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Trefwoord Titel Nummer Blz. 
Aanvullend reglement • Brussels gewest wil alle aanvullende reglementen op E-sign VSP 258, juli 3 

 • Aanvullende reglementen alleen nog via Loket voor Lokale Besturen (kort) VSP 258, juli 13 

 • Katern 'Aanvullende reglementen en het plaatsen van de verkeerstekens' voor 
Brussels gewest (pas verschenen) 

VSP 261, nov 24 

ADAS • Technologie steeds meer klaar voor mobiliteit van de toekomst VSP 259, sept 14-17 

ADR • Hogere boetes voor chauffeurs die hun ADR-lading onvoldoende of verkeerd 
vastmaken (kort) 

VSP 256, mei 27 

Aerodynamica • Europa strenger voor gebruik van aerodynamica op voertuigen VSP 262, dec 3 

Alcohol • Onderzoeksrapport 'Alcohol achter het stuur' (pas verschenen) VSP 262, dec 24 

Anderlecht • Coaching Brusselse gemeenten bij de uitvoering van hun fietsacties VSP 262, dec 8-9 

ANPR • ANPR-data bieden enorm potentieel voor slimme stadsmonitoring VSP 257, juni 12-15 

 • Vlaamse gemeenten mogen mobiele ANPR-camera’s inzetten voor toegangscontrole 
lage-emissiezones (kort) 

VSP 258, juli 27 

 • ANPR-camera’s mogen meer verkeersinbreuken vaststellen, maar lijst wordt beter 
afgeschaft 

VSP 259, sept 3-7 

 • AWV creëert drie vrachtwagensluizen in Ham en Beverlo (kort) VSP 261, nov 16 

Antwerpen • Safe Crossing: nudgingproject roodlichtnegatie in Antwerpen VSP 254, maart 20-21 

 • Antwerpen en Roeselare winnen Smart City Award van Agoria met 
mobiliteitsprojecten 

VSP 255, april 4-6 

 • Nu ook afwijkingen op Wegcode mogelijk in luchthavengebied VSP 258, juli 22-23 

 • Antwerpen zet proefproject met vierkant groen stop (kort) VSP 261, nov 11 

App • Grootschalige test met multimodale app 'Smart Mobility Planner' vanaf maart (kort) VSP 253, feb 18 

 • Privatisering ruimte voor ‘inrij’ en garagepoorten zet publieke ruimte onder druk VSP 256, mei 21 

 • MOVIN': app voor inventarisering verkeersborden (pas verschenen) VSP 262, dec 24 

Autodelen • Toolkit 'Waar buren delen' (pas verschenen) VSP 253, feb 25 

 • Deelauto's mogen in schoolvakanties week lang op voorbehouden parkeerplaatsen 
staan in Brussels gewest (kort) 

VSP 254, maart 29 

 • Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels): ‘We moeten onze 
doelstellingen leren vertalen naar realisaties’ 

VSP 255, april 8-12 

 • Autodeelsalon praktijkgids (pas verschenen) VSP 257, juni 21 

 • Inspiratieboek ‘Autodelen structureel integreren in woningbouwprojecten’ (pas 
verschenen) 

VSP 259, sept 20 

 • Gedecentraliseerde mobiliteit als middel tegen de stilstand VSP 261, nov 4-7 

Autonoom • Zie zelfrijdend   

Autosnelweg • Vlaamse regering verstrengt bouwverbod langs autosnelwegen VSP 254, maart 3 

 • Rapport 'Verkeersindicatoren snelwegen Vlaanderen 2018' (pas verschenen) VSP 254, maart 8 

 • Wetgever erg slordig bij aanpassing straf voor middenvakrijders VSP 258, juli 14-15 

AWV • Vlaamse regering verstrengt bouwverbod langs autosnelwegen VSP 254, maart 3 

 • Gevleugeld zebrapad krijgt goed rapport VSP 256, mei 6-7 

 • AWV test verkeersveiligheid 3D-zebrapaden in Beersel, Bilzen en Antwerpen VSP 257, juni 3 

 • Nieuw dienstorder AWV voor wegmarkeringen (pas verschenen) VSP 260, okt 14 

 • AWV past voor het eerst in Vlaanderen tunneldosering toe VSP 262, dec 25 

Basisbereikbaarheid • De vervoerregio’s hebben nog veel werk voor de boeg VSP 253, feb 8-11 

 • Oproep TreinTramBus: ‘Maak eindelijk werk van een visie op het openbaar vervoer’ VSP 257, juni 4-7 

 • Implementatie decreet basisbereikbaarheid met één jaar uitgesteld (kort) VSP 262, dec 23 

Bedrijfswagen • Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels): ‘We moeten onze 
doelstellingen leren vertalen naar realisaties’ 

VSP 255, april 8-12 

Beersel • AWV test verkeersveiligheid 3D-zebrapaden in Beersel, Bilzen en Antwerpen VSP 257, juni 3 

beleid (Brussel gewest) • Coaching Brusselse gemeenten bij de uitvoering van hun fietsacties VSP 262, dec 8-9 

 • Vergunning verplicht voor freefloating deelfietsen en -scooters in Brussel (kort) VSP 253, feb 18 

 • Brusselse vervoersdienst TaxiBus breidt uit naar zon- en feestdagen (kort) VSP 253, feb 22 

 • Deelauto's mogen in schoolvakanties week lang op voorbehouden parkeerplaatsen 
staan in Brussels gewest (kort) 

VSP 254, maart 29 

 • Overtredingen ladingzekering in Vlaanderen straks eerste graad? VSP 256, mei 28-29 

 • Brusselse regering keurt gewestelijk mobiliteitsplan goed (kort) VSP 256, mei 7 

 • Brussels gewest krijgt geïntegreerd mobiliteitscentrum (kort) VSP 256, mei 5 

 • Brussels proefproject met fietskoeriers: aanhangwagens tot 1,2 meter breed 
toegelaten 

VSP 257, juni 11 

 • Brussels gewest wil alle aanvullende reglementen op E-sign VSP 258, juli 3 



II 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
 • Motor laten draaien tijdens levering in Brussels gewest binnenkort strafbaar als 

milieuovertreding (kort) 

VSP 260, okt 21 

Beleid (Brussels gewest) • Ook Brusselse regelgeving klaar voor trambussen (kort) VSP 261, nov 7 

Beleid (Europa) • CIVITAS Forum 2019: mobiliteit gaat ‘back to the future’ VSP 261, nov 22 

 • Laatste calls voor subsidies via ‘Horizon 2020’ VSP 261, nov 22 

 • STRIA-stappenplannen klaar: 7 hoofdthema’s voor meer geïntegreerd transport VSP 261, nov 23 

 • Europa strenger voor gebruik van aerodynamica op voertuigen VSP 262, dec 3 

Beleid (federaal) • Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels): ‘We moeten onze 
doelstellingen leren vertalen naar realisaties’ 

VSP 255, april 8-12 

 • Prof. Thierry Vanelslander: ‘Rekeningrijden komt terug op agenda nieuwe Vlaamse 
regering’ 

VSP 256, mei 8-12 

 • Nieuw in Wegcode: élke weggebruiker verplicht om te stoppen voor 
wielerwedstrijden 

VSP 261, nov 3 

 • Gewijzigde verkeersregels voor wielerwedstrijden VSP 262, dec 16-19 

Beleid (lokaal) • ‘Telraam’: microcomputer registreert verkeer voor de deur VSP 253, feb 4-6 

 • De vervoerregio’s hebben nog veel werk voor de boeg VSP 253, feb 8-11 

 • Rapport 'Fix the Mix' (pas verschenen) VSP 253, feb 24 

 • SAVE 2.0: een nieuwe kijk op het lokale verkeersveiligheidsbeleid VSP 254, maart 16-17 

 • Subsidies voor kleine ingrepen rond scholen die verkeersveiligheid verbeteren VSP 255, april 3 

 • Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels): ‘We moeten onze 
doelstellingen leren vertalen naar realisaties’ 

VSP 255, april 8-12 

 • Al 8 van 19 Brusselse gemeenten besteden parkeerbeheer uit aan parking.brussels 
(kort) 

VSP 255, april 6 

 • Boek 'Open Data: opportuniteiten en uitdagingen voor lokale besturen' (pas 
verschenen) 

VSP 255, april 19 

 • Privatisering ruimte voor ‘inrij’ en garagepoorten zet publieke ruimte onder druk VSP 256, mei 21 

 • 35 partners gaan voor 'Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek' (kort) VSP 256, mei 27 

 • Drie mobiliteitsprojecten winnen Smart Award 2018 van Belfius VSP 257, juni 8-10 

 • Inspiratieboek Attractieve Mobipunten (pas verschenen) VSP 257, juni 21 

 • Brussels gewest wil alle aanvullende reglementen op E-sign VSP 258, juli 3 

 • Gemeentewegendecreet moderniseert wetgeving voor buurtwegen VSP 258, juli 4-6 

 • Afgesloten gemeenteweg of buurtweg wordt nooit meer privéterrein wegens ‘niet-
gebruik’ 

VSP 259, sept 12-13 

 • Nog 9,5 miljoen euro beschikbaar voor kleine ingrepen in schoolomgevingen (kort) VSP 259, sept 11 

 • Inspiratieboek ‘Autodelen structureel integreren in woningbouwprojecten’ (pas 
verschenen) 

VSP 259, sept 20 

 • Burgers nomineren gemeenten en steden voor prijs Fietsgemeente/Fietsstad 2020 
(kort) 

VSP 260, okt 15 

 • Sint-Lambrechts-Woluwe wint Brussels Bike award 2019 (kort) VSP 260, okt 15 

 • Mechelse binnenstad wordt grote fietszone (kort) VSP 260, okt 15 

 • GAS-boetes voor snelheidsovertredingen nog niet voor morgen VSP 261, nov 8-11 

 • Projectstuurgroep aan zet bij mobiliteitsplannen VSP 261, nov 12 

 • Katern 'Aanvullende reglementen en het plaatsen van de verkeerstekens' voor 
Brussels gewest (pas verschenen) 

VSP 261, nov 24 

 • Coaching Brusselse gemeenten bij de uitvoering van hun fietsacties VSP 262, dec 8-9 

 • Ingrijpende wijzigingen in taxireglementering vanaf 1 januari 2020 VSP 262, dec 14-15 

 • Mag je de geruimde sneeuw van het voetpad op de openbare weg gooien? VSP 262, dec 20-22 

 • 15 Vlaamse steden en gemeenten denken aan invoering LEZ (kort) VSP 262, dec 19 

Beleid (Vlaanderen) • Mobiliteitsraad krijgt nieuwe samenstelling en ruimer takenpakket VSP 253, feb 3 

 • Vlaanderen legt vast op welke wegvakken inhaalverbod voor vrachtwagens wordt 
ingevoerd 

VSP 253, feb 7 

 • De vervoerregio’s hebben nog veel werk voor de boeg VSP 253, feb 8-11 

 • Het terugkommoment voor beginnende bestuurders in Vlaanderen doorgelicht VSP 253, feb 12-15 

 • Vlaamse regering verstrengt bouwverbod langs autosnelwegen VSP 254, maart 3 

 • Subsidies voor kleine ingrepen rond scholen die verkeersveiligheid verbeteren VSP 255, april 3 

 • Gipod-plicht voor kleinere werken uitgesteld tot 1 juni 2021 VSP 255, april 7 

 • Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels): ‘We moeten onze 
doelstellingen leren vertalen naar realisaties’ 

VSP 255, april 8-12 

 • Gevleugeld zebrapad krijgt goed rapport VSP 256, mei 6-7 

 • Prof. Thierry Vanelslander: ‘Rekeningrijden komt terug op agenda nieuwe Vlaamse 
regering’ 

VSP 256, mei 8-12 

 • Nieuwe wegencategorisering moet robuust netwerk creëren VSP 256, mei 16-20 

 • Overtredingen ladingzekering in Vlaanderen straks eerste graad? VSP 256, mei 28-29 

 • AWV test verkeersveiligheid 3D-zebrapaden in Beersel, Bilzen en Antwerpen VSP 257, juni 3 

 • RAPPORT 'OVG VLAANDEREN 5.3' (pas verschenen) VSP 257, juni 21 



III 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
 • Gemeentewegendecreet moderniseert wetgeving voor buurtwegen VSP 258, juli 4-6 

 • Afgesloten gemeenteweg of buurtweg wordt nooit meer privéterrein wegens ‘niet-
gebruik’ 

VSP 259, sept 12-13 

 • Mobiliteitsrapport MORA 2019 (pas verschenen) VSP 259, sept 20 

 • Versoepelde regels voor ondeelbare lading uitzonderlijk vervoer VSP 260, okt 3 

 • Gedecentraliseerde mobiliteit als middel tegen de stilstand VSP 261, nov 4-7 

 • GAS-boetes voor snelheidsovertredingen nog niet voor morgen VSP 261, nov 8-11 

 • Projectstuurgroep aan zet bij mobiliteitsplannen VSP 261, nov 12 

 • Regels voor lage-emissiezones in Vlaanderen krijgen update VSP 261, nov 25 

 • Multimodaal.Vlaanderen leidt goederen naar water en spoor VSP 262, dec 10-13 

 • Ingrijpende wijzigingen in taxireglementering vanaf 1 januari 2020 VSP 262, dec 14-15 

 • Implementatie decreet basisbereikbaarheid met één jaar uitgesteld (kort) VSP 262, dec 23 

Bereikbaarheid • Antwerpen en Roeselare winnen Smart City Award van Agoria met 
mobiliteitsprojecten 

VSP 255, april 4-6 

Betonstop • Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels): ‘We moeten onze 
doelstellingen leren vertalen naar realisaties’ 

VSP 255, april 8-12 

 • Prof. Thierry Vanelslander: ‘Rekeningrijden komt terug op agenda nieuwe Vlaamse 
regering’ 

VSP 256, mei 8-12 

BFF • Hoogstaande ledverlichting voor nieuwe fietspaden op het BFF VSP 262, dec 4-7 

Bilzen • AWV test verkeersveiligheid 3D-zebrapaden in Beersel, Bilzen en Antwerpen VSP 257, juni 3 

Binnenvaart • Multimodaal.Vlaanderen leidt goederen naar water en spoor VSP 262, dec 10-13 

Brandstof • Kan technologische vooruitgang biobrandstoffen voor de luchtvaart van de grond 
krijgen? 

VSP 261, nov 14-16 

Bromfiets • Geen verzekering meer nodig voor e-bikes met garageknop, maar wat met 
opgedreven steps? 

VSP 257, juni 24-25 

Brugge • Gevleugeld zebrapad krijgt goed rapport VSP 256, mei 6-7 

 • Nu ook afwijkingen op Wegcode mogelijk in luchthavengebied VSP 258, juli 22-23 

 • Proefproject met voetgangerslichten vóór oversteek in Brugge en Menen (kort) VSP 261, nov 11 

Brussel Mobiliteit • Brussels gewest krijgt geïntegreerd mobiliteitscentrum (kort) VSP 256, mei 5 

Brussels Bike award • Sint-Lambrechts-Woluwe wint Brussels Bike award 2019 (kort) VSP 260, okt 15 

Brussel-Stad • Coaching Brusselse gemeenten bij de uitvoering van hun fietsacties VSP 262, dec 8-9 

Beverlo • AWV creëert drie vrachtwagensluizen in Ham en Beverlo (kort) VSP 261, nov 16 

Cambio • Zie autodelen   

Car-Pass • Car-Pass uitgebreid om kopers tweedehandswagens nog beter te informeren (kort) VSP 253, feb 18 

Carpoolen • Samen Slimmer naar het Werk: project van Leiedal en Voka in Zuid-West-
Vlaanderen 

VSP 256, mei 13-15 

CIVITAS • CIVITAS Forum 2019: mobiliteit gaat ‘back to the future’ VSP 261, nov 22 

Column • Eureka (door Werner De Dobbeleer) VSP 253, feb 26 

 • Imageprobleem (door Joris Willems) VSP 254, maart 30 

 • Bericht vanop de fietsas: ritsen aub (door Freya De Muynck) VSP 255, april 22 

 • Little car zones (door Miguel Vertriest) VSP 256, mei 30 

 • Drugs (door Kris Peeters) VSP 257, juni 26 

 • Blij (door Werner De Dobbeleer) VSP 258, juli 30 

 • Kijk omhoog (door Cathy Macharis)  VSP 259, sept 22 

 • Godot (door Joris Willems) VSP 260, okt 22 

 • Het mirakel van de 300 (door Miguel Vertriest) VSP 261, nov 26 

 • Van drempel naar draagvlak (door Freya De Muynck) VSP 262, dec 26 

Combimobiliteit • Gedecentraliseerde mobiliteit als middel tegen de stilstand VSP 261, nov 4-7 

Data • Prof. Tias Guns (VUB): ‘Technologie zorgt voor meer keuzemogelijkheden’ VSP 254, maart 4-7 

 • ANPR-data bieden enorm potentieel voor slimme stadsmonitoring VSP 257, juni 12-15 

De Lijn • De vervoerregio’s hebben nog veel werk voor de boeg VSP 253, feb 8-11 

 • De Lijn stelt eerst trambus in België voor (kort) VSP 256, mei 5 

 • De Lijn en MIVB testen elektrische, zelfrijdende pendelbusjes VSP 258, juli 28-29 

 • 280 extra haltes De Lijn krijgen realtime informatieschermen (kort) VSP 258, juli 21 

 • De Lijn voert elektronische kaart in voor occasionele reiziger (kort) VSP 261, nov 7 

Deelauto • Zie autodelen   

Deelfiets • Vergunning verplicht voor freefloating deelfietsen en -scooters in Brussel (kort) VSP 253, feb 18 

Deelscooter • Vergunning verplicht voor freefloating deelfietsen en -scooters in Brussel (kort) VSP 253, feb 18 

Dementie • Wanneer mag en kan een persoon met dementie nog met de wagen rijden? VSP 260, okt 16-18 

Donceel • Drie mobiliteitsprojecten winnen Smart Award 2018 van Belfius VSP 257, juni 8-10 

Doorstroming • Cameradetectie geeft fietsers op fietssnelweg groen licht (kort) VSP 256, mei 20 

 • Hoe prioriteit verlenen aan vrachtverkeer de efficiëntie van kruispunten bevordert VSP 261, nov 20-21 

 • AWV past voor het eerst in Vlaanderen tunneldosering toe VSP 262, dec 25 

Drugs • 1 op 8 jonge Belgische bestuurders rijdt geregeld onder invloed van drugs (kort) VSP 253, feb 15 

 • Dossier 'Drugs en geneesmiddelen in het verkeer' (pas verschenen) VSP 253, feb 25 



IV 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
 • Speekselanalyse eindelijk mogelijk voor opsporing drugs in het verkeer (kort) VSP 255, april 18 

 • Speekselanalyse voor opsporing drugs in het verkeer eindelijk (maar halsoverkop) 
ingevoerd 

VSP 256, mei 22-23 

DVM • Prof. Tias Guns (VUB): ‘Technologie zorgt voor meer keuzemogelijkheden’ VSP 254, maart 4-7 

Educatie • Drie mobiliteitsprojecten winnen Smart Award 2018 van Belfius VSP 257, juni 8-10 

Elektrisch rijden • Mag je tijdens een verval van het recht tot sturen een e-bike besturen? VSP 254, maart 28-29 

 • Premie voor aankoop elektrische voertuigen verlengd tot eind 2020 (kort) VSP 259, sept 17 

Elektrische fiets • Geen verzekering meer nodig voor e-bikes met garageknop, maar wat met 
opgedreven steps? 

VSP 257, juni 24-25 

Erf • Zijn verhoogde trottoirs toegelaten in een (woon)erf? VSP 256, mei 24-27 

Europa • Het transport in Europa in 2018 VSP 255, april 20-21 

Eurovignet • België stapt eind dit jaar definitief uit Eurovignetverdrag (kort) VSP 260, okt 18 

Fietenstalling • Platform 'VeloPark.be' (pas verschenen) VSP 258, juli 23 

Fiets • Rapport 'Fix the Mix' (pas verschenen) VSP 253, feb 24 

 • Handhaving opgedreven e-bikes is verre van evident VSP 254, maart 25-27 

 • FietsTelWeek 2018: eindrapport (pas verschenen) VSP 254, maart 8 

 • Mag je tijdens een verval van het recht tot sturen een e-bike besturen? VSP 254, maart 28-29 

 • Tweede zit voor concept ‘schoolstraat’ VSP 255, april 14-18 

 • Samen Slimmer naar het Werk: project van Leiedal en Voka in Zuid-West-
Vlaanderen 

VSP 256, mei 13-15 

 • Gewijzigde verkeersregels voor bestuurders van speed pedelecs, fietsers en 
voetgangers 

VSP 257, juni 16-17 

 • ‘Vierkant groen’ voor fietsers en voetgangers voortaan mogelijk VSP 257, juni 18-20 

 • Geen verzekering meer nodig voor e-bikes met garageknop, maar wat met 
opgedreven steps? 

VSP 257, juni 24-25 

 • 'Schoolstraat’ bijgestuurd maar nog altijd ruimte voor verbetering VSP 258, juli 16-17 

 • Platform 'VeloPark.be' (pas verschenen) VSP 258, juli 23 

 • Wat met de maatvoering van fietsvoorzieningen en smalle, landelijke wegen nu de 
Wegcode gewijzigd is? 

VSP 258, juli 24-27 

 • Een slim fietsbeleid maakt ook de bestaande toestand conform met de richtlijnen VSP 260, okt 8-14 

 • Sint-Lambrechts-Woluwe wint Brussels Bike award 2019 (kort) VSP 260, okt 15 

 • Nieuw in Wegcode: élke weggebruiker verplicht om te stoppen voor 
wielerwedstrijden 

VSP 261, nov 3 

Fietsbeleid • Coaching Brusselse gemeenten bij de uitvoering van hun fietsacties VSP 262, dec 8-9 

Fietsgemeente/Fietsstad • Burgers nomineren gemeenten en steden voor prijs Fietsgemeente/Fietsstad 2020 
(kort) 

VSP 260, okt 15 

Fietskoerier • Brussels proefproject met fietskoeriers: aanhangwagens tot 1,2 meter breed 
toegelaten 

VSP 257, juni 11 

Fietspad • Een slim fietsbeleid maakt ook de bestaande toestand conform met de richtlijnen VSP 260, okt 8-14 

 • Hoogstaande ledverlichting voor nieuwe fietspaden op het BFF VSP 262, dec 4-7 

 • Mag je de geruimde sneeuw van het voetpad op de openbare weg gooien? VSP 262, dec 20-22 

Fietsroute • Bicycle Oriented Development biedt kansen voor Gent VSP 261, nov 17-19 

Fietssnelweg • Cameradetectie geeft fietsers op fietssnelweg groen licht (kort) VSP 256, mei 20 

Fietsstraat • Invoering fietszone vaak niet mogelijk in de praktijk VSP 258, juli 18-20 

Fietssuggestiestrook • Een slim fietsbeleid maakt ook de bestaande toestand conform met de richtlijnen VSP 260, okt 8-14 

Fietstelpunt • AWV installeert 15 vaste fietstelpunten (kort) VSP 259, sept 17 

Fietszone • Invoering fietszone vaak niet mogelijk in de praktijk VSP 258, juli 18-20 

 • Mechelse binnenstad wordt grote fietszone (kort) VSP 260, okt 15 

File Zie verkeersdrukte   

GAS • GAS-boetes voor snelheidsovertredingen nog niet voor morgen VSP 261, nov 8-11 

Gedrag • Hoe stuur je verkeersgedrag? VSP 254, maart 12-13 

Gemeenteweg • Gemeentewegendecreet moderniseert wetgeving voor buurtwegen VSP 258, juli 4-6 

 • Afgesloten gemeenteweg of buurtweg wordt nooit meer privéterrein wegens ‘niet-
gebruik’ 

VSP 259, sept 12-13 

Gent • Het fietsproject: de Gentse flikken in meer dan een champetterrol VSP 254, maart 23 

 • Nieuw mobiliteitscoördinatiecentrum SPITS adviseert bedrijven in Gentse zuidrand 
(kort) 

VSP 254, maart 29 

 • Drie mobiliteitsprojecten winnen Smart Award 2018 van Belfius VSP 257, juni 8-10 

 • Nu ook afwijkingen op Wegcode mogelijk in luchthavengebied VSP 258, juli 22-23 

 • Bicycle Oriented Development biedt kansen voor Gent VSP 261, nov 17-19 

GIPOD • Gipod-plicht voor kleinere werken uitgesteld tot 1 juni 2021 VSP 255, april 7 

Goederenvervoer • Hogere boetes voor chauffeurs die hun ADR-lading onvoldoende of verkeerd 
vastmaken (kort) 

VSP 256, mei 27 

 • 35 partners gaan voor 'Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek' (kort) VSP 256, mei 27 



V 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
 • Brussels proefproject met fietskoeriers: aanhangwagens tot 1,2 meter breed 

toegelaten 

VSP 257, juni 11 

 • Multimodaal.Vlaanderen leidt goederen naar water en spoor VSP 262, dec 10-13 

 • Zie ook zwaar vervoer   

Ham • AWV creëert drie vrachtwagensluizen in Ham en Beverlo (kort) VSP 261, nov 16 

Handhaving • Bestuurder draait bij wegcontrole ook op voor niet-betaalde verkeersbelasting van 
gezinslid 

VSP 253, feb 19 

 • Handhaving opgedreven e-bikes is verre van evident VSP 254, maart 25-27 

 • Statistisch Rapport 2018 'Handhaving: controles en sancties' (pas verschenen) VSP 254, maart 8 

 • Mag je tijdens een verval van het recht tot sturen een e-bike besturen? VSP 254, maart 28-29 

 • Tweede zit voor concept ‘schoolstraat’ VSP 255, april 14-18 

 • Speekselanalyse voor opsporing drugs in het verkeer eindelijk (maar halsoverkop) 
ingevoerd 

VSP 256, mei 22-23 

 • Overtredingen ladingzekering in Vlaanderen straks eerste graad? VSP 256, mei 28-29 

 • Hogere boetes voor chauffeurs die hun ADR-lading onvoldoende of verkeerd 
vastmaken (kort) 

VSP 256, mei 27 

 • Reeks verkeersovertredingen voortaan strenger bestraft VSP 258, juli 12-13 

 • Wetgever erg slordig bij aanpassing straf voor middenvakrijders VSP 258, juli 14-15 

 • 'Schoolstraat’ bijgestuurd maar nog altijd ruimte voor verbetering VSP 258, juli 16-17 

 • Vlaamse gemeenten mogen mobiele ANPR-camera’s inzetten voor toegangscontrole 
lage-emissiezones (kort) 

VSP 258, juli 27 

 • ANPR-camera’s mogen meer verkeersinbreuken vaststellen, maar lijst wordt beter 
afgeschaft 

VSP 259, sept 3-7 

 • GAS-boetes voor snelheidsovertredingen nog niet voor morgen VSP 261, nov 8-11 

 • Ingrijpende wijzigingen in taxireglementering vanaf 1 januari 2020 VSP 262, dec 14-15 

 • Gewijzigde verkeersregels voor wielerwedstrijden VSP 262, dec 16-19 

Handicap • Vraag van de maand: mogen personen met een handicap altijd onbeperkt parkeren? VSP 260, okt 19-21 

Haven • Rijbewijs C niet meer nodig om met havenvoertuig rond te rijden in havengebied 
(kort) 

VSP 256, mei 5 

 • Nu ook afwijkingen op Wegcode mogelijk in luchthavengebied VSP 258, juli 22-23 

Hoogstraten • Project School-straten in Hoogstraten: meer ruimte voor het kind VSP 254, maart 18-19 

 • Hoogstraten wint Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2019 met project 'School-straten' 
(kort) 

VSP 255, april 13 

Infrabel • Infrabel installeert slimme omheiningen tegen spoorlopers (kort) VSP 262, dec 13 

Infrastructuur • Vlaamse regering verstrengt bouwverbod langs autosnelwegen VSP 254, maart 3 

 • Subsidies voor kleine ingrepen rond scholen die verkeersveiligheid verbeteren VSP 255, april 3 

 • Opdrachtencentrale op komst voor galgpalen aan oversteekplaatsen (kort) VSP 255, april 12 

 • Nieuwe wegencategorisering moet robuust netwerk creëren VSP 256, mei 16-20 

 • Privatisering ruimte voor ‘inrij’ en garagepoorten zet publieke ruimte onder druk 

•  

VSP 256, mei 21 

 • Zijn verhoogde trottoirs toegelaten in een (woon)erf? VSP 256, mei 24-27 

 • Gemeentewegendecreet moderniseert wetgeving voor buurtwegen VSP 258, juli 4-6 

 • Wat met de maatvoering van fietsvoorzieningen en smalle, landelijke wegen nu de 
Wegcode gewijzigd is? 

VSP 258, juli 24-27 

 • Wegbeeld en snelheidsregime moeten matchen VSP 259, sept 8-11 

 • Nog 9,5 miljoen euro beschikbaar voor kleine ingrepen in schoolomgevingen (kort) VSP 259, sept 11 

 • Code nutswerken (pas verschenen) VSP 259, sept 20 

 • Een slim fietsbeleid maakt ook de bestaande toestand conform met de richtlijnen VSP 260, okt 8-14 

 • Hoogstaande ledverlichting voor nieuwe fietspaden op het BFF VSP 262, dec 4-7 

 • Handleiding voor verhardingen met tegels, grootformaattegels en geprefabriceerde 
betonplaten (pas verschenen) 

VSP 262, dec 24 

Inhalen • Vlaanderen legt vast op welke wegvakken inhaalverbod voor vrachtwagens wordt 
ingevoerd 

VSP 253, feb 7 

 • Wetgever erg slordig bij aanpassing straf voor middenvakrijders VSP 258, juli 14-15 

Inschrijving • Inschrijving in DIV-register niet langer verplicht voor kortstondig gebruik 
buitenlands voertuig 

VSP 253, feb 16 

ISA • Technologie steeds meer klaar voor mobiliteit van de toekomst VSP 259, sept 14-17 

ITS • Technologie steeds meer klaar voor mobiliteit van de toekomst VSP 259, sept 14-17 

Kentekenplaat • Zie nummerplaat   

Keuring • Vlaamse keuringscentra strenger voor lichten en verklikkerlampjes (kort) VSP 262, dec 22 

 • Oldtimers ouder dan 30 jaar voortaan ook naar periodieke keuring (kort) VSP 262, dec 23 

Kilometerheffing • Prof. Thierry Vanelslander: ‘Rekeningrijden komt terug op agenda nieuwe Vlaamse 
regering’ 

VSP 256, mei 8-12 

 • België stapt eind dit jaar definitief uit Eurovignetverdrag (kort) VSP 260, okt 18 

Kinderen • Zie jongeren   



VI 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
Koekelberg • Coaching Brusselse gemeenten bij de uitvoering van hun fietsacties VSP 262, dec 8-9 

Kopstaartaanrijding • Kopstaartaanrijdingen vaak veroorzaakt door filevorming en onoplettendheid VSP 258, juli 7-11 

Kortrijk • Samen Slimmer naar het Werk: project van Leiedal en Voka in Zuid-West-
Vlaanderen 

VSP 256, mei 13-15 

Kortrijk • Invoering fietszone vaak niet mogelijk in de praktijk VSP 258, juli 18-20 

Kruispunt • ‘Vierkant groen’ voor fietsers en voetgangers voortaan mogelijk VSP 257, juni 18-20 

 • Hoe prioriteit verlenen aan vrachtverkeer de efficiëntie van kruispunten bevordert VSP 261, nov 20-21 

Ladingzekering • Overtredingen ladingzekering in Vlaanderen straks eerste graad? VSP 256, mei 28-29 

Leiedal • Samen Slimmer naar het Werk: project van Leiedal en Voka in Zuid-West-
Vlaanderen 

VSP 256, mei 13-15 

Leuven • Leuven gaat 50 mobipunten inrichten (kort) VSP 255, april 6 

LEZ • ANPR-data bieden enorm potentieel voor slimme stadsmonitoring VSP 257, juni 12-15 

 • Vlaamse gemeenten mogen mobiele ANPR-camera’s inzetten voor toegangscontrole 
lage-emissiezones (kort) 

VSP 258, juli 27 

 • Regels voor lage-emissiezones in Vlaanderen krijgen update VSP 261, nov 25 

 • 15 Vlaamse steden en gemeenten denken aan invoering LEZ (kort) VSP 262, dec 19 

Lichtvisie • Hoogstaande ledverlichting voor nieuwe fietspaden op het BFF VSP 262, dec 4-7 

Living lab • Steeds vaker zoeken levende labs naar mobiliteitsoplossingen VSP 253, feb 20-22 

Luchthaven • Nu ook afwijkingen op Wegcode mogelijk in luchthavengebied VSP 258, juli 22-23 

Luchtkwaliteit • Motor laten draaien tijdens levering in Brussels gewest binnenkort strafbaar als 
milieuovertreding (kort) 

VSP 260, okt 21 

 • Zie ook LEZ   

Luchtvaart • Kan technologische vooruitgang biobrandstoffen voor de luchtvaart van de grond 
krijgen? 

VSP 261, nov 14-16 

MaaS • Technologie steeds meer klaar voor mobiliteit van de toekomst VSP 259, sept 14-17 

Mechelen • Mechelse binnenstad wordt grote fietszone (kort) VSP 260, okt 15 

Meeneemheftruck • Meeneemheftrucks op vrachtwagens mogen voortaan tot 1,5 meter uitsteken op 
Vlaamse wegen (kort) 

VSP 256, mei 27 

Melle • Gevleugeld zebrapad krijgt goed rapport VSP 256, mei 6-7 

Menen • Proefproject met voetgangerslichten vóór oversteek in Brugge en Menen (kort) VSP 261, nov 11 

Middenvakrijden • Wetgever erg slordig bij aanpassing straf voor middenvakrijders VSP 258, juli 14-15 

Milieu • Zie luchtkwaliteit   

Minder hinder • Gipod-plicht voor kleinere werken uitgesteld tot 1 juni 2021 VSP 255, april 7 

 • Zie ook wegenwerken   

MIVB • De Lijn en MIVB testen elektrische, zelfrijdende pendelbusjes VSP 258, juli 28-29 

Mobiliteitsplan • Het transport in Europa in 2018 VSP 255, april 20-21 

 • Brusselse regering keurt gewestelijk mobiliteitsplan goed (kort) VSP 256, mei 7 

 • Projectstuurgroep aan zet bij mobiliteitsplannen VSP 261, nov 12 

 • Coaching Brusselse gemeenten bij de uitvoering van hun fietsacties VSP 262, dec 8-9 

Mobiliteitsplatform • Antwerpen en Roeselare winnen Smart City Award van Agoria met 
mobiliteitsprojecten 

VSP 255, april 4-6 

Mobipunt • Leuven gaat 50 mobipunten inrichten (kort) VSP 255, april 6 

 • Inspiratieboek Attractieve Mobipunten (pas verschenen) VSP 257, juni 21 

 • Project ‘Netwerk mobipunten’ wil 19 mobipunten realiseren in Oost-Vlaanderen 
(kort) 

VSP 260, okt 21 

 • Gedecentraliseerde mobiliteit als middel tegen de stilstand VSP 261, nov 4-7 

Modal shift • Multimodaal.Vlaanderen leidt goederen naar water en spoor VSP 262, dec 10-13 

Monowheel • Wetgever te kort door bocht bij hogere maximumsnelheid voor 
voortbewegingstoestellen 

VSP 257, juni 22-23 

MORA • Mobiliteitsraad krijgt nieuwe samenstelling en ruimer takenpakket VSP 253, feb 3 

 • Mobiliteitsrapport MORA 2019 (pas verschenen) VSP 259, sept 20 

Motorfiets • Trapsgewijze toegang tot motorrijbewijs vanaf 18 jaar is beste optie VSP 256, mei 3-5 

Multimodaal.Vlaanderen • Multimodaal.Vlaanderen leidt goederen naar water en spoor VSP 262, dec 10-13 

Multimodaliteit • Gedecentraliseerde mobiliteit als middel tegen de stilstand VSP 261, nov 4-7 

Nederland • Tests zonder bestuurder in het voertuig mogelijk op openbare wegen in Nederland 
(kort) 

VSP 258, juli 29 

New York • New York wellicht eerste Amerikaanse stad met 'congestion charge' (kort) VSP 256, mei 5 

Nummerplaat • Inschrijving in DIV-register niet langer verplicht voor kortstondig gebruik 
buitenlands voertuig 

VSP 253, feb 16 

Oldtimer • Oldtimers ouder dan 30 jaar voortaan ook naar periodieke keuring (kort) VSP 262, dec 23 

Onderzoek • 1 op 8 jonge Belgische bestuurders rijdt geregeld onder invloed van drugs (kort) VSP 253, feb 15 

 • Dossier 'Drugs en geneesmiddelen in het verkeer' (pas verschenen) VSP 253, feb 25 

 • Trapsgewijze toegang tot motorrijbewijs vanaf 18 jaar is beste optie VSP 256, mei 3-5 

 • ANPR-data bieden enorm potentieel voor slimme stadsmonitoring VSP 257, juni 12-15 

 • RAPPORT 'OVG VLAANDEREN 5.3' (pas verschenen) VSP 257, juni 21 



VII 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
 • Kopstaartaanrijdingen vaak veroorzaakt door filevorming en onoplettendheid VSP 258, juli 7-11 

 • IMOB monitort alertheid bestuurders en laat technologie ingrijpen tijdens autorit 
(kort) 

VSP 258, juli 21 

 • Gedecentraliseerde mobiliteit als middel tegen de stilstand VSP 261, nov 4-7 

 • Bicycle Oriented Development biedt kansen voor Gent VSP 261, nov 17-19 

 • Onderzoeksrapport 'Alcohol achter het stuur' (pas verschenen) VSP 262, dec 24 

Ongeval • Kopstaartaanrijdingen vaak veroorzaakt door filevorming en onoplettendheid VSP 258, juli 7-11 

Oost-Vlaanderen • Project ‘Netwerk mobipunten’ wil 19 mobipunten realiseren in Oost-Vlaanderen 
(kort) 

VSP 260, okt 21 

Open data • Boek 'Open Data: opportuniteiten en uitdagingen voor lokale besturen' (pas 
verschenen) 

VSP 255, april 19 

Openbaar verover • Oproep TreinTramBus: ‘Maak eindelijk werk van een visie op het openbaar vervoer’ VSP 257, juni 4-7 

 • De vervoerregio’s hebben nog veel werk voor de boeg VSP 253, feb 8-11 

 • Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels): ‘We moeten onze 
doelstellingen leren vertalen naar realisaties’ 

VSP 255, april 8-12 

 • Prof. Thierry Vanelslander: ‘Rekeningrijden komt terug op agenda nieuwe Vlaamse 
regering’ 

VSP 256, mei 8-12 

 • Zijn schoolstraten toegelaten op trajecten van het openbaar vervoer? VSP 259, sept 21 

 • Gedecentraliseerde mobiliteit als middel tegen de stilstand VSP 261, nov 4-7 

 • De Lijn voert elektronische kaart in voor occasionele reiziger (kort) VSP 261, nov 7 

 • Implementatie decreet basisbereikbaarheid met één jaar uitgesteld (kort) VSP 262, dec 23 

 • Zie ook De Lijn   

Openbare ruimte • Privatisering ruimte voor ‘inrij’ en garagepoorten zet publieke ruimte onder druk 

•  

VSP 256, mei 21 

Overheidsopdracht • Standaardbestek 250, versie 4.1 (pas verschenen) VSP 258, juli 23 

Oversteekplaats • Opdrachtencentrale op komst voor galgpalen aan oversteekplaatsen (kort) VSP 255, april 12 

 • Gevleugeld zebrapad krijgt goed rapport VSP 256, mei 6-7 

 • AWV test verkeersveiligheid 3D-zebrapaden in Beersel, Bilzen en Antwerpen VSP 257, juni 3 

Park&Ride • Gedecentraliseerde mobiliteit als middel tegen de stilstand VSP 261, nov 4-7 

Parkeren • Oude parkeerschijf niet meer toegelaten op verkeersborden VSP 253, feb 23 

 • Deelauto's mogen in schoolvakanties week lang op voorbehouden parkeerplaatsen 
staan in Brussels gewest (kort) 

VSP 254, maart 29 

 • Al 8 van 19 Brusselse gemeenten besteden parkeerbeheer uit aan parking.brussels 
(kort) 

VSP 255, april 6 

 • Privatisering ruimte voor ‘inrij’ en garagepoorten zet publieke ruimte onder druk 

•  

VSP 256, mei 21 

 • Vraag van de maand: mogen personen met een handicap altijd onbeperkt parkeren? VSP 260, okt 19-21 

Participatie • ‘Telraam’: microcomputer registreert verkeer voor de deur VSP 253, feb 4-6 

 • Steeds vaker zoeken levende labs naar mobiliteitsoplossingen VSP 253, feb 20-22 

 • Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels): ‘We moeten onze 
doelstellingen leren vertalen naar realisaties’ 

VSP 255, april 8-12 

 • Telraam en Straatvinken werken samen voor verkeerstellingen (kort) VSP 258, juli 21 

PCV • Projectstuurgroep aan zet bij mobiliteitsplannen VSP 261, nov 12 

Personenvervoer • Ingrijpende wijzigingen in taxireglementering vanaf 1 januari 2020 VSP 262, dec 14-15 

Politie • Het fietsproject: de Gentse flikken in meer dan een champetterrol VSP 254, maart 23 

 • Statistisch Rapport 2018 'Handhaving: controles en sancties' (pas verschenen) VSP 254, maart 8 

 • Speekselanalyse eindelijk mogelijk voor opsporing drugs in het verkeer (kort) VSP 255, april 18 

 • Speekselanalyse voor opsporing drugs in het verkeer eindelijk (maar halsoverkop) 
ingevoerd 

VSP 256, mei 22-23 

 • Politie mag geld uit federaal Verkeersveiligheidsfonds voor meer doelen gebruiken 
(kort) 

VSP 259, sept 11 

 • Zie ook handhaving   

 • GAS-boetes voor snelheidsovertredingen nog niet voor morgen VSP 261, nov 8-11 

Politierechtbank • Drie politierechters vragen periode van wetgevende rust VSP 260, okt 4-7 

Provincie Vlaams-Brabant • Bouwen aan veilige, kindvriendelijke schoolroutes in Vlaams-Brabant VSP 254, maart 15 

PSG • Projectstuurgroep aan zet bij mobiliteitsplannen VSP 261, nov 12 

Publieke ruimte • ‘Telraam’: microcomputer registreert verkeer voor de deur VSP 253, feb 4-6 

Rammelstrook • OCW Dossier 20: het gebruik van rammelstroken om onbedoeld afwijken van de 
rijstrook te vermijden (pas verschenen) 

VSP 261, nov 24 

Rijbewijs • Het terugkommoment voor beginnende bestuurders in Vlaanderen doorgelicht VSP 253, feb 12-15 

 • Trapsgewijze toegang tot motorrijbewijs vanaf 18 jaar is beste optie VSP 256, mei 3-5 

 • Rijbewijs C niet meer nodig om met havenvoertuig rond te rijden in havengebied 
(kort) 

VSP 256, mei 5 

 • Wanneer mag en kan een persoon met dementie nog met de wagen rijden? VSP 260, okt 16-18 

Rijgeschiktheid • Wanneer mag en kan een persoon met dementie nog met de wagen rijden? VSP 260, okt 16-18 



VIII 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
Rijopleiding • Plusouder mag onbeperkt rijles geven aan kinderen partner VSP 253, feb 17 

 • Terugkommoment Vlaamse rijopleiding B: sanctieprocedure verder uitgewerkt 
(kort) 

VSP 260, okt 18 

Rijverbod • Rechters niet meer verplicht om rijverbod uit te spreken voor recidiverende 
voetgangers (kort) 

VSP 259, sept 19 

Roeselare • Antwerpen en Roeselare winnen Smart City Award van Agoria met 
mobiliteitsprojecten 

VSP 255, april 4-6 

Ruimtelijke ordening • Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels): ‘We moeten onze 
doelstellingen leren vertalen naar realisaties’ 

VSP 255, april 8-12 

 • Prof. Thierry Vanelslander: ‘Rekeningrijden komt terug op agenda nieuwe Vlaamse 
regering’ 

VSP 256, mei 8-12 

Salariswagen • Prof. Thierry Vanelslander: ‘Rekeningrijden komt terug op agenda nieuwe Vlaamse 
regering’ 

VSP 256, mei 8-12 

SAVE • SAVE 2.0: een nieuwe kijk op het lokale verkeersveiligheidsbeleid VSP 254, maart 16-17 

Schoolomgeving • Subsidies vanuit Verkeersveiligheidsfonds op komst voor kleine ingrepen rond 
scholen (kort) 

VSP 253, feb 22 

 • Subsidies voor kleine ingrepen rond scholen die verkeersveiligheid verbeteren VSP 255, april 3 

 • Gevleugeld zebrapad krijgt goed rapport VSP 256, mei 6-7 

 • Nog 9,5 miljoen euro beschikbaar voor kleine ingrepen in schoolomgevingen (kort) VSP 259, sept 11 

Schoolstraat • Tweede zit voor concept ‘schoolstraat’ VSP 255, april 14-18 

 • 'Schoolstraat’ bijgestuurd maar nog altijd ruimte voor verbetering VSP 258, juli 16-17 

 • Zijn schoolstraten toegelaten op trajecten van het openbaar vervoer? VSP 259, sept 21 

Sensibilisering • Hoe overtuigen we weggebruikers om zich veiliger te gedragen met Beloofd!? VSP 254, maart 22 

 • Het transport in Europa in 2018 VSP 255, april 20-21 

 • Fiche bij verkeersboete wijst overtreders op gevaren (kort) VSP 257, juni 20 

Signalisatie • Vlaanderen legt vast op welke wegvakken inhaalverbod voor vrachtwagens wordt 
ingevoerd 

VSP 253, feb 7 

 • Oude parkeerschijf niet meer toegelaten op verkeersborden VSP 253, feb 23 

 • Antwerpen en Roeselare winnen Smart City Award van Agoria met 
mobiliteitsprojecten 

VSP 255, april 4-6 

 • Eerste wildwaarschuwingssysteem met dynamische verkeersborden in gebruik 
genomen (kort) 

VSP 255, april 13 

 • Gevleugeld zebrapad krijgt goed rapport VSP 256, mei 6-7 

 • Zijn verhoogde trottoirs toegelaten in een (woon)erf? VSP 256, mei 24-27 

 • AWV test verkeersveiligheid 3D-zebrapaden in Beersel, Bilzen en Antwerpen VSP 257, juni 3 

 • ‘Vierkant groen’ voor fietsers en voetgangers voortaan mogelijk VSP 257, juni 18-20 

 • Brussels gewest wil alle aanvullende reglementen op E-sign VSP 258, juli 3 

 • 'Schoolstraat’ bijgestuurd maar nog altijd ruimte voor verbetering VSP 258, juli 16-17 

 • Invoering fietszone vaak niet mogelijk in de praktijk VSP 258, juli 18-20 

 • Nu ook afwijkingen op Wegcode mogelijk in luchthavengebied VSP 258, juli 22-23 

 • Wegbeeld en snelheidsregime moeten matchen VSP 259, sept 8-11 

 • Nog 9,5 miljoen euro beschikbaar voor kleine ingrepen in schoolomgevingen (kort) VSP 259, sept 11 

 • OCW Dossier 20: het gebruik van rammelstroken om onbedoeld afwijken van de 
rijstrook te vermijden (pas verschenen) 

VSP 261, nov 24 

 • MOVIN': app voor inventarisering verkeersborden (pas verschenen) VSP 262, dec 24 

 • Zie ook verkeerslicht   

Sint-Gillis • Coaching Brusselse gemeenten bij de uitvoering van hun fietsacties VSP 262, dec 8-9 

Sint-Lambrechts-Woluwe • Sint-Lambrechts-Woluwe wint Brussels Bike award 2019 (kort) VSP 260, okt 15 

Sint-Pieters-Woluwe • Coaching Brusselse gemeenten bij de uitvoering van hun fietsacties VSP 262, dec 8-9 

Sluipverkeer • AWV creëert drie vrachtwagensluizen in Ham en Beverlo (kort) VSP 261, nov 16 

Smart city • Smart city - De praktische gids (pas verschenen) VSP 255, april 19 

 • Drie mobiliteitsprojecten winnen Smart Award 2018 van Belfius VSP 257, juni 8-10 

 • ANPR-data bieden enorm potentieel voor slimme stadsmonitoring VSP 257, juni 12-15 

 • Technologie steeds meer klaar voor mobiliteit van de toekomst VSP 259, sept 14-17 

Smart Mobility Planner • Grootschalige test met multimodale app 'Smart Mobility Planner' vanaf maart (kort) VSP 253, feb 18 

Snelheidslimiet • Wetgever te kort door bocht bij hogere maximumsnelheid voor 
voortbewegingstoestellen 

VSP 257, juni 22-23 

 • GAS-boetes voor snelheidsovertredingen nog niet voor morgen VSP 261, nov 8-11 

Snelheidsmanagement • Wegbeeld en snelheidsregime moeten matchen VSP 259, sept 8-11 

Speed pedelec • Gewijzigde verkeersregels voor bestuurders van speed pedelecs, fietsers en 
voetgangers 

VSP 257, juni 16-17 

 • Geen verzekering meer nodig voor e-bikes met garageknop, maar wat met 
opgedreven steps? 

VSP 257, juni 24-25 

Speekselanalyse • Speekselanalyse eindelijk mogelijk voor opsporing drugs in het verkeer (kort) VSP 255, april 18 



IX 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
 • Speekselanalyse voor opsporing drugs in het verkeer eindelijk (maar halsoverkop) 

ingevoerd 

VSP 256, mei 22-23 

Speekseltest • Speekselanalyse voor opsporing drugs in het verkeer eindelijk (maar halsoverkop) 
ingevoerd 

VSP 256, mei 22-23 

Spitsstrook • Reeks verkeersovertredingen voortaan strenger bestraft VSP 258, juli 12-13 

Spoorweg • Multimodaal.Vlaanderen leidt goederen naar water en spoor VSP 262, dec 10-13 

 • Infrabel installeert slimme omheiningen tegen spoorlopers (kort) VSP 262, dec 13 

Stadsdistributie • Het transport in Europa in 2018 VSP 255, april 20-21 

 • 35 partners gaan voor 'Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek' (kort) VSP 256, mei 27 

Standaardbestek • Standaardbestek 250, versie 4.1 (pas verschenen) VSP 258, juli 23 

Step • Wetgever te kort door bocht bij hogere maximumsnelheid voor 
voortbewegingstoestellen 

VSP 257, juni 22-23 

Straatvinken • Telraam en Straatvinken werken samen voor verkeerstellingen (kort) VSP 258, juli 21 

Straf • Bijna helft zware verkeersovertreders wordt later opnieuw veroordeeld (kort) VSP 259, sept 19 

 • Rechters niet meer verplicht om rijverbod uit te spreken voor recidiverende 
voetgangers (kort) 

VSP 259, sept 19 

 • Drie politierechters vragen periode van wetgevende rust VSP 260, okt 4-7 

 • Zie ook handhaving   

STRIA • STRIA-stappenplannen klaar: 7 hoofdthema’s voor meer geïntegreerd transport VSP 261, nov 23 

Taxi • Ingrijpende wijzigingen in taxireglementering vanaf 1 januari 2020 VSP 262, dec 14-15 

TaxiBus • Brusselse vervoersdienst TaxiBus breidt uit naar zon- en feestdagen (kort) VSP 253, feb 22 

Technische eisen • Versoepelde regels voor ondeelbare lading uitzonderlijk vervoer VSP 260, okt 3 

 • Europa strenger voor gebruik van aerodynamica op voertuigen VSP 262, dec 3 

 • Vlaamse keuringscentra strenger voor lichten en verklikkerlampjes (kort) VSP 262, dec 22 

Technologie • Prof. Tias Guns (VUB): ‘Technologie zorgt voor meer keuzemogelijkheden’ VSP 254, maart 4-7 

 • Antwerpen en Roeselare winnen Smart City Award van Agoria met 
mobiliteitsprojecten 

VSP 255, april 4-6 

 • Smart city - De praktische gids (pas verschenen) VSP 255, april 19 

 • Cameradetectie geeft fietsers op fietssnelweg groen licht (kort) VSP 256, mei 20 

 • Drie mobiliteitsprojecten winnen Smart Award 2018 van Belfius VSP 257, juni 8-10 

 • ANPR-data bieden enorm potentieel voor slimme stadsmonitoring VSP 257, juni 12-15 

 • De Lijn en MIVB testen elektrische, zelfrijdende pendelbusjes VSP 258, juli 28-29 

 • Telraam en Straatvinken werken samen voor verkeerstellingen (kort) VSP 258, juli 21 

 • IMOB monitort alertheid bestuurders en laat technologie ingrijpen tijdens autorit 
(kort) 

VSP 258, juli 21 

 • 280 extra haltes De Lijn krijgen realtime informatieschermen (kort) VSP 258, juli 21 

 • Tests zonder bestuurder in het voertuig mogelijk op openbare wegen in Nederland 
(kort) 

VSP 258, juli 29 

 • ANPR-camera’s mogen meer verkeersinbreuken vaststellen, maar lijst wordt beter 
afgeschaft 

VSP 259, sept 3-7 

 • Technologie steeds meer klaar voor mobiliteit van de toekomst VSP 259, sept 14-17 

Telraam • ‘Telraam’: microcomputer registreert verkeer voor de deur VSP 253, feb 4-6 

 • Telraam en Straatvinken werken samen voor verkeerstellingen (kort) VSP 258, juli 21 

Terugkommoment • Het terugkommoment voor beginnende bestuurders in Vlaanderen doorgelicht VSP 253, feb 12-15 

 • Terugkommoment Vlaamse rijopleiding B: sanctieprocedure verder uitgewerkt 
(kort) 

VSP 260, okt 18 

Tienen • Wegbeeld en snelheidsregime moeten matchen VSP 259, sept 8-11 

TML • Winnaars TML Thesisprijs 2019 bekendgemaakt VSP 261, nov 13 

 • kan technologische vooruitgang biobrandstoffen voor de luchtvaart van de grond 
krijgen? 

VSP 261, nov 14-16 

 • Bicycle Oriented Development biedt kansen voor Gent VSP 261, nov 17-19 

 • Hoe prioriteit verlenen aan vrachtverkeer de efficiëntie van kruispunten bevordert VSP 261, nov 20-21 

Toegankelijkheid • Boek 'Naar een toegankelijke gemeente' (pas verschenen) VSP 253, feb 25 

Tolheffing • Prof. Thierry Vanelslander: ‘Rekeningrijden komt terug op agenda nieuwe Vlaamse 
regering’ 

VSP 256, mei 8-12 

 • New York wellicht eerste Amerikaanse stad met 'congestion charge' (kort) VSP 256, mei 5 

Trage weg • Gemeentewegendecreet moderniseert wetgeving voor buurtwegen VSP 258, juli 4-6 

 • Afgesloten gemeenteweg of buurtweg wordt nooit meer privéterrein wegens ‘niet-
gebruik’ 

VSP 259, sept 12-13 

Trajectcontrole • ANPR-data bieden enorm potentieel voor slimme stadsmonitoring VSP 257, juni 12-15 

Trambus • De Lijn stelt eerst trambus in België voor (kort) VSP 256, mei 5 

 • Ook Brusselse regelgeving klaar voor trambussen (kort) VSP 261, nov 7 

Transitie • Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels): ‘We moeten onze 
doelstellingen leren vertalen naar realisaties’ 

VSP 255, april 8-12 

Transport • Multimodaal.Vlaanderen leidt goederen naar water en spoor VSP 262, dec 10-13 



X 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
Trein • Multimodaal.Vlaanderen leidt goederen naar water en spoor VSP 262, dec 10-13 

TreinTramBus • Oproep TreinTramBus: ‘Maak eindelijk werk van een visie op het openbaar vervoer’ VSP 257, juni 4-7 

Tunneldosering • AWV past voor het eerst in Vlaanderen tunneldosering toe VSP 262, dec 25 

Uitzonderlijk vervoer • Versoepelde regels voor ondeelbare lading uitzonderlijk vervoer VSP 260, okt 3 

VeloPark.be • Platform 'VeloPark.be' (pas verschenen) VSP 258, juli 23 

Verkeersbelasting • Bestuurder draait bij wegcontrole ook op voor niet-betaalde verkeersbelasting van 
gezinslid 

VSP 253, feb 19 

Verkeersbord • Oude parkeerschijf niet meer toegelaten op verkeersborden VSP 253, feb 23 

 • Invoering fietszone vaak niet mogelijk in de praktijk VSP 258, juli 18-20 

 • MOVIN': app voor inventarisering verkeersborden (pas verschenen) VSP 262, dec 24 

 • Zie ook signalisatie   

Verkeersdata • ‘Telraam’: microcomputer registreert verkeer voor de deur VSP 253, feb 4-6 

Verkeersdrukte • ANPR-data bieden enorm potentieel voor slimme stadsmonitoring VSP 257, juni 12-15 

 • Gedecentraliseerde mobiliteit als middel tegen de stilstand VSP 261, nov 4-7 

 • AWV past voor het eerst in Vlaanderen tunneldosering toe VSP 262, dec 25 

Verkeerslawaai • Update Vademecum voor wegverkeerslawaai in de stad (pas verschenen) VSP 253, feb 24 

Verkeerslicht • Cameradetectie geeft fietsers op fietssnelweg groen licht (kort) VSP 256, mei 20 

 • ‘Vierkant groen’ voor fietsers en voetgangers voortaan mogelijk VSP 257, juni 18-20 

 • Hoe prioriteit verlenen aan vrachtverkeer de efficiëntie van kruispunten bevordert VSP 261, nov 20-21 

 • Antwerpen zet proefproject met vierkant groen stop (kort) VSP 261, nov 11 

 • Proefproject met voetgangerslichten vóór oversteek in Brugge en Menen (kort) VSP 261, nov 11 

Verkeersovertreding • Reeks verkeersovertredingen voortaan strenger bestraft VSP 258, juli 12-13 

 • Bijna helft zware verkeersovertreders wordt later opnieuw veroordeeld (kort) VSP 259, sept 19 

 • Drie politierechters vragen periode van wetgevende rust VSP 260, okt 4-7 

 • GAS-boetes voor snelheidsovertredingen nog niet voor morgen VSP 261, nov 8-11 

 • Zie ook handhaving   

Verkeerstelling • ‘Telraam’: microcomputer registreert verkeer voor de deur VSP 253, feb 4-6 

 • FietsTelWeek 2018: eindrapport (pas verschenen) VSP 254, maart 8 

 • Rapport 'Verkeersindicatoren snelwegen Vlaanderen 2018' (pas verschenen) VSP 254, maart 8 

 • ANPR-data bieden enorm potentieel voor slimme stadsmonitoring VSP 257, juni 12-15 

 • Telraam en Straatvinken werken samen voor verkeerstellingen (kort) VSP 258, juli 21 

 • AWV installeert 15 vaste fietstelpunten (kort) VSP 259, sept 17 

Verkeersveiligheid • Dossier 'Drugs en geneesmiddelen in het verkeer' (pas verschenen) VSP 253, feb 25 

 • Vlaams Forum Verkeersveiligheid: Lodewijk De Witte draagt na bijna 20  jaar de 
fakkel over aan Cathy Berx 

VSP 254, maart 10-11 

 • Het transport in Europa in 2018 VSP 255, april 20-21 

 • Hoogstraten wint Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs 2019 met project 'School-straten' 
(kort) 

VSP 255, april 13 

 • Trapsgewijze toegang tot motorrijbewijs vanaf 18 jaar is beste optie VSP 256, mei 3-5 

 • IMOB monitort alertheid bestuurders en laat technologie ingrijpen tijdens autorit 
(kort) 

VSP 258, juli 21 

 • Wat met de maatvoering van fietsvoorzieningen en smalle, landelijke wegen nu de 
Wegcode gewijzigd is? 

VSP 258, juli 24-27 

 • Wanneer mag en kan een persoon met dementie nog met de wagen rijden? VSP 260, okt 16-18 

 • Onderzoeksrapport 'Alcohol achter het stuur' (pas verschenen) VSP 262, dec 24 

Verkeersveiligheidsfonds • Subsidies vanuit Verkeersveiligheidsfonds op komst voor kleine ingrepen rond 
scholen (kort) 

VSP 253, feb 22 

 • Politie mag geld uit federaal Verkeersveiligheidsfonds voor meer doelen gebruiken 
(kort) 

VSP 259, sept 11 

Verlichting • Hoogstaande ledverlichting voor nieuwe fietspaden op het BFF VSP 262, dec 4-7 

 • Vlaamse keuringscentra strenger voor lichten en verklikkerlampjes (kort) VSP 262, dec 22 

Verplaatsingsgedrag • Antwerpen en Roeselare winnen Smart City Award van Agoria met 
mobiliteitsprojecten 

VSP 255, april 4-6 

 • Het transport in Europa in 2018 VSP 255, april 20-21 

 • RAPPORT 'OVG VLAANDEREN 5.3' (pas verschenen) VSP 257, juni 21 

Verval van het recht tot 
sturen 

• Mag je tijdens een verval van het recht tot sturen een e-bike besturen? VSP 254, maart 28-29 

 • Zie ook rijverbod   

Vervoerplan • Samen Slimmer naar het Werk: project van Leiedal en Voka in Zuid-West-
Vlaanderen 

VSP 256, mei 13-15 

Vervoerregio • De vervoerregio’s hebben nog veel werk voor de boeg VSP 253, feb 8-11 

 • Nieuwe wegencategorisering moet robuust netwerk creëren VSP 256, mei 16-20 

 • Oproep TreinTramBus: ‘Maak eindelijk werk van een visie op het openbaar vervoer’ VSP 257, juni 4-7 

 • Implementatie decreet basisbereikbaarheid met één jaar uitgesteld (kort) VSP 262, dec 23 



XI 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
Verzekering • Geen verzekering meer nodig voor e-bikes met garageknop, maar wat met 

opgedreven steps? 

VSP 257, juni 24-25 

Vierkant groen • ‘Vierkant groen’ voor fietsers en voetgangers voortaan mogelijk VSP 257, juni 18-20 

 • Antwerpen zet proefproject met vierkant groen stop (kort) VSP 261, nov 11 

VIL • Multimodaal.Vlaanderen leidt goederen naar water en spoor VSP 262, dec 10-13 

Vilvoorde • Vilvoorde koerst richting veiliger weggebruik VSP 254, maart 14-15 

Voetganger • Walkabilityscore-tool (pas verschenen) VSP 253, feb 24 

 • Rapport 'Fix the Mix' (pas verschenen) VSP 253, feb 24 

 • Tweede zit voor concept ‘schoolstraat’ VSP 255, april 14-18 

 • Gevleugeld zebrapad krijgt goed rapport VSP 256, mei 6-7 

 • AWV test verkeersveiligheid 3D-zebrapaden in Beersel, Bilzen en Antwerpen VSP 257, juni 3 

 • Gewijzigde verkeersregels voor bestuurders van speed pedelecs, fietsers en 
voetgangers 

VSP 257, juni 16-17 

 • ‘Vierkant groen’ voor fietsers en voetgangers voortaan mogelijk VSP 257, juni 18-20 

 • 'Schoolstraat’ bijgestuurd maar nog altijd ruimte voor verbetering VSP 258, juli 16-17 

 • Wat met de maatvoering van fietsvoorzieningen en smalle, landelijke wegen nu de 
Wegcode gewijzigd is? 

VSP 258, juli 24-27 

 • Nieuw in Wegcode: élke weggebruiker verplicht om te stoppen voor 
wielerwedstrijden 

VSP 261, nov 3 

 • Proefproject met voetgangerslichten vóór oversteek in Brugge en Menen (kort) VSP 261, nov 11 

Voetpad • Mag je de geruimde sneeuw van het voetpad op de openbare weg gooien? VSP 262, dec 20-22 

Voka • Samen Slimmer naar het Werk: project van Leiedal en Voka in Zuid-West-
Vlaanderen 

VSP 256, mei 13-15 

Voortbewegingstoestel • Wetgever te kort door bocht bij hogere maximumsnelheid voor 
voortbewegingstoestellen 

VSP 257, juni 22-23 

Vrachtwagen • Vlaanderen legt vast op welke wegvakken inhaalverbod voor vrachtwagens wordt 
ingevoerd 

VSP 253, feb 7 

 • Kopstaartaanrijdingen vaak veroorzaakt door filevorming en onoplettendheid VSP 258, juli 7-11 

 • Hoe prioriteit verlenen aan vrachtverkeer de efficiëntie van kruispunten bevordert VSP 261, nov 20-21 

 • AWV creëert drie vrachtwagensluizen in Ham en Beverlo (kort) VSP 261, nov 16 

 • Multimodaal.Vlaanderen leidt goederen naar water en spoor VSP 262, dec 10-13 

VRkeer • Drie mobiliteitsprojecten winnen Smart Award 2018 van Belfius VSP 257, juni 8-10 

Wegcategorie • Nieuwe wegencategorisering moet robuust netwerk creëren VSP 256, mei 16-20 

Wegcode • Zie wetgeving   

Wegenwerken • Gipod-plicht voor kleinere werken uitgesteld tot 1 juni 2021 VSP 255, april 7 

 • Code nutswerken (pas verschenen) VSP 259, sept 20 

Wegmarkering • AWV test verkeersveiligheid 3D-zebrapaden in Beersel, Bilzen en Antwerpen VSP 257, juni 3 

 • Wegbeeld en snelheidsregime moeten matchen VSP 259, sept 8-11 

 • Een slim fietsbeleid maakt ook de bestaande toestand conform met de richtlijnen VSP 260, okt 8-14 

 • Nieuw dienstorder AWV voor wegmarkeringen (pas verschenen) VSP 260, okt 14 

Wegontwerp • Wat met de maatvoering van fietsvoorzieningen en smalle, landelijke wegen nu de 
Wegcode gewijzigd is? 

VSP 258, juli 24-27 

 • Wegbeeld en snelheidsregime moeten matchen VSP 259, sept 8-11 

Wegverlichting • Drie mobiliteitsprojecten winnen Smart Award 2018 van Belfius VSP 257, juni 8-10 

Wegwijzer • Zie signalisatie   

Wetgeving • Vlaanderen legt vast op welke wegvakken inhaalverbod voor vrachtwagens wordt 
ingevoerd 

VSP 253, feb 7 

 • Het terugkommoment voor beginnende bestuurders in Vlaanderen doorgelicht VSP 253, feb 12-15 

 • Bestuurder draait bij wegcontrole ook op voor niet-betaalde verkeersbelasting van 
gezinslid 

VSP 253, feb 19 

 • Oude parkeerschijf niet meer toegelaten op verkeersborden VSP 253, feb 23 

 • Mag je tijdens een verval van het recht tot sturen een e-bike besturen? VSP 254, maart 28-29 

 • Tweede zit voor concept ‘schoolstraat’ VSP 255, april 14-18 

 • Speekselanalyse voor opsporing drugs in het verkeer eindelijk (maar halsoverkop) 
ingevoerd 

VSP 256, mei 22-23 

 • Overtredingen ladingzekering in Vlaanderen straks eerste graad? VSP 256, mei 28-29 

 • Zijn verhoogde trottoirs toegelaten in een (woon)erf? VSP 256, mei 24-27 

 • Meeneemheftrucks op vrachtwagens mogen voortaan tot 1,5 meter uitsteken op 
Vlaamse wegen (kort) 

VSP 256, mei 27 

 • Brussels proefproject met fietskoeriers: aanhangwagens tot 1,2 meter breed 
toegelaten 

VSP 257, juni 11 

 • Gewijzigde verkeersregels voor bestuurders van speed pedelecs, fietsers en 
voetgangers 

VSP 257, juni 16-17 

 • ‘Vierkant groen’ voor fietsers en voetgangers voortaan mogelijk VSP 257, juni 18-20 



XII 
 

Trefwoord Titel Nummer Blz. 
 • Wetgever te kort door bocht bij hogere maximumsnelheid voor 

voortbewegingstoestellen 

VSP 257, juni 22-23 

 • Geen verzekering meer nodig voor e-bikes met garageknop, maar wat met 
opgedreven steps? 

VSP 257, juni 24-25 

 • Gemeentewegendecreet moderniseert wetgeving voor buurtwegen VSP 258, juli 4-6 

 • Reeks verkeersovertredingen voortaan strenger bestraft VSP 258, juli 12-13 

 • Wetgever erg slordig bij aanpassing straf voor middenvakrijders VSP 258, juli 14-15 

 • 'Schoolstraat’ bijgestuurd maar nog altijd ruimte voor verbetering VSP 258, juli 16-17 

 • Invoering fietszone vaak niet mogelijk in de praktijk VSP 258, juli 18-20 

 • Nu ook afwijkingen op Wegcode mogelijk in luchthavengebied VSP 258, juli 22-23 

 • Wat met de maatvoering van fietsvoorzieningen en smalle, landelijke wegen nu de 
Wegcode gewijzigd is? 

VSP 258, juli 24-27 

 • ANPR-camera’s mogen meer verkeersinbreuken vaststellen, maar lijst wordt beter 
afgeschaft 

VSP 259, sept 3-7 

 • Nieuwe regels voor wielerwedstrijden vanaf 2020 VSP 259, sept 18-19 

 • Zijn schoolstraten toegelaten op trajecten van het openbaar vervoer? VSP 259, sept 21 

 • Versoepelde regels voor ondeelbare lading uitzonderlijk vervoer VSP 260, okt 3 

 • Drie politierechters vragen periode van wetgevende rust VSP 260, okt 4-7 

 • België stapt eind dit jaar definitief uit Eurovignetverdrag (kort) VSP 260, okt 18 

 • Motor laten draaien tijdens levering in Brussels gewest binnenkort strafbaar als 
milieuovertreding (kort) 

VSP 260, okt 21 

 • Vraag van de maand: mogen personen met een handicap altijd onbeperkt parkeren? VSP 260, okt 19-21 

 • Nieuw in Wegcode: élke weggebruiker verplicht om te stoppen voor 
wielerwedstrijden 

VSP 261, nov 3 

 • Regels voor lage-emissiezones in Vlaanderen krijgen update VSP 261, nov 25 

 • Ook Brusselse regelgeving klaar voor trambussen (kort) VSP 261, nov 7 

 • Europa strenger voor gebruik van aerodynamica op voertuigen VSP 262, dec 3 

 • Ingrijpende wijzigingen in taxireglementering vanaf 1 januari 2020 VSP 262, dec 14-15 

 • Gewijzigde verkeersregels voor wielerwedstrijden VSP 262, dec 16-19 

 • Mag je de geruimde sneeuw van het voetpad op de openbare weg gooien? VSP 262, dec 20-22 

Wielerwedstrijd • Nieuwe regels voor wielerwedstrijden vanaf 2020 VSP 259, sept 18-19 

 • Nieuw in Wegcode: élke weggebruiker verplicht om te stoppen voor 
wielerwedstrijden 

VSP 261, nov 3 

 • Gewijzigde verkeersregels voor wielerwedstrijden VSP 262, dec 16-19 

Wildwaarschuwings-
systeem 

• Eerste wildwaarschuwingssysteem met dynamische verkeersborden in gebruik 
genomen (kort) 

VSP 255, april 13 

Winter • Mag je de geruimde sneeuw van het voetpad op de openbare weg gooien? VSP 262, dec 20-22 

Woonerf • Zijn verhoogde trottoirs toegelaten in een (woon)erf? VSP 256, mei 24-27 

Woon-werkverkeer • Gids 'Uw werknemers veilig op weg' (pas verschenen) VSP 255, april 19 

 • Samen Slimmer naar het Werk: project van Leiedal en Voka in Zuid-West-
Vlaanderen 

VSP 256, mei 13-15 

Zebrapad • Zie oversteekplaats   

Zeebrugge • Nu ook afwijkingen op Wegcode mogelijk in luchthavengebied VSP 258, juli 22-23 

Zelfrijdend • De Lijn en MIVB testen elektrische, zelfrijdende pendelbusjes VSP 258, juli 28-29 

 • Tests zonder bestuurder in het voertuig mogelijk op openbare wegen in Nederland 
(kort) 

VSP 258, juli 29 

 • Technologie steeds meer klaar voor mobiliteit van de toekomst VSP 259, sept 14-17 

Zone 30 • Wegbeeld en snelheidsregime moeten matchen VSP 259, sept 8-11 

Zwaar vervoer • Overtredingen ladingzekering in Vlaanderen straks eerste graad? VSP 256, mei 28-29 

 • Hogere boetes voor chauffeurs die hun ADR-lading onvoldoende of verkeerd 
vastmaken (kort) 

VSP 256, mei 27 

 • Meeneemheftrucks op vrachtwagens mogen voortaan tot 1,5 meter uitsteken op 
Vlaamse wegen (kort) 

VSP 256, mei 27 

 • Zie ook LZV, wegtransport   

 


