminimaliseerd door de fysieke kwetsbaarheid van 
de mens centraal te zetten. 

De overkoepelende doelstelling is om het aantal 
verkeersslachtoffers te verminderen door de 
preventie van ongevallen en ernstreductie. 

ACTIEVE WEGGEBRUIKERS 

1  Er wordt gezorgd voor een zo veilig mogelijk snelheidsregime, rekening houdend met voet- 
gangers en fietsers.

2  Er wordt meer ingezet op kwalitatieve, comfortabele, herkenbare en vergevingsgezinde  
fietsinfrastructuur.

3 De voetganger heeft recht op voldoende, kwalitatieve, veilige en overzichtelijke voetgangers-
oversteekplaatsen.

4  Het aantal gevleugelde zebrapaden wordt uitgebreid.

5  Conflictvrije & slimme lichtenregelingen krijgen absolute voorrang.

6  Er wordt gezorgd voor veilige schoolroutes en -omgevingen langs gewest- en gemeentewegen. 
Daarnaast wordt de focus verruimd naar woon-werk- en woon-vrijetijdsroutes.

7  Conflicten en risico’s met voetgangers en fietsers worden in beeld gebracht. Er is ook aandacht 
voor het onveiligheidsgevoel van deze weggebruikers.

8  Lokale besturen worden gestimuleerd om voetgangers en fietsers meer ruimte te geven.

9  Er wordt gevraagd om te handhaven op incorrect gedrag van voetgangers en fietsers.

37 maatregelen voor een veilig verkeerssysteem
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GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS  

10  Er komt een uitgebreider aanbod van opleidingen, trainingen en sensibiliseringsacties voor 
motorrijders.

11  De aandacht voor risicoperceptie bij motorrijders wordt verhoogd.

12  Er komt een technische keuring voor tweedehandsmotorfietsen en motorfietsen na een 
ongeval.

(LICHTE) VRACHTWAGENS 

13  Lokale besturen worden ondersteund bij het veilig leiden van verkeersstromen. 

14  De dodehoekproblematiek wordt vanuit verschillende invalshoeken aangepakt.

15  De kwaliteit van de nascholing vakbekwaamheid (code 95) wordt verhoogd. 

16  De handhaving bij (lichte) vrachtwagens wordt opgevoerd.

17  Samen met de koerier- en bezorgbedrijven worden afspraken rond verkeersveiligheid gemaakt.

18  De regelgeving over ladingzekering voor vrachtverkeer wordt uitgebreid naar kleinere bedrijfs-
voertuigen. Er wordt ook gevraagd aan Europa om andere geldende veiligheidsmaatregelen 
voor vrachtwagens uit te breiden naar bestelwagens.
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ONERVAREN WEGGEBRUIKERS 

19  De rijopleiding categorie B wordt geëvalueerd en de resultaten worden gebruikt om inhoude-
lijke verbeteringen door te voeren.

20  De aandacht voor (veiligheidsverhogende) voertuigtechnologieën in de rijopleiding en 
nascholing vakbekwaamheid (code 95) wordt verhoogd. 

KILLERS: SNELHEID, RIJDEN ONDER INVLOED EN AFLEIDING  

21 Er wordt gericht gesensibiliseerd over de verkeersveiligheidskillers: overdreven en/of onaan-
gepaste snelheid, rijden onder invloed en afleiding.

22  Er wordt ingezet op educatie over de verkeersveiligheidskillers: overdreven en/of onaange-
paste snelheid, rijden onder invloed en afleiding.

23 Het aantal controles van en de handhavingssystemen voor overdreven en/of onaangepaste 
snelheid, rijden onder invloed van alcohol en drugs en afleiding achter het stuur worden 
verhoogd en geoptimaliseerd.

24  Er wordt werk gemaakt van een echte verkeersveiligheidscultuur bij bedrijven.

25  Er wordt geïnvesteerd in gedragsondersteunende infrastructuur. 

26 Met innovatieve technologische hulpmiddelen wordt het gewenste gedrag gefaciliteerd. 
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GLOBAAL 

27 Er wordt gezorgd voor leesbare, veilige en consistente snelheidsregimes.

28  Gevaarlijke punten op de dynamische lijst worden sneller aangepakt. 

29  De veiligheid bij wegenwerken wordt verhoogd.

30  Er wordt toegezien op de kwaliteit van de infrastructuurprojecten voor de 
verkeersveiligheid.

31  Er worden extra sensibiliseringsacties uitgewerkt voor specifieke doel-
groepen: kinderen en jongeren, senioren, (lichte) vrachtwagens en land-
bouwvoertuigen.

32  Verkopers worden gesensibiliseerd en aangemoedigd om aan nieuwe 
gebruikers de juiste informatie en richtlijnen mee te geven bij de aankoop 
van een voertuig en om te verwijzen naar opleidingen. 

33  De kennis en vaardigheden en de risicoperceptie bij specifieke doelgroepen 
worden verhoogd.

34  De kennis van de verkeersregels wordt verhoogd bij alle weggebruikers via 
de verticale leerlijn.

35  Goed incidentmanagement vermindert de kans op bijkomende incidenten.

36  Onderzoeksresultaten worden gebruikt bij concrete beleidsacties.

37  Weggebruikers moeten op een vlotte manier onveilige verkeerssituaties 
kunnen melden en garanties krijgen over een performante aanpak van 
hun melding.
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8 Monitoring  
Vlaamse  
verkeers- 
veiligheid

KERNPRESTATIE-INDICATOREN (KPI’S)  
BINNEN EUROPESE CONTEXT

KPI’s of kernprestatie-indicatoren helpen om 
te weten te komen waar de onveiligheid zich 
voordoet, welke uitdagingen een prioriteit zijn 
en hoe die aangepakt kunnen worden. Het zijn 
variabelen die aangeven of een organisatie op 
koers ligt om haar doelstellingen te halen.
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KPI      DEFINITIE        

Snelheid

Beschermende  
uitrusting

Afleiding 

% voertuigen dat niet sneller rijdt dan de snelheidslimiet. 

% voertuiginzittenden dat de veiligheidsgordel of het kinder- 
beveiligingssysteem correct gebruikt.

% bestuurders van een motorfiets, bromfiets of fiets dat een  
helm draagt (% fietsers met helm (+ fluo)).

% bestuurders dat de wettelijke alcohollimiet niet overschrijdt.

% bestuurders dat rijdt zonder een mobiel toestel in de hand.

% nieuwe personenvoertuigen met voldoende hoge Euro NCAP-
score (bv. vier sterren) (boven de overeengekomen drempel).

% afgelegde afstand over een netwerk (wegen) met voldoende 
hoge veiligheidsscore (boven de overeengekomen drempel)17.

Verlopen tijd (minuten en seconden) tussen de verwittiging en 
de aankomst van de hulpdiensten bij het letselongeval.

17 Hiervoor worden richtsnoeren ontwikkeld door de Europese Commissie.
 

Lijst van geformuleerde KPI’s op EU-niveau voor toepassing door de lidstaten
We sluiten ons aan bij het initiatief van de Europese Commissie om een Europees overzicht te krijgen van 
de verkeersveiligheid. Dat overzicht is niet alleen gebaseerd op de ongevallen en slachtoffers, maar ook op 
andere parameters. 

In dit kader werd op EU-niveau een lijst van acht KPI’s over volgende thema’s opgesteld: snelheid, veilig-
heidsgordel, beschermende uitrusting, alcohol, afleiding, voertuigveiligheid, infrastructuur en nazorg. Deze 
lijst laat toe om een EU-benchmark te creëren, maar ook om de vooruitgang op deze verschillende domeinen 
op te volgen.

Veiligheidsgordel

Alcohol

Voertuigveiligheid

Infrastructuur

Nazorg
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9 Mia: een nieuwe 
strategie

FOCUS  OP EENVOUD,  
INSPRAAK EN  OUTPUT 

Een nieuwe aanpak betekent een strategische 
heroriëntatie. We willen verkeersveiligheid op een 
andere manier benaderen, met nieuwe klemtonen 
en aandachtspunten. 

Dat doen we met MIA: Mobiliteit Innovatief 
Aanpakken. Hiermee worden doelstellingen sneller, 
samen en alert aangepakt.
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1. ALS BELEIDSVISIE 

Hoe bekijken we verkeersveilig-
heid?
Zowel de overheid als de weggebruiker 
hebben een verpletterende verantwoor-
delijkheid als het gaat om verkeers-
veiligheid. De wegbeheerder staat in 
voor veilige, comfortabele en geloofwaar-
dige infrastructuur. De weggebruiker 
zorgt voor veilig, hoffelijk en aangepast 
gedrag. We zien verkeersveiligheid als 
het resultaat van een goed functione-
rende en veilige wisselwerking tussen de 
weg(infrastructuur) en de weggebruikers.

Wat betekent MIA concreet voor 
onze verkeersveiligheid? 
MIA staat voor een andere bestuurlijke 
aanpak, waarbij gefocust wordt op 
eenvoud, versnelde output, inspraak en 
een bottom-upbenadering.

• Investeren in verkeersveiligheid bete-
kent vooral investeren in infrastruc-
tuur. We starten MIA-proeftuinen op, 
waar we in testomgevingen experi-

menteren met een resultaatgerichte 
procesaanpak en snellere doorloop-
tijden. 

• Een nieuw verkeersveiligheids-
plan met ambitieuze doelstellingen, 
vertaald in meetbare maatregelen. De 
tijdshorizon van dit plan is vijf jaar, 
maar we wachten geen vijf jaar om 
vast te stellen of we de doelstellingen 
halen. Daarvoor zetten we een degelijk 
monitoringsysteem op.

• Een eenvoudige governancestruc-
tuur en reorganisatie van het 
verkeersveiligheidsveld om te verze-
keren dat het verkeersveiligheidsplan 
goed wordt aangepakt. We hebben 
een nieuwe en slanke governance-
structuur uitgezet, waarbij de regie 
van het verkeersveiligheidsbeleid bij 
de Vlaamse overheid - departement 
Mobiliteit en Openbare Werken ligt.

2. ALS REGELLUW KADER

Op 28 mei 2021 werd het MIA-besluit goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het gaat om een tijdelijke regelluwe experi-
menteerzone. Dit besluit maakt het mogelijk om in het Vlaams gewest af te wijken van de bestaande regelgeving voor kleine 
infrastructuurwerken, om gevaarlijke punten op gewestwegen aan te pakken en het gebruik van de fiets te bevorderen.

Om de doorlooptijden van deze werken te versnellen en de samenwerking met lokale besturen te versterken, maakt het 
MIA-besluit drie grote uitzonderingen mogelijk:

1 MIA-werken kunnen uitgevoerd worden via een korte, eenvoudige procesaanpak.
2 Gemeenten mogen optreden als bouwheer voor aanpassingen aan gewestwegen of instaan voor het beheer.
3 Er wordt geëxperimenteerd met een afwijkende procedure voor de bepaling van de vergoeding bij onteigeningen.

" 
Met 

MIA willen 
we risico's 
opsporen 
nog voor er 
slachtoffers 
vallen.
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30

3. GEBRUIK VAN
PROEFTUINEN

MIA-proeftuinen zijn gestructureerde 
testomgevingen waar verkeersonveilige 
punten en fietsinfrastructuur realisatie-
gericht worden aangepakt. Procedures 
worden kritisch bekeken en er wordt 
getest hoe processen sneller en beter 
kunnen verlopen. 
Het doel van de MIA-proeftuinen is om 
via kleine infrastructurele aanpassingen 
de verkeersonveiligheid aan te pakken. 
Het kan gaan om de verbreding van fiets-
paden, de herinrichting van kruispunten, 
betere verlichting … 

Vier werven in één proeftuin
In een MIA-proeftuin worden vier grote 
onderzoekswerven, die samen het volle-
dige proces van een infrastructurele 
aanpassing volgen, opgestart. 

www.vlaanderen.be/mobiliteit-en- 
openbare-werken/mia-mobiliteit- 
innovatief-aanpakken

WERF 1

Er wordt 
geëxperimenteerd met 
proactieve detectie 
van verkeersonveilige 
punten. Dat betekent 
dat risico’s worden 
opgespoord nog voor er 
slachtoffers vallen.

WERF 2

In werf 2 
worden gekende 
verkeersonveilige 
punten aangepakt. We 
leren ook hoe we dat 
sneller en beter kunnen 
doen. 

WERF 3

Hier ligt de focus 
op juridische en 
administratieve 
vereenvoudiging. 
Hiervoor is een regelluw 
experimenteerkader 
uitgewerkt. 

WERF 4

Deze werf is volledig 
opgebouwd rond de 
professionalisering 
van kleinere Vlaamse 
aannemers en 
wegenbouwers. 
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10 Vereenvoudigde  
governancestructuur

DUIDEL I JKHE ID  IN  VERANTWOORDEL I JKHEDEN 

Minister Lydia Peeters heeft een nieuwe governancestructuur uitgezet, 
waarbij de regie van de beleidsvoering rond verkeersveiligheid bij het 
departement Mobiliteit en Openbare Werken ligt. Deze nieuwe structuur 
wordt voorgesteld als de Alliantie Veilig Onderweg, met als missie het 
aantal dodelijke en zwaargewonde verkeersslachtoffers in Vlaanderen zo 
snel mogelijk te herleiden tot nul.

Het beleid wordt uitgetekend op het beleids-
bepalend niveau, onder voorzitterschap 
van de minister van Mobiliteit en Openbare 
Werken, aangevuld met leden van het team 
verkeersveiligheid van het departement. Dit 
niveau wordt ondersteund door een taskforce 
verkeersveiligheid, die op uitnodiging en 
thematisch samengeroepen wordt. Deze task-
force bestaat uit wetenschappers en experten in 

mobiliteit en verkeersveiligheid en uit vertegen-
woordigers van organen met een decretaal 
bepaalde adviesopdracht, namelijk de MORA 
en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). 
Het departement MOW monitort de uitvoering 
van het verkeersveiligheidsbeleid en kan zich 
hiervoor laten adviseren door entiteiten die 
een decretale opdracht hebben of door ad hoc 
projectteams. 

Taskforce verkeersveiligheid Beleidsadviserend niveau

Ad hoc adviesverlening

Decretaal bepaalde
adviesopdracht

Operationeel adviserend 
niveau

PCV

Vervoerregio's

Federaal overlegniveau

Vlaams overlegniveau

Beleidsbepalend niveau

Beleidsuitvoerend  
niveau

Minister
Kabinet
dMOW

Beleidsvoorbereiding Beleidsevaluatie

Beleidsplanning
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11   Conclusie
De huidige cijfers tonen niet alleen aan dat er nog heel wat werk op de plank ligt, maar 
ook dat dit verkeersveiligheidsplan van essentieel belang is. Enkel met duidelijke priori-
teiten, effectieve maatregelen en het engagement van alle betrokken partijen kunnen we 
een duurzame omslag realiseren. Omdat vooral de cijfers van de actieve weggebruikers de 
verkeerde richting uitgaan, plaatsen we hen centraal in dit plan. Dat moet ons helpen om 
het aantal verkeersdoden, zwaargewonden en verkeersslachtoffers in deze groep opnieuw 
te doen dalen. 

Om dat doel te bereiken, zetten we zes streefcijfers voorop: het aantal verkeersdoden, 
zwaargewonden, letselongevallen, dode en zwaargewonde voetgangers, dode en zwaarge-
wonde fietsers en doden en zwaargewonden bij ongevallen met jonge autobestuurders. 
Voor deze zes cijfers streven we naar een daling van 25% tegen 2025 en 50% tegen 2030 
ten opzichte van 2019. Dat is ambitieus, maar ook nodig. Zeker als we de ultieme ambitie 
van Vision Zero (0 verkeersdoden of zwaargewonden in het verkeer) willen waarmaken 
tegen 2050. 

Deze ambitieuze streefcijfers vragen om een gestructureerde aanpak. Daarom baseerden 
we dit verkeersveiligheidsplan op negen doelstellingen of kwaliteitsrandvoorwaarden. Die 
vormen de basis voor de evolutie naar een slachtoffervrij verkeers- en vervoersysteem. 

Uit de probleemanalyse van de verkeersveiligheid kwamen ook negen prioriteiten naar 
boven. Daarbij speelt de actieve weggebruiker opnieuw een centrale rol. Om deze 
aandachtspunten aan te pakken, stelden we een pakket samen van 37 maatregelen. De 
overkoepelende doelstelling is om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen door de 
preventie van ongevallen en door ernstreductie. Met deze aanpak creëren we een veilig 
verkeerssysteem, volgens de ‘safe system approach’, waarin ook kwetsbaardere groepen 
zich veilig kunnen verplaatsen.

Dit verkeersveiligheidsplan luidt een strategische heroriëntatie in. We benaderen verkeers-
veiligheid op een nieuwe manier: met MIA (Mobiliteit Innovatief Aanpakken) willen we de 
doelstellingen sneller, samen en alert aanpakken. Dat doen we door te investeren in infra-
structuur, een nieuw verkeersveiligheidsplan en een vereenvoudigde governancestructuur. 
Die nieuwe structuur draagt de naam Alliantie Veilig Onderweg en heeft als missie om het 
aantal dodelijke en zwaargewonde verkeersslachtoffers in Vlaanderen zo snel mogelijk te 
herleiden tot nul.

De ambitie is er, net zoals het engagement. Tijd nu om in actie te schieten met alle partijen, 
op alle niveaus. Alleen zo kunnen we de doelstellingen van dit plan halen. En nog belang-
rijker: alleen zo kunnen we voorkomen dat er ooit nog iemand sterft op de Vlaamse wegen. 

  

www.vlaanderen.be/verkeersveiligheidsplan-vlaanderen-2021-2025
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www.vlaanderen.be/organisaties/beleidsdomein-mobiliteit-en-openbare-werken


